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студентите и събиране и отчитане на таксите (88).
— 7. О бщ ъ „Правилникъ за университетските изда
ния“ (89). — 8. Правилникъ за Университетската пе
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ПРОРЕКТОРА Г1РОФ. Д -Р Ъ

СТ. АНГЕЛОВЪ, ПРОИЗНЕСЕНА НА

8 ДЕКЕМВРИЙ 1941 Г., ВЪ ВРЪ ЗК А С Ъ ОТЧЕТА ЗА УЧЕБНАТА 1941/42 Г.

Ваши Ве л и ч е с т в а !
Ваши Ц а р с к и Ви с о ч е с т в а !
Ваши В и с о к о п р е о с в е щ е н с т в а !
Г о с п о д а ’М и н и с т р и !
Почитаеми Дами и Господа!
Изпълнявамъ приятенъ д ъл гъ като Проректоръ да дамъ
въ днешния тържественъ день отчетъ за дейностьта на Уни
верситета презъ изтеклата 1941/42 учебна година. Краткото
време, съ което разполагамъ, ще ми позволи да се спра само
върху по-важните въпроси и прояви, засягащи дейностьта на
Университета.
Учебната година протече при пълно вътрешно спокой
ствие. Академическиятъ съветъ беш е свиканъ на 25 заседания,
отъ които две извънредни. Въ т'Ьхъ се разгледаха текущи и
организационни въпроси, засягащ и управлението и живота на
Университета и отделните факултети.
Преди да пристъпя къмъ изложението си, считамъ за
мой приятенъ д ъл гъ да изкажа голямата си благодарность
къмъ господа деканите на факултетите и всички други чле
нове на Академическия съ въ тъ за пълната подкрепа, която т'Ь
ми указаха при ръководенето на заседанията, а същ о тъй и
при вземането и прилагането решенията на съвета.
Презъ учебната година Академическиятъ съветъ се занима
съ следните въпроси:
Съ законопроекта за народното просвещение, въ отдела
му за Университета, който б е разгледанъ въ петь последова
телни заседания на Академическия съветъ още въ началото
на учебната година. За основа послужи изработениятъ отъ
Академическия съветъ законопроектъ презъ 1938 година.
Същ ествените изменения се изразиха в ъ : намаление
числото на членовете на Академическия съветъ отъ 28 на 21,
съ цель да се улесни неговата вътреш на работа; въ увели
чение числото на катедрите, за да се организира и разшири
университетското образование и въ предвиждането на два нови
о тд ел а: по фармация към ъ физико-математическия факултетъ
и по зъболекарство — къмъ медицинския.
Оф. год.
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Въпросътъ за откриване на фармацевтическия и зжбол-Ькарския отдели при Университета, разглежданъ и по-рано
отъ Академическия съветъ, изпъкна въ неговата императивна
форма поради явилата се нужда отъ лекари, зжболекари и
аптекари за страната и армията.
Както Дирекцията на народното здраве, тъй и Санитар
ията служба при Министерството на войната изтъкнаха съ специ
ални изложения до Ректората тази необходимость и поискаха
откриването на фармацевтически и зжболЪкарски отдели при
Университета и засилване създаването на л'Ькари отъ меди
цинския факултетъ.
Следъ проучване на т-Ьзи искания отъ надлежните факул
тетски съвети, деканътъ на физико-математическия факултетъ
докладва решението на факултетския съветъ въ смисълъ, че
физико-математическиятъ факултетъ е готовъ да даде максималното си съдействие, за да се открие при него отд ел ъ по
фармация въ най-близко бждеще. Пречките, които сжществуватъ за сега, сж липсата на законъ за откриване на такава
специалность при Университета и липса на помещения за тая
цель. Относно преподавателския персоналъ, новиятъ отделъ
ще заживее първо, ако се създадатъ две катедри, а именно:
по фармацевтична химия и по фармакогнозия съ галеника и неколко асистентски места. Останалата материя ще се преподава
отъ наличния персоналъ при физико-математическия факултетъ.
Мнението на съвета на медицинския факултетъ, доклад
вано отъ декана, беш е, че медицинскиятъ факултетъ е готовъ
да направи всичко за откриването на зжболекарския отделъ,
но за цельта требва да се измени Закона за народното про
свещение и да се предвидятъ средства за персоналъ за три
катедри и за нуждния инвентаръ. Академическиятъ съветъ
одобри решенията и на двата факултета.
о М инистърътъ на народното просвещение г. проф. д-ръ
Б. Йоцовъ възприе становището на Академическия съветъ
относно откриването на фармацевтическия и зжболекарски
о тд ел ъ и внесе въ Народното събрание надлежния законопроектъ за изменение закона за народната просвета. Споредъ
приетия отъ Народното събрание Законъ за изменение и до
пълнение на чл. 278, буква „б“ и „г“ и чл. 319 отъ Закона
за народното просвещение, катедрите въ физико-математи
ческия факултетъ се групиратъ въ о т д е л и : математика, физика,
химия, естествена история и фармация и се предвиждатъ две
нови катедри: фармацевтична химия и фармакогнозия съ гале
ника. А катедрите въ медицинския ф акултетъ се групиратъ
въ о т д е л и : по медицина и по зжболекарство и се предвиждатъ
три катедри: консервативно зжболечение, оперативно зжболечение съ ортоденция и зжботехника.
Следъ гласуването на закона въ Народното събрание,
съветите на физико-математическия и медицинския факултети
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се занимаха съ по-нататъшното разрешение на въпроса и въз
ложиха на две комисии провеждането на факултетнитЯ решения.
Най-голямата прЯчка, която се срЯгцаше и още се срЯща
при откриването на двата отдЯла, бЯше намирането на подхо
дящи помЯшения за цельта.
Въ началото на настоящата учебна година, по решение
на Академическия съветъ, се записаха първитЯ студенти по
фармация и зжболЯкарство. Така Университетътъ се попълни
и съ липсващитЯ два отдЯла по фармация и зжболЯкарство.
Паралелно съ въпроса за откриването на фармацевтическия и зжболЯкарския отдЯли, въ изложението на Дирек
цията на народното здраве 6Я изтъкната и належащата нужда
отъ ускоряване създаването на лЯкари отъ медицинския факултетъ. Следъ обстойно разглеждане на този въпросъ, въ
съвета на медицинския факултетъ, господинъ деканътъ до
кладва въ Академическия съветъ следнитЯ реш ения:
1. Медицинскиятъ факултетъ намира, че единствениятъ
начинъ за ускоряване създаването на лЯкари е курсътъ на
следването по медицина да се съкрати временно—докато траятъ
особенитЯ условия — отъ шесть на петь години, като прак
тическото обучение, минавано въ сегашната шеста година, се
вмЯсти въ четвъртата и петата година на следването.
2. Съкращаването на срока на следването на петь години
се свързва отъ факултета съ измЯнение на учебния планъ и
съ въвеждане, следъ свършването, на едногодишенъ задължителенъ- стажъ въ клиникитЯ и първостепеннитЯ болници по
програма, изработена съвмЯстно съ факултета.
3. Едногодишниятъ практически стажъ, предвижданъ по
този планъ следъ свършването, по мнението на факултета,
може да се слЯе съ отбиването на военната тегоба, като про
грамата на стажа въ такъвъ случай се изработи съ съдей
ствието на медицинския факултетъ, военносанитарната служба
при Министерството на войната и Дирекцията на народното
здраве. Академическиятъ съветъ одобри горнитЯ решения на
факултетския съветъ, но само като временна мЯрка, докато
трае войната. Господинъ проф. д-ръ Б. Йоцовъ внесе въ На
родното събрание измЯнение на закона съ следната забележка
къмъ чл. 319: „Временно, докато се завърши войната, курсътъ
по медицина трае десеть семестри, включително за докторатъ
и практика. Следъ окончателното завършване на курса и пола
гането на последния държавенъ и академически изпитъ, младитЯ лЯкари прекарватъ задължителенъ едногодишенъ стажъ
въ клиникитЯ и първостепеннитЯ болници по програма, изра
ботена отъ медицинския факултетъ и одобрена’отъ Министра
на народното просвЯщение“.
Въ последствие, по решение на съвета на медицинския
факултетъ, одобрено отъ Академическия съветъ, къмъ текста
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на тази забележка се предвиди и втора алинея, гласящ а: „Държавниятъ изпитъ се полага следъ завършването на едного
дишния стаж ъ“, т. е. не както е въ забележката, заедно съ
последния академиченъ изпитъ.
Съ това само съкращение курса по медицина отъ шесть
на петь години, медицинскиятъ факултетъ можеше да отго
вори на нуждата за ускоряване създаването на лекари при
сегашните особени условия. Такова ускоряване чрезъ приемане
на по-гол-Ьмъ брой студенти е немислимо, защото за сега факултетътъ работи съ 250 студенти въ курсъ, т. е. факултетътъ
има 1500 студенти, когато нормалното число на студентите е
за курсъ отъ 100 до 120 души.
По предложение на физико-матетатическия факултетъ,
одобрено отъ Академическия съветъ, Министерството на народното просвещение възприе службата за „точно време“ въ Бъл
гария да се прехвърли отъ Централния метеорологически
институтъ къмъ Астрономическата обсерватория при Универ
ситета, което и стана съ указъ съ № 133 отъ 1 януарий
тази година.
Презъ изтеклата година се направиха и следните изме
нения и допълнения по правилниците на Университета:
Поради назрелата нужда и съгласно културната спогодба
между България и Италия, Академическиятъ съветъ одобри
да се раздели специалностьта романска филология на две
специалности: френска и италиянска филология, съ всички,
произтичащи отъ това изменение въ учебните правилници на
историко-филологическия факултетъ. Тия изменения въ учеб
ните правилници на историко-филологическия факултетъ се одо
бриха отъ Министерството на народното просвещение и презъ
настоящия зименъ семестъръ се приеха за пръвъ пжть студенти
и по новосъздадената специалность италиянска филология.
По предложение на Министерството на народното про
свещение, и решение на съвета на историко-филологическия
факултетъ, одобрено отъ Академическия съветъ, реши се,
съгласно спогодбата за културно сътрудничество между Цар
ство България и Кралство Унгария, да се открие единъ Ин
ститутъ по унгаристика при Университета. За директоръ на
института б е представенъ отъ Унгарското правителство господинъ д-ръ Йозефъ Бьодей. На 7 май т. г., при малко тържество
въ историко-филологическия факултетъ, стана откриването на
Института по унгаристика, при което директорътъ на института
и лекторъ държ а първата си лекция по унгарски езикъ.
Академически и спомагателенъ персоналъ
Въ преподавателския и помощенъ персоналъ на Универ
ситета станаха следните промени: повишенъ въ редовенъ
професоръ — единъ извънреденъ професоръ; встжпилъ въ
длъжность — единъ хоноруванъ професоръ; преминалъ въ
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длъжность хоноруванъ професоръ — единъ редовенъ профес о р ъ ; повишени редовни доценти, въ степень извънредни про
фесори — шесть души; назначени следъ състезания: шесть
души за редовни доценти, шесть души за частни доценти и
двама лектори по чужди езици.
Назначени за редовни асистенти 30 души.
Назначени за доброволни асистенти 64 души.
По навършване пределна възрасть б-Ьха освободени отъ
длъжность следните многозаслужили къмъ Университета про
фесори: Йорданъ Ивановъ, редовенъ професоръ по българска
литература въ историко филологическия ф акултетъ; д-ръ Д.
Стаматовъ, редовенъ професоръ по акушерство и гинекология
въ медицинския ф акултетъ и д-ръ К. Пашевъ, редовенъ про
фесоръ по очни б о л ести — същ о въ медицинския факултетъ.
Освободени отъ длъжность б-Ьха още: 1 частенъ доцентъ, 19 редовни и 7 доброволни асистенти.
По случай завършване академическата си дейность въ
Университета, многозаслужилиятъ редовенъ професоръ при ме
дицинския факултетъ, д-ръ Стоянъ БЪлиновъ, прочете въ ау
лата на ректората лекция, на тем а: „Историческиятъ развой на
ото-ларингологи ята “.
Презъ течение на учебната година Университетътъ има
нещастието да загуби изслужилия редовенъ професоръ по хи
гиена въ медицинския ф акултетъ д-ръ Тошко Петровъ и
изслужилия редовенъ доцентъ по анатомия на човека — същ о
въ медицинския ф акултетъ — д-ръ Михаилъ Ц. Миневъ.
Вечна имъ сл ава!
Следъ тъй станалите промени въ преподавателския и
асистентски персоналъ, въ края на учебната 1941/42 година е
имало: 80 редовни професори, 39 извънредни професори, 5 хо
норувани професори, 26 редовни доценти, 44 частни доценти,
9 лектори и трима технически преподаватели. Освенъ това,
186 редовни асистенти и 64 доброволни асистенти.
Презъ изтеклата година прочетоха встъпителните си
лекции 4 редовни доценти и 8 частни доценти.
Студенти и студентски дела
Учебната 1941/42 година б е рекордна по напливъ на сту
денти отъ основаването на Университета до сега. Броятъ на
желаещ ите да се запишатъ въ Университета въ зл езе на
4,000 души, отъ които б-Ьха приети 2073. Така че, общиятъ
брой на студентите въ Университета въ началото на зимния
семестъръ на 1942 година достигна цифрата 9,308, отъ които
6,816 студенти и 2,492 студентки.
Започналъ своето съществувание Университетътъ презъ
1888/89 година съ 49 студенти, броятъ имъ постоянно расте,
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но до 1901/02 година не е надминавалъ 500 души; презъ
1906/07 година гЬ се увеличаватъ на 1,324 душ и; презъ 1914/15
на 2,677, а следъ Световната война— 1918/19 на 7,071; почти
такъвъ брой — 7,000 души студенти сж се записали и презъ
1933/34; презъ 1940/41 числото имъ се увеличава на 8,614,
за да достигне своята кулминация 9,308 презъ отчетната
1941/42 година.
Съ такъвъ гол'Ьмъ брой студенти съперничеха презъ
1938 година само милионните градове на западъ, като Берлинъ, Парижъ и Лондонъ.
По сведенията, които имамъ отъ главния инспекторъ за
надзоръ и ржководство на нашите студенти въ чужбина,
г-нъ Илиевъ, общо въ Европа ние имаме сега 3,700 студенти,
разпределени както след ва: въ Германия и Протектората 2,587,
въ Италия 148, въ Словакия 400, въ Хърватско 350, въ Ун
гария 109, въ Цариградъ 92 и въ Букурещ/ь 14.
Но, ако броятъ на студентите въ единствения нашъ Университетъ нарастна сега до такава грамадна цифра, не требва
ли да се запитаме, какво ще бжде числото имъ следъ еднадве години, когато всички младежи, завършили средните учебни
заведения, постжпили миналата и тази година въ казармата,
бж датъ уволнени? Та нали по-големиятъ брой отъ т е х ъ ще
се насочи къмъ Университета? Наистина, че и открилите се
тази година нови висши училища въ София ще отвлекатъ
часть отъ техъ , но броятъ имъ въ Университета ще бжде и
тогава, сигурно, по-големъ отъ тазигодишния. Ясно е, че
единствениятъ Университетъ въ страната не ще бжде въ
състояние да устои на наплива безъ вреда на качественостьта
на работата му. Въпросътъ е не само университетски, той е
държавенъ и националенъ. И друго разрешение, мислимъ, не
може да се намери, освенъ въ откриването на още единъ уни
верситетъ, или най-малко на некои факултети съ по-големъ
брой студенти, каквито сж юридическиятъ и историко-филологическиятъ, въ некой по-културенъ, или свързанъ исторически
съ просветата центъръ на обединена и уголемена България.
Брой на завършилите висше образование
Презъ изтеклата учебна година сж завършили висшето
си образование въ Университета 810 души, отъ които 593 мжже
и 217 жени.
Изпитъ за получаване учената докторска степень сж по
ложили успешно 6 д уш и : 1 по математика, 2 по химия и 1 по
естествена история, вънъ отъ завършилите по медицина и
ветеринарна медицина.
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Студентски дружества
Студентството при Университета е организирано въ 14 ака
демически, 1 спортно, 1 общостудентско дружество „Хр. Ботев ъ “ и Академически хоръ. Както академическите дружества,
тъй и студентското дружество „Хр. Б отевъ“ развиватъ по
лезна дейности съ изнасяне на научни реферати. Т'Ьхната ра
бота, обаче, поради изключителното днешно време, беш е до
минимумъ ограничена. Дружеството „Хр. Б отевъ“ се стреми
да изпълни възложената му задача отъ Академическия съветъ
за обединение мнозинството на студентството около себе си.
Резултатите отъ направените въ това направление усилия сж,
обаче, все още незадоволителни. Университетската управа на
прави отъ своя страна всичко възможно за постигане сплотеность и обединение на студентството.
Спортното дружество продължи презъ тази година своята
полезна дейность. За строежъ на игрища е отпустната отъ Ака
демическия съветъ значителната сума отъ 100 хиляди лева
отъ болничната каса.
Сжщо и студентскиятъ академически хоръ прояви твърде
полезна дейность. Освенъ участието му въ всички уредени отъ
Университета тържества, той е изнесълъ съ гол-Ьмъ усп'Ьхъ
свои самостоятелни концерти, както въ чужбина, така и у насъ.
Концертното турне на Академическия хоръ въ Буда-Пеща
има бл'Ьскавъ усшкхъ. Въ признание на тъй полезната му
дейность, Академическиятъ съветъ отпустна на хора сумата
50,000 лева за подпомагане начинанията му.
Освенъ това, по докладъ на комисията за проучване бюд
жетните нужди на студентския хоръ, Академическиятъ съветъ
одобри решението му да се дава отъ фонда за научни цели годишно за нуждите на хора помощь отъ 34,000 лева. Сжщо Мини
стерството на външните работи и изповеданията отпустна на
хора 15,000 лева за посрёщане и гостуване въ София на Бу
дапещенския университетски хоръ.
Социални грижи за студентите и стипендии
За следване и специализация въ чужбина Министерството
на народното просвещение отпустна петнадесеть стипендии, отъ
които 8 беха дадени на историко-филологическия факултетъ,
2 на физико-математическия и по една на останалите факултети.
Освенъ казаните степендии, презъ изтеклата учебна го
дина беха дадени две стипендии по силата на спогодбата за
културно сътрудничество между България и Унгария. По ре
шение на Академическия съветъ, стипендиите беха дадени по
на единъ студентъ отъ историко-филологическия и физикоматематическия факултети.
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Съгласно съ закона за стипендиите, Министерството на
народното просвещение произведе състезателни изпити за да
ване стипендии отъ различни фондове при Министерството за
следване висше образование у насъ. Въ резултатъ беха да
дени стипендии на 137 души студенти отъ всички факултети
на Университета. По решение на Академическия' съветъ се
раздаде сумата 100,000 лева по § 125 отъ бюджета на Уни
верситета, като награда за показанъ много добъръ успЪхъ на
155 студенти и 70 студентки.
Винаги отзивчивъ къмъ нуждите на студентите въ Уни
верситета, Н. В. Царьтъ благоволи да отпустне и презъ изтек
лата година за нуж дите на бедните студенти за Коледните
праздниди 50,000 лева, раздадени на 142 студенти и за Великден
ските праздниди 15,000 лева, разпределени между 34 студенти.
О тъ фонда „Димитъръ Близнаковъ“ се дадоха награди
на двама студенти отъ ветеринарно-медицинския факултетъ.
Както всека година, така и презъ отчетната отъ фонда
за „Научни цели“, § „Бедни студенти“ е раздадена два п а т и
една сума отъ 758,435 лева на 579 души нуждающи се сту
денти. По с а щ и я параграфъ „Бедни студенти“, въ връзка съ
бедствието въ Видинъ презъ пролетьта на 1942 год., се отпустна помощь, нуждна за изхранването на всички бедни студенти-видинци въ Университетската трапезария въ продълже
ние на 3 месеци.
Понеже по новия законъ за стипендиите отъ 1942 година
не се предвижда отделянето на една пета отъ учебната такса
за раздаване на бедни студенти, Академическиятъ съветъ
реши отъ събраните и неизразходвани до сега суми по пара
графа „Бедни студенти“, възлизащи на 2,140,738 лева, надлежно
олихвени, да се образува отделна сметка за бедни студенти,
отъ която да се подпомагатъ нуждающи се студенти отъ
Университета, начиная отъ началото на 1942 година.
На три пжти Академическиятъ съветъ се занима съ бед
ственото положение на студентите отъ новите земи, предимно
отъ Македония и на молбата му, отправена до Министерството
на народното просвещение, последното отпустна една сума отъ
300,000 лева, която се раздаде на 109 студенти и студентки
отъ новите земи. Освенъ горната сума, Министерството е раз
дало и други еднократни помощи направо на нуждающи се
бедни студенти.
Едно отъ големите социални начинания на Университета,
въ подкрепа на студентите, е студентската болнична каса,
общиятъ приходъ на която презъ годината е билъ 2,179,524
лева. За лекуване на болни студенти, направа на студентски
игрища и др. е направенъ разходъ отъ 460,000.
И презъ изтеклото лето на 1942 год., поради изключи
телни обстоятелства, летуването въ студентския летенъ домъ
въ Варна не се състоя.
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Студентски домъ при Университета „Св. Климентъ
Охридски“
Студентскиятъ домъ при Университета служи за иентъръ
на студентската взаимопомощь и на интелектуалния, содиаленъ
и организационенъ животъ на студентството. Сградата на сту
дентския домъ, находяща се на пл. „Народно събрание“ б е
довършена презъ 1940 год. За задоволяване нуж дите си и да
не търсятъ средства отъ вънъ, концертната зала на дома е
приспособена за кино-театъръ и дадена подъ наемъ. Подъ
наемъ сж дадени сжщо първия и втория етажъ за нуждите
на физико-математическия факултетъ. Приспособенъ за худо^
жествена изложба е и останалия салонъ и даденъ сжщо подъ
наемъ. За нуждите на студентите оставатъ само н-Ьколко
стаи за канцеларии на дружества и сутерена, въ който се по
мещ ава студентската трапезария.
Така помещенията на дома служатъ за разни цели, но не
и за сжщинските нужди на студентите. Вънъ отъ това, твърде
централното место въ града изключва създаването условия за
физическо възпитание и спортъ. По тия причини, наложително
беш е да се помисли за постройка на Студентски домъ на поподходяще обширно место, вънъ и близо до града, съ удобни
и обширни помещения за студентски общежития, съ голема
„Mensa academica“, кждето многобройното наше студентство да
намери доброкачествена и евтина, а за бедните — безплатна
храна, съ обширни паркове, градини и игрища за физически
упражнения и спортъ.
Академическиятъ съветъ, следъ обстойно проучване на
въпроса, натовари специална комисия, която да обходи и пре
гледа идващите въ съображение места и избере место за
домъ. Комисията докладва, че намира като най-подходящо
ефорийското место до кавалерийските казарми, отредено за
ботаническа градина, а въ случай, че то не може да бжде
отстжпено за цельта, да се отчужди платото при слатинския редутъ. Това предложение биде прието отъ Академическия съветъ.
За да се даде възможность на нашите студенти да отпочинатъ презъ летната ваканция и укрепятъ здравето си,
направиха се постжпки предъ Министерството на народното
просвещение за отчуждаване на едно красиво место отъ 100
декари въ съседство съ местото, кждето е построена сту
дентската колония въ Берковица, на което да се построи пообширно летовище. Такива места се налага да се отчуждатъ
освенъ въ Стара-планина, още и въ Родопите, Рила и Пиринъ.
Въ построените тамъ колонии студентите ще могатъ не само
да летуватъ, но да упражняватъ и зименъ спортъ.
На местото на „Mensa academica“, която въ 1941 год.
беш е закрита по решение на Академическия съветъ, въ суте
рена на студентския домъ се откри студентска трапезария,
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съ управлението на която б е натоваренъ кураториума на
дома. Презъ зимния семестъръ на 1941/42 год. трапезарията
е работила 86 дни и сж се хранили средно дневно 763 сту
денти; безплатна храна е давана на 52 студенти. Презъ летния
семестъръ трапезарията е работила 138 дни, като сж се хра
нили средно дневно 817 студенти; безплатна храна сж полу
чавали 50 души бедни студенти. Абонаментната такса е била
20 лева дневно. Годишниятъ приходъ на фонда „Студентски
дом ъ“ при Университета е възлизалъ на 1,660,194 лева. Въ
тази сума влизатъ помощите, отпустнати отъ Министерството
на народното просвещение 250,000 лева и отъ организацията
на българската младежь „Бранникъ“ — 200,000 лева. Тези по
мощи сж изщЬло изразходвани за подобрение качеството и
количеството на храната въ трапезарията.
Освенъ Университетската трапезария при студентския
домъ, сжщ ествуватъ още и кооперативни столове при меди
цинския, ветеринарно-медицинския и агрономо-лесовъдския фа
култети. М инистърътъ на народното просвещение, г. проф. д-ръ
Б. Йоцовъ, съ готовность подпомогна съобразно броя на сту
дентите, стола на медицинския и агрономо-лесовъдския факул
тети съ по 25,000 лева и на ветеринарно-медицинския —
съ 15,000 лева.
Подпомогнато беш е нашето студентство още и отъ Светия
Синодъ чрезъ отпущане на 52 стипендии на обща сума
560,000 лева за следване въ Университета, а сжщо тъй и съ
помощь за учащ ите се студенти въ размеръ на 100,000 лева.
О тъ разните Митрополити беха отпустнати 6 стипендии на
обща сума 60,000 лева.
Въ пансиона на Светия Синодъ, въ духовното здание,
надъ Богословския факултетъ, намериха подслонъ 105 души
студенти съ безплатно жилище, осветление и отопление. Въ
дома „Иванъ и Мария Евстати Гешеви“ беха приютени съ
безплатни жилища, осветление и отопление 102 студенти, а въ
дома „Анка Евст. Гешева“ беха настанени на пъленъ пансионъ 24 студентки. О тъ фондацията за подпомагане на бедни
студенти „Ангелъ Куюмджийски“ получаваха безплатна храна
169 студенти и студентки.
На всички дарители Академическиятъ съветъ изказва
своята най-голема благодарность.
Б ю дж етъ
Бю дж етътъ за изтеклата година се изработи съ огледъ
развитието на Университета. Неимоверно големиятъ брой на
студентите, записали се въ началото на учебната година,
изискваше както едно увеличение на преподавателския и помощенъ персоналъ, тъй и на веществените разходи. Академи
ческиятъ съветъ въ редица заседания прецени обстойно тези
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нарастнали нужди на Университета и при няколкото срещи,
които имахме, заедно съ г-да деканите, съ г-нъ Министъръпредседателя и Министъръ на народното просвещение, той
даде указание бю дж етътъ да бжде съставенъ съ едно уве
личение съ около 20% въ сравнение съ миналогодишния
бюджетъ. Въ тези граници на увеличение, приготвениятъ
бю джетъ б е одобренъ отъ Господина Министра на финан
сите и Почитаемия Министерски съветъ и приетъ въ Народ
ното събрание.
Общо бю дж етътъ на Университета, включително и този
на Александровската болница за 1941/42 година, възлиза на
86,706,600 лева или въ сравнение съ бюджета за 1941 год. съ едно
увеличение отъ 15,015,200 лева. О тъ целата сума 86,706,600 лв.
47% сж за персонала и 53% — за веществени разходи. По
личния съставъ на бюджета се предвиде едно увеличение отъ
146 души, отъ които 6 души редовни професори, 5 души
редовни доценти, 20 асистенти и 117 административенъ и
другъ персона лъ. Бю дж етътъ на Александровската болница
съ медицинския факултетъ заедно съставлява 50% отъ бюд
ж ета на целия Университетъ.
Вънъ отъ редовния бюджетъ и на Университета се даде
възможность да направи поржчка по компенсационната сделка
съ Германия.
Всички факултети представиха своите искания за необ
ходимите имъ пособия, лабораторни уреди, машини и апарати,
тъй необходими за провеждане на тяхната научна дейность.
Въ поръчката влизатъ и астрономически уреди за една нова
университетска обсерватория и машини и материали за електри
ческите и отоплителни инсталации на новостроящите се сгради
на Университета. Ц елата поржчка възлиза на 210,000,000 лева.
Сумата е разрешена съ специалния Законъ за компенсацион
ната сделка съ Германия.
Академическиятъ съветъ и преподавателското тело съ
голема благодарность посрещнаха това значително бюджетно
увеличение, което задоволява тъй многонарастналите нужди
на Университета.
Фондове и дарения
При Университета сжгцествуватъ 33 фонда, голема часть
отъ които не сж претърпели презъ годината особени про
мени. Ето защо, по липса на време, азъ ще се спра само на
по-важните.
Най-големиятъ и отъ най-големо значение за научната
дейность на Университета е: 1 ) „ Ф о н д ъ т ъ з а н а у ч н и ц е л и “.
Главните приходи за този фондъ сж университетските такси.
Съ средствата на този фондъ се издаватъ университетските
годишници и „Университетска библиотека“, състояща се отъ
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лекции и монографии по разни отрасли на науката. Сжщо съ
средствата отъ фонда се правятъ научни изследвания и издир
вания въ страната и се подпомагатъ преподавателския и помощенъ персоналъ за специализиране и вземане участие въ на
учни конгреси въ чужбина, или съ други думи казано, за под
държане връзки съ външния наученъ свётъ. О тъ него се
поддържа университетската печатница и книговезница, набавятъ се книги и учебни помагала за университетските инсти
тута и библиотеки и се даватъ помощи на бедните студенти;
2) Фондъ „Бр. Е в л о г и и Хр. Г е о р г и е в и о т ъ К а р 
л о в о “ съ наличность 15,272,000 лв.;
3) Фондъ „В ъ з д и г а н е п а м е т н и к ъ на Св. К л им е н т ъ О х р и д с к и “ съ наличность 857,000 лв.;
4) Фондъ „ С т и п е н д и я А. И ш и р к о в ъ " съ налич
ность 1,025,000 л в .;
5) Фондъ „ П о д о б р е н и е у с л о в и я т а з а л е к у в а н е
и р а б о т а т а в ъ к л и н и к и т е п р и м е д и ц и н с к и я фак у л т е т ъ п р и У н и в е р с и т е т а “. Приходътъ 2,100,000 лв.,
полученъ презъ годината въ размеръ 75% отъ получените
такси за лекуване на болните въ Александровската болница,
е изразходванъ за преустройства и поправки на сградите, а
сжщо така и за купуване на мебели, инструменти, апарати и
учебни помагала за клиниките и институтите на факултета;
6) Фондъ „ В а с и л ъ Б о г о м и л ъ Б е р о н ъ, редовенъ
доцентъ въ юридическия ф акултетъ“, съгласно изказаната отъ
проф. д-ръ Богомилъ Беронъ въ дарението-заветъ воля на
4 септемврий 1941 година Университетътъ влезе въ владение
на завещаната кжща, находяща се на ж гъла на ул. „Гурко“ и
ул. „П реславъ“. Скоро следъ това, Университетътъ б е уведоменъ отъ управлението на Столичната община, че целиятъ
кварталъ между улиците „Раковски“, „Гурко", „Преславъ“ и
„Ив. В азовъ“ се отчуждаватъ за нуж дите на Министерството
на народното просвещение и, че завещаната кжща на проф.
д-ръ Беронъ е оценена на 5,913,000 лева и, че оценката под
лежи на обжалване. Комитетътъ по управлението на фонда се
занима съ въпроса и по неговъ докладъ, Академическиятъ
съветъ взе решение да не се обжалва оценката и сумата, по
лучена отъ отчуждаването, да бжде вложена въ доходенъ
недвижимъ им отъ;
7) Фондъ „ Д о м ъ И в а н ъ Я н к о в ъ С т а н ч е в ъ и
Т о т а и Я н к о С т а н ч е в и “. Законните наследници на сто
личния аптекарь Иванъ Янковъ Станчевъ ■
— Радка Николова
Златева и Величка Михайлова Биячева — сестри на покойния,
съобщиха, чрезъ столичния адвокатъ Василъ Биячевъ до Рек
тора на Университета, че покойниятъ имъ братъ, въ завеща
нието си, е предназначилъ собствената си кжща на ул. „Коз
лодуй“ № 51 за „Подслонъ-жилище на бедни девици-студентки
по народность българки, съ примерно поведение и успехъ
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презъ време на учебната година“. Желанието на завещателя
е, щото този подслонъ-жилище да се нарече : „Домъ Иванъ
Янковъ Станчевъ“.
За издръжка на този домъ, покойниятъ е оставилъ сумата
отъ 250,000 лв., отъ коитс да се основе фондъ на името на
неговитЬ редите ли: „Тота и Янко Станчеви“.
НаследницигЬ сж счели, че най-подходящъ бенефисеръ
на завета е Университета въ гр. София. Академическиятъ съветъ прие съ голЪма благодарность дарението, и съгласно акта
за дарението, избра трима професори, съставляващи кураториума за управление фондацията и ги натовари да се направи
потребното за използването на дома още за презъ зимното
полугодие на 1942/43 учебна година;
8) Фондъ „Д -ръ М е т о д и С л а в ч е в ъ “. Председательтъ на юбилейния комитетъ за чествуване петдесеть годишната
дейность на известния столиченъ л^карь г. д-ръ Методи
Славчевъ съобщ и до Ректора на Университета, че предава су
мата 100,000 лева подарена отъ юбиляра за подпомагане на
бедни, способни и обещаващи студенти по медицина. Акаде
мическиятъ съветъ прие съ благодарность дарението и, по
предложение на съвета на медицинския факултетъ, реши да
се образува специаленъ фондъ на името на дарителя;
9) Фондъ „ Д и м и т ъ р ъ А т а н а с о в ъ Х р а н о в ъ “. Ака
демическиятъ съветъ, по докладъ на декана на юридическия
факултетъ, прие съ благодарность дара отъ 70,000 лева, направенъ на Университета отъ брата и сестрата на покойния
правникъ Димитъръ Атанасовъ Храновъ, за образуване на
името на покойния ф ондъ: „Димитъръ Атанасовъ Храновъ, Li
cencié en droit, запасенъ подпоручикъ отъ 41 пех. полкъ, убитъ
въ Добруджа на 13 септемврий 1916 година“, отъ приходигЪ
на който фондъ да се дава ежегодно една награда на студентъ отъ юридическия факултетъ;
10) Съгласно волята на г-жа Кина Андрей Н. Конова отъ
гр. Севлиево, при Министерството на народното просвещение
се основава фондъ „ К и н а и А н д р е й Н. К о н о в и “ на сума
20,000 лева. О тъ лихвите на фонда да се подпомагатъ въ на
чалото на всека учебна година четири студентки или сту
денти, бедни и даровити отъ гр. Севлиево. Подпомагането да
започне отъ 1943 година.
Словашкиятъ министъръ д-ръ Стефанъ Полякъ, зам-Ьстникъ на Словашкиятъ М инистъръ-председатель, при гостува
нето на словашката делегация въ София посети Университета.
По този случай, при едно скромно тържество въ Университет
ската библиотека, господинъ министъръ д-ръ Полякъ подари
на Библиотеката около сто тома- книги изъ словашката худо
жествена и научна литература. Академическиятъ съветъ прие
дарението съ благодарность и реши да се подарятъ на Бра
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тиславския университетъ всички излезли до сега университет
ски издания.
Тържества и гости на Университета
По решение и покана на Академическия съветъ Универ
ситета бе посетенъ отъ 25 видни чуждестранни професори,
които прочетоха, като гости, по една или н'Ъколко лекции изъ
тяхната научна область. 21 отъ т'Ьхъ б'Ьха отъ Германия, 3
отъ Италия и 1 отъ Финландия.
По решение на историко-филологическия ф-тъ и по по
кана на Акад. съветъ, проф. д-ръ Хербертъ Д уда, директоръ
на Немския наученъ институтъ въ София, чете въ Универ
ситета презъ летния семестъръ лекции по туркология. Акад.
съветъ му изказва голямата си благодарность. По покана на
чужди Университети, прочетоха лекции, като гости, следните
наши професори: проф. Т. С. Томовъ — въ Италия и Унга
рия, проф. Николай Стояновъ — въ Германия, проф. д-ръ
Люб. Владикинъ и проф. д-ръ Ал. Станишевъ — въ Унгария и
проф. протойерей Ив. Гошевъ — въ Германия.
Презъ течение на учебната година сж напечатани като
издание на „Университетска библиотека“ 19 тома и 8 Годиш
ника въ 14 тома, или всичко 33 тома.
О тъ преподавателите и асистентите сж напечатани 175
студии и 27 книги на български езикъ, и 65 студии и 2 книги
на чужди езици.
О тъ публикуваните 67 научни работи на чужди езици,
59 сж на немски езикъ, 2 на френски, 5 на италиански и 1 на
английски.
Участие въ международни конгреси и други отъ страна
на Университета тази година, поради изключителното време,
взеха участие само трима професори и двама асистенти.
На научни занятия въ чужбина беха 9 преподаватели и
3 асистенти.
Университетски строежи
Изтеклата година съ право може да се нарече година
на строежите въ Университета. Справедливостьта изисква
тукъ дебело д а 'с е подчертае, че никое правителство до сега
не е било тъй щедро по отношение средствата за строежи
въ Университета, както днешното правителство, възглавявано
отъ г. проф. д-ръ Б. Филовъ.
Следъ като презъ изтеклите две десетилетия новите фа
култети : агрономо-лесовъдскиятъ, ветеринарно-медицинскиятъ,
отчастимедицинскиятъ и богословскиятъ се сдобиха сънеобходимите имъ помещения, най-старите факултети: историко-филологическиятъ, физико-математическиятъ и юридическиятъ, макаръ
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съ най-голъмъ брой студенти, се помегцаватъ и сега въ стари,
неудобни помещения и въ приспособената за тази цель сграда
въ Ректората.
Най-зле отъ всички, обаче, е физико-математическиятъ факултетъ. Приютенъ въ сградата на н'Ькогашното трикласно
училище на ул. „Московска“ и въ н-Ькои други наети сгради,
преподавателите и студентите му изнемогватъ и се тровятъ
изъ крайно неудобните химически и физически аудитории.
Това положение б е непоносимо и въ последните две години
се потърсиха средства и се започна съ приготовляване пла
новете за институтските сгради. Специална комисия отъ про
фесори, следъ като обходи некои отъ западно-европейските
химически, физически и др. институти, приготви програма за
постройката на ф акултетските сгради. Но, тъй като обявените
конкурси за изработване плановете не дадоха задоволителни
резултати, техното приготовление, по решение на Академиче
ския съветъ, б е възложено на столичния архитектъ Станчо
Белковски. Реши се сградите на факултета да се построятъ
на подареното отъ Софийската община м есто между кавале
рийските казарми и ветеринарно-медицинския факултетъ.
Следъ одобрение плановете за сградите на факултета,
още въ началото на учебната година се започна съ изкопните
работи на първата сграда, предназначена за трите специално
сти на факултета. Тази сграда ще има застроена площь 8,272
квадратни метра и ще съдърж а, вънъ отъ необходимите кабинети
и лаборатории, една аудитория за 800 души и 8 за по 200
души. Изкопните работи, на стойность 1,670,000 беха извър
шени още презъ зимата и пролетьта. Т ъргътъ за грубия
строежъ, възлизащ ъ на 66,000,000 лева, за големо съжаление,
не даде резултатъ, вследствие неявяване на конкуренти. Вториятъ търгъ се състоя, но, поради високите оферти, съ 30%
надъ девизната стойность, не б е утвърденъ. Тези формалности
попречиха да се започне строежа до края на строителния сезонъ.
Презъ сж.щото време беха изработени и плановете на
втората сграда на физико-математическия факултетъ, предна
значена за нуж дите на четвъртата специалность — естествена
история и новосъздадената пета специалность — фармация.
Съ сравнително по-голема бързина протекоха работите
по постройката сградите на историко-филологическия и юри
дическия факултети.
Първоначалниятъ проектъ за павилионно застрояване на
двата факултета, по плана на френския архитектъ Бреасонъ,
биде изоставенъ.
Изработването на новия планъ стана по личенъ починъ
на М инистъръ-председателя и тогава Министъръ на народното
просвещение г. проф. д-ръ Б. Филовъ. Този планъ дава
целостно градоустройственно застрояване на университетския
кварталъ въ центъра на столицата, включенъ между бул. „Царь
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Освободитель“, ул. „Св. Климентъ“, бул. „Константинъ Стоил овъ“ и ул. „Шипка“. Сега сжществуващата сграда на Рек
тората се свързва съ сградите на двата факултета, като две
крила на единъ монументаленъ триетаженъ комплексъ. Проектъ тъ се изработи отъ Министерството на благоустройството —
отд-Ьлъ архитектуренъ, като се съобразиха всички изисквания
на новия градоустройственъ планъ на Голяма София.
Търгътъ за грубите работи на строежа, на стойность
45,000,000 лева за извършване въ двата строителни сезона на
1942/43 година, се състоя още презъ месецъ ноемврий 1941 год.
и подготвителните и изкопни работи започнаха още презъ
зимата, а строежа рано на пролеть.
Новите пристроящи се крила на двата факултета ще иматъ
застроена площь 5,500 квадратни метра съ кубатура 112,000
кубически метра.
Историко-филологическиятъ факултетъ ще заема крилото
къмъ бул. „Царь Освободитель“ иул. „Св. Климентъ“. Въ това
крило ще се помЬщава Р екторатътъ и Д еканатътъ на факултета
съ всичките имъ необходими репрезентативни и канцеларски
помещения. Въ него ще има една голема амфитеатрална ау
дитория за 500 души и други две за по 200 души и ще се
помещ аватъ 8 института съ необходимите имъ кабинети, се
минари, библиотеки и др.
Юридическиятъ факултетъ ще заема крилото по бул. „Конст.
Стоиловъ“ и ул. „Шипка“. Въ него ще се помещава деканатътъ
на факултета съ една голема аудитория за 850 души, две
амфитеатрални аудитории за по 350 души, 6 аудитории за по
200 души и нуждния брой кабинети, семинари, библиотеки,
читални и др.
Колкото и да се бързаше съ строежа на сградите на
двата съ най-големъ брой студенти факултети, работите не
можаха да вървятъ съ желаната скорость поради множество
пречки отъ разнообразенъ характеръ, наложени отъ сегашните
изключителни времена. До края на строителния сезонъ мо
жаха да се построятъ часть отъ основите и първата плоча
на д вете крила.
Макаръ, че строеж ътъ на сградата на физико-математическия факултетъ по необходимость и да държи първо место,
въпреки всички положени усилия, той не можа да се започне.
Ние, обаче, се надеваме, че държавата, въ лицето на днешното
правителство, ще намери възможното да постави на първо
место въ своята строителна политика, сградите на Универси
тета и специално тези на физико-математическия факултетъ,
съ което ще се задоволи тъй крещящата университетска и
държавна нужда.
Презъ годината, освенъ това, се продължиха работите по
довършване сградата на института по анатомия и патология,
тъй наречения трупенъ институтъ на медицинския факултетъ,
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за която цель отъ кредита на Министерството на благоустрой
ството б-Ьха отпустнати7,823,000 л е в а ; продължи се строежътъ
и на сградата на пропедевтичната хирургична клиника съ кредитъ
1,230,864 лв.отъ Министерството на благоустройството и 3,186,900
лв. отъ фонда „Подобрение условията за лекуване и работа въ
клиниките и институтите въ Медицинския ф акултетъ“; надстрои
се етажъ върху сградата на хирургическата клиника, съ кре
дитъ 2,190,000 лева отъ Министерството на благоустройството;
вънъ отъ това, за мансарденъ етаж ъ на детската клиника и ото
пление въ сжщата, надстройка на дезинфекционния павилионъ
и за ремонтъ въ останалите клиники и институти е изразходвана
една сума отъ 2,152,415 лв., или всичко за постройки и ремонти
въ медицинския факултетъ — 15,583,179 лева!
Архитектурниятъ отдЪлъ при Министерството на благо
устройството изработи плановете за вжтрешната клиника
съ павилионъ, който ще се строи по завещанието, направено
отъ покойния проф. д-ръ В. Молловъ. Ние обичаме да верваме, че съ постройката на тази тъй важна за медицинския
факултетъ клиника ще се започне още идната пролеть, още
повече, че една часть отъ средствата за строежа еж предви
дени отъ Министерството на благоустройството, а сжщо така
на разположение е и сумата отъ 2 милиона лева отъ г-жа
проф. д-ръ В. Моллова за постройката на павилиона.
Приготвени сж и плановете за постройката на патологическия институтъ и за инфекциозно отделение при ветеринарно
медицинския факултетъ, които постройки ще започнатъ сжщо
напролеть.
На края, не мога да не изкажа големата си благодар
ность къмъ началника на архитектурния о тд ел ъ при Мини
стерството на благоустройството и неговите помощници за
усилията, които полагаха, както при изработване на плановете,
тъй и при техното изпълнение.
Университетска библиотека и Университетска печатница
За Университетската библиотека, този тъй важенъ уни
верситетски институтъ, представляватъ общ ъ интересъ след
ните данни:
Презъ 1935/36 година тя е имала 220,000 тома, а днесъ —
311,000, т. е. за последните шесть години Библиотеката се е
сдобила съ около 90,000 тома. Общиятъ приръстъ на книгите
презъ учебната година е 15,419 съчинения въ 20,628 тома.
П риръстътъ само на'български книги възлиза на 5,186 съчи
нения въ 7,632 тома. За закупуване на книги и списания, Биб
лиотеката е изразходвала 1,703,912 лева, отъ които за абонаментъ на 306 чужди списания — 322,000 лева.
Доставката на чужди книги и списания става за сега
много трудно, а отъ некой воюващи страни — тя е невъзможна.
’ О ф . год .

2
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Презъ годината въ библиотеката сж. описани 12,244 съчи
нения въ 14,117 фиша.
Въ книговезницата сж подвързани 19,977 книги. Всичко
това е извършено отъ персоналъ, крайно недостатъченъ за
размерите, които е взела библиотеката, ето защо той тр еб 
ваше да б.жде допълненъ съ още толкова добавъченъ персо
налъ по фонда за научни цели.
Броятъ на читателите презъ годината е билъ 49,514 души,
между които 678 преподаватели, 9,4-43 студенти, 5,520 студентки.
Най-много сж били искани поредъ български книги ■
—
9,624 тома, руски — 3,317, френски — 2,829, немски — 1,840,
английски — 359, италиянски — 237 и на други езици — 216 тома.
Както презъ последните, тъй и презъ отчетната година,
въпреки големите трудности, сж набавени много ценни книги,
основни съчинения и периодични издания, стари редки съчине
ния и справочни книги, речници, енциклопедии и др.
За библиотеката се изработи специаленъ каталогъ за
всички получавани до сега текущи и спрени списания въ
Университета изобщо. Презъ годината въ библиотеката се
състояха две изложби: първата — на периодичния печатъ, по
случай сто годишнината отъ излизането на първия брой на
списанието „Любословие“, отъ 22 мартъ до 1 априлъ, а вто
рата — по случай Седмицата на българската книга — отъ 17
до 24 май т. г.
Въ последните години отъ „Фонда за научни цели“ се
уреди и обзаведе Университетската печатница. Презъ отчетната
година печатницата се дообзаведе съ букви, матрици и др. на
стойность .
.
439,593 лева
За хартии, мастила и др. б еха изразходвани.
708,045
За надници и възнаграждения на работници. . 1,314,839 „
Или общо за печатницата сж изразходвани
2,462,477 лева.
Печатницата работи съ пълния си капацитетъ, като задо
волява всички нужди на Университета отъ печатни издания.
Въ печатницата беха отпечатани 7 годишници на факул
тети те и официалния годишникъ въ 12 тома отъ 370 коли.
Освенъ това, беха отпечатани 19 тома като нумера на
„Университетска библиотека“ въ 447 коли, или всичко отпе
чатани — 817 коли.
Въ сжщата сж отпечатани и всички необходими за кан
целариите на Ректората и деканатите, институтите, Александровската болница и клиниките книжа, формуляри, бланки и др.
Преди да завърша отчета си, считамъ се щастливъ да
мога да помоля Негово Величество, покровителя на Универси
тета, да благоволи и приеме дълбоката ми благодарность съ
тая на преподавателското тел о и целокупното студентство за
Височайшето внимание, съ което ни удостои, като почете съ
присжтствието Си и това на Царското семейство, днешното
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тържество и за указания живъ интересъ къмъ делото на
Университета и щедрата материална подкрепа на студентството.
Нека ми бжде позволено да изкажа явна благодарность
на Министерствата на народното просвещение, на финансите и
на благоустройството въ лицето на Господина Министъръ-председателя проф. д-ръ Б. Филовъ и господа министрите проф. д-ръ
Б. Йоцовъ, г-нъ Добри Божиловъ и г-нъ Димитъръ Василевъ за
благосклонностьта, вниманието и пълната подкрепа, указана на
Университета при разрешаването на много въпроси, засегащ и
управлението му, съставянето на бюджета и строежа на фа
култетните сгради.
С ъ чувство на морално задоволство отбелязвамъ, че спо
койствието въ Университета презъ д елата учебна година б е
напълно запазено.
Нашето студентство, въ неговата целость и многочислен
ность, както никога до сега, вслушвайки се въ съветите на
Университетската управа и съзнавайки величието на момента
за България, не се поддаде на зловредни влияния отъ вънъ
и не напустна своите преки задължения.
Като изпълнявамъ приятенъ д ългъ да изкажа похвала
към ъ нашето студентство, давамъ изразъ на моята дълбока
вера, че то и за въ бждещ е ще се отнася съ тактъ и внимание
към ъ събитията и съ още по-големо усилие и енергия ще работи
за напредъка, щастието и величието на Обединена България!
Напущайки това почетно место, считамъ за свой прия
тенъ д ъ л гъ д а отправя къмъ новия Ректоръ на Университета,
г-нъ проф. д-ръ Димитъръ Кацаровъ, следните приветственни д у м и :

ПРИВЕТСТВИЕ
Н А П Р О Р Е К ТО Р А Д О Н О В И Я РЕК ТО Р Ъ
Високоуважаеми Господинъ Ректоре,,
Щ астливъ се считамъ да Ви предамъ т укь,
на това тържествено събрание, поздравит я на
цпзлата академическа колегия по случай вст ъп
ването Ви въ длъжность. Като слагамъ мандата
си на досегашенъ Ректоръ, азъ Ви пожелавамъ
щастливо ръководство на общоуниверситетскитя
дгъла, за благото на нашата A im a M ater и за
преуспяване на българската наука въ всички нейни
клонове. Честитя Ви сърдечно отъ името на А ка
демическия съветъ и отъ мое име новия високъ и
отговоренъ постъ и Ви увярявамъ, че можете да
разчитате на всичката готовностъ на универси
тетския персоналъ и на нашето добро студентство
за изпълнение на т руднит я задачи, които Ви съ
възлож ени по законъ и традиция.
Слава на българския националенъ университетъ и почить на неговия достоенъ представителъ
презъ тази академическа година.

ОТГОВОРЪ
Н А Р Е К Т О Р А , ПРОФ. Д -Р Ъ Д . Г К А Ц А Р О В Ъ
Многоуважаема Господинь Проректоре,
Благодаря Вн искрено за поздрава отъ Ваше
име и отъ името на академическата колегия. Д ълж а
да заявя днесъ, когато м оит е многоуваж аеми д р у
гари ме обличать съ високото достойнство да р у 
ководя д е ла т а на най-високия нашъ националенъ
институтъ за наука, че азъ разчитамъ преди всичко
на Вашето лично съдействие и на помощьта, която
ще ми б яде оказана отъ т е х ъ и отъ Господа члено
вет е на Академическия съветъ. Давамъ предъ Васъ и
предъ цела т а преподавателска колегия тържест
вено обещание, че не ще пож аля сили и време, 'За да
изпълня безупречно възлож ените ми задачи, та
да може Университетътъ ни да затвърди още по
вече своето добро име и да засили своята дейность,
като разсадникъ на висша наука въ страната ни
и като опора и гордость на българския народъ въ
стремежа м у къмъ постигане на своята култ урна
мисия.
Х ва ла на академическата колегия, за нейния
тихъ и упоритъ трудъ въ полето на наукат а и по
просвет ата на българското студентство и искрена
благодарность Вамъ и на всички преподаватели за
доверието, което ми оказахт е.

ОБЩЕСТВЕНИТЪ

СТРАНИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Ректорска речь, произнесена на 8 декемврий 1942 г.
отъ п р оф . д - р ъ Д и м и т ъ р ъ Т. К а ц а р о в ъ

Ваши Ве лич е с т в а !
Ваши Ц а р с к и Височества!
Господа Министри!
Ваши В и с о к о п р е о с в е ще нс т в а !
Уважаеми Госпожи и Господа!
I
Подъ напора на промените и растящата сложности на
съвременния животъ, както и на широките обществени, поли
тически и икономически движения, идеята за образованието,
като средство за подготовка на индивида къмъ животъ въ
услуга на обществото, се оформява все повече, и все по-ясно
се осъзнава ролята, която то играе и требва да играе въ обще
ствения и културния животъ на народите.
Вследствие на това и обхватътъ на образователната дейность презъ последните десетилетия се е твърде много разширилъ и е надхвърлилъ вече далечъ четирите стени на
училището. Невъзможно е да се разбере това разширение на
образованието, нито да се установи правиленъ погледъ върху
неговото сегашно състояние и бждещото му развитие, ако не
се изяснятъ неговите обществени страни.
Образованието — като обучение и възпитание взети заедно,
т. е. като единенъ процесъ на целостно умствено и нравствено
формиране — се счита вече за най-основна функция на орга
низирания общественъ животъ, отъ правилното извършване на
която зависи почти изключително и това на останалите три:
законодателна, контролна и изпълнителна.
„Bisogna prima educare la société et poi passare alla politica“ —
е казалъ още големиятъ италианецъ Mazzini.
Ж ивотътъ, погледнатъ като непрекжсната промена, ставане
и развитие, не представлява нищо друго, освенъ процесъ на
образование въ неговия широкъ жизненъ смисълъ. Образо
ванието се явява отъ това гледище о с н о в е н ъ м е т о д ъ
н а о б щ е с т в е н а у р е д б а и н а п р е д ъ к ъ . Промената на
съзнанията, която се налага при всеки по-големъ завой въ
живота, е въ дълбоката си сжщина само образователенъ
, въпросъ : при всека голема промена въ живота на едно обще
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ство превъзпитание на членовете му се явява основенъ моментъ
и поставя образованието въ такива случаи на пръвъ планъ,
като основна обществена задача.
Образованието, обаче, както то се разбира и практикува
сега, не може да задоволи растящите нужди на живота и да
посрещне отговорностите, които носи спрямо гЬхъ.
Н уж дите, на които образованието требва да отговори,
сж се увеличили тъй много и сж. станали тъй разнообразни,
че техното задоволяване е вече не по силите само на училищното образование, особено каквото е то сега. Всички тради
ционни дейности на училището сж загубили въ значителна
степень своя смисълъ при коренните промени, които сж настжпили въ живота и продължаватъ да се извършватъ.
А когато образованието не е въ непосредна връзка съ
действителния, конкретенъ жизненъ опитъ на хората, то губи
неизбежно своята способность да ги подготви като дейни и
полезни членове на обществото въ даденъ моментъ. Образова
нието, следователно, требва да се възстанови въ неговата
пълна жизнена и обществена функция, ако иска да изпълни
ролята си на сила, която насочва живота. То требва да бжде
изяснено като органическа съставка на обществения процесъ,
отъ който то съставлява неразделна часть.
Какво представлява, прочее, образованието, споредъ съвре
менната наука за образованието ? Преди всичко, тази последната
е окончателно изоставила схващането, че образованието е изклю
чително училищно дело. За нея то е вече дело не само на
училището, а на целокупния животъ: то е основенъ, сложенъ
жизненъ процесъ на формиращи въздействия, които животътъ,
въ своята целость, упражнява върху човека.
Образованието, въ пълния си обемъ, се извършва именно
и само чрезъ целокупното съдържание на живота, което влияе
всегтроникваще върху всекиго отъ насъ и засега всички точки
на нашето психофизическо сжщество. К а т о о б щ е н и е и в з а 
имодействие, всеки о б ще ст ве нъ животъ, с ледо
вателно, к а к в а т о и да е н е г о в а т а форма, с ъ д ъ р 
жа ние и обемъ, е о б р а з о в а т е л е н ъ .
Образование е всеки видъ формуване на човека, което
произтича отъ всеки видъ въздействие върху него, върху
всека страна на неговата психофизическа природа.
То е природно дадена първична функция на живота и
общностьта, проявлението на която се наблюдава неизменно
всекога и навсекж де, кж дето има общение и взаимодействие
между индивиди и между индивиди и среда; то е едно
постоянно и непрекжснато жизнено и обществено явление.
То е свойство на самия животъ, неотделимо отъ неговата
сжщина, безъ което той е немислимъ въ своето духовно
съдържание и развитие; то е формуващъ духовния животъ
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процесъ, основно условие за духовенъ растежъ и същ еству
ване както на отделния индивидъ, тъй и на обществото.
Образованието е тази сила на живота, чрезъ която той
превръща въ дееспособна и обществено годна личность всеки
нормаленъ индивидъ, безразлично дали той ходи или не на
училище. Защото най-интимното и най-дълбокото формуване
на индивида се извършва чрезъ непоср-Ъдното и непринуденото
му участие въ проявите и дейностите на живота; и колкото
е по-пълно това участие, толкова формуващото влияние на
живота върху индивида е по-силно. Целокупното формуване
на човека се извършва именно чрезъ вплитането му въ всички
прояви на обществения и културния животъ.
Образованието е, което осигурява приемственостьта въ
смената на поколенията и осъщ ествява и запазва по-нататъкъ
въ всека среда присъщия ней общественъ типъ; всекога,
когато то е възпрепятствувано отъ некакви причини да стори
това, т. е. да осигури приемственостьта и постоянството на
културния и исторически животъ на дадено общество, това
последното постепенно умира.
Развитието и формуването е възможно само въ средата
на едно общество, при непрекъснатото въздействие на него
вата жива атмосфера. Подтиците къмъ развитие с ъ всекога по
същина предимно и преди всичко обществени. Индивидътъ се
оформява въ обществения процесъ, като същевременно той
самъ твори този процесъ.
При подобно разбиране, явно е, че образованието се
разширява до своя пъленъ жизненъ обхватъ, то се слива,
така да се каже, съ живота. То обгръща както преднамереното
и съзнателно организувано и извършвано образование—какв ато
и да б ъ д е неговата форма — тъй и непреднамереното, което
упражнява непосредното въздействие на организувания обще
ственъ животъ, чрезъ целокупното му съдържание.
Така образованието се превръща въ целостенъ процесъ,
който включва всички въздействия върху индивида, безраз
лично о тк ъ д е идатъ те.
Въ единъ напълно действителенъ и прекъ смисълъ, сле
дователно, може да се каже, че целиятъ животъ е училище..
Въ този широкъ и сложенъ жизненъ образователенъ
процесъ н е п р е д н а м е р е н и т е образователни въздействия
на живота представляватъ неизменната, постоянна и широка
основа на всеко образование, и действуватъ и тогава, когато
има вече налице съзнателно и преднамерено организувано обра
зование, а къ д ето това последното липсва, т е с ъ единствениятъ източникъ на формуващо въздействие върху индивида.
Ето защо непреднамереното образование, което животътъ
упражнява, не може по никакъвъ начинъ да б ъ д е изключено
изъ образователния процесъ, защото то е непрекъснато действуващо и то е именно, което характеризира образованието
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като необходима и неизбежна жизнена функция, която се
упражнява навсЬкжде, гдето хората живЪятъ заедно.
НЪщо повече, то се проявява съ изумителна сигурность и
закономЪрность въ насока на формуване индивида въ духа и
типа на срЪдата, въ която той живЪе. То формува чрезъ опита
при непосрЪдния жизненъ досегъ — общение и действие — съ
другигЬ. Само чрезъ него индивидътъ израства до личность
и членъ на една общность, съ своя опредЪленъ езикъ, вярвания,
традиции, съзнание и жизнено поведение. ВсгЬко истинско обра
зование иде отъ живота, и животътъ може да б ъ д е запаленъ
само чрезъ живота. И ндивидътъ се формува за живота, въ
живота и чрезъ живота.
П р е д н а м е р е н о т о пъкъ образование, което е изник
нало отъ непреднамереното, представлява само ед н а— макаръ
и важна и съществена, но незначителна — часть въ общия
процесъ на образованието като жизнена функция.
То се явява като една организирана система само на една
часть отъ многобройните образователни влияния на средата
и живота, и не изчерпва целостния образователенъ процесъ.
Поради това непреднамереното образование продължава да
същ ествува редомъ съ преднамереното съ всичката си мощь.
Ето защо предметътъ и задачата на училищното образование
ще б ъ д а тъ всекога зле разбирани и разрешавани, когато се разглеждатъ откъснато отъ целостния процесъ на образованието,
т. е. отъ връзките му съ живота.
При относително първичните още стадии на обществено
развитие, образованието, като преднамерена функция на обще
ството, не същ ествува — отъ него се интересува и въ него уча
ствува, повече или по-малко, целата обществена група. И затова
въ първобитните общества обществените връзки и страни на
образованието съ очевидни.
Същественото и важното, обаче, което требва да се под
чертае, е, че образователниятъ процесъ е още отначало общественъ процесъ, д е л ъ отъ обществения животъ, предназначенъ
да осигури единството и спойката на обществената група, да
поддържа нейното статукво и да подтиква нейния напредъкъ.
Обществената функция на образованието е д вояка: съ
храняваща, или консервативна, и стимулираща, или напредничава.
Образованието е, преди всичко, функция за самосъхранение
на обществото, чрезъ която именно се осигурява непрекъснатостьта на духовния животъ и историческото развитие на всЬко
общество. Образованието, въ тази своя роля, е функция на духовно и обществено нагаждане. И колкото животътъ става все
по-сложенъ по съдържание, строежъ и функции, толкова и
ролята на образованието, като деенъ процесъ на духовно и
обществено нагаждане, расте и става все по-значителна.
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Въ първобитните общества образованието се проявява
главно въ тази си функция: поддържане съществуващия редъ
и равнище на култура и запазването имъ. То продължава, обаче,
да изпълнява тази си функция и въ обществата на всички сте
пени на културно развитие, и по този начинъ ги предпазва отъ
разлагане и загиване.
Въ своята пъкъ напредничава функция образованието е
моторътъ на обществения напредъкъ. То е инструментъ за об
ществено усъвършенствуване чрезъ усъвършенствуване на чо
веш ката природа. Образованието е основно средство за обще
ствено преобразование — то е единъ видъ в е ч н а т а з а д а ч а
на ж и р о т а . Върху тази напредничава функция на образо
ванието се покои движението на живота къмъ нови форми.
И затова образованието, въ тази своя функция, може да се опре
дели като непрекъснато, все по-съвършено преустройване на
личния и обществения опитъ, при все по-големо осъзнаване
на обществените ценности, които требва да влизатъ въ него,
и все по-големъ контролъ върху него.
Тази своя напредничава функция образованието упражнява
още при най-ниските стадии на обществено развитие — още
тукъ образованието вече влиза въ ролята си на п о д б о р е н ъ
процесъ, чрезъ който се предаватъ вече не всички страни и
съдържания на живота, а се подбиратъ нещата, които требва
да се предаватъ на следващите поколения. Непрекъснатото раз
ширение обхвата и функциите на преднамереното образование
се налага именно отъ вкарването, чрезъ този подборенъ про
цесъ, на все нови неща въ него, за да може то да отговори всеки
мигъ на постоянното усложняване на живота и на неговите нужди.
Какъ се представляватъ сега обществените страни на обра
зованието — на образователната наука и на образователната
действителность, въ нейния двоякъ образъ на училищното обра
зование и на извънучилищно образование, въ светлината на това
широко разбиране на образованието, което изложихме до тукъ ?
II
Преди всичко, по силата на това разбиране, образованието
се разглежда въ сегашно време почти отъ свички, вече не само
отъ чисто педагогическо, не само и отъ биологическо и психо
логическо, но, по необходимость, и отъ социологическо гледище.
Нещ о повече, разглеждането на образованието като общественъ
фактъ съставлява единъ отъ най-интересните, плодоносни и
съществени делове на съвременната социологическа наука, и
особено на съвременната приложна социология.
Понеже въ всеко общество много отъ важните работи на
образованието ставатъ извънъ училището въ обществени инсти
туции, непредназначени първоначално за образователни цели, но
които, при все това, извършватъ крайно важна образователна
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функция, то по необходимость образованието влиза въ обсега
на социологията. Тъй че социологията — както и самата наука
за образованието — изучава и оценявао бразователната работа
на различните обществени институции, за да определи по-правилно функцията имъ като действуващи сили въ организира
ното общество — тя търси да изясни разните обществени дей
ности отъ образователно гледище, каквото има да върши и
самата науката за образованието.
Така напр., здравно-л'Ьчебната дейность на обществото е
не. само единъ чисто медицинско-клинически проблемъ, но още
и общественъ и образователенъ, въ пълния смисълъ на т'Ьзи
думи, защото, за правилно разбиране на заболяването, то требва
да се види въ щЬлата съвокупность на обществени условия,
които го предизвикватъ; а сжщо тъй да се види и въ обра
зователна светлина, т. е. въ св-Ьтлината на културното развитие
и състояние на индивидъ и общество.
Но социологията се’ интересува и отъ училището като
малко, първично общество, като каквото го разглежда и на
уката за образованието.
Общо взето, целокупното поведение на човека е по сжщина една обществена проява и, следователно, може да бжде
изучвано само въ светлината на взаимоотношенията между
индивидите и групите помежду имъ и взаимоотношенията на
тези последните съ обществото като цело. И понеже пове
дението е предметъ на образованието, то каквито и да сж
проблемите, които образованието има да реши, то има, следо
вателно, действителна и непосредна нужда отъ помощьта не
само на философията, психологията, биологията, но и на соци
ологията, т. е. отъ общественъ погледъ върху образованието.
По такъвъ начинъ социологията се явява като необходима
основа за науката на образованието.
III
Отражението пъкъ на широкото разбиране на образова
нието, което очертахме, върху у ч и л и щ н о т о , т. е. предна
мерено организираното образование, се очертава както следва:
Училището е органъ, който служи на обществото за не
говото самосъхранение и развитие. Училищното образование и
работата въ училището требва, следователно, отъ обществено
гледище, всекога да отговарятъ напълно на особените нужди
на обществото въ всеки даденъ периодъ на неговото истори
ческо развитие. Въ връзка съ това, предъ училището се поставятъ редица нови задачи, които разширяватъ и задълбочаватъ
обхвата на неговата образователна дейность и значително из
м енять неговия традиционенъ обликъ.
Преди всичко се налага връщане на училищното образо
вание отново къмъ неговия жизненъ източникъ, поставянето
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му въ по-т-Ьсна връзка съ живота и въ по-непосрЪдна услуга
на обществените нужди.
Отчуждението на сегашното у1илшцно образование отъ
живота и нуж дите на обществото е вънъ отъ съмнение.
Никоя образователна система, обаче, не може да се счита за
задоволителна и жизнена, докато не б ъ д е нагодена къмъ об
ществените и духовни взаимоотношения, които съставляватъ
същината на обществения животъ, и докато не превърне тези
взаимоотношения въ положителни сили за повдигане общото
равнище на живота.
Отъ друга страна, знанията, които училището претендира
да дава, не могатъ вече да иматъ за цель, както некога, само
придобиване на известна култура, защото техното практическо
и жизнено значение расте непрекъснато.
Въ своето развитие и преобразование училищното обра
зование, следователно, требва непрекъснато да се съобразява
съ промените въ обществото и да отива насреща на неговите
нови нужди.
Но училището е, освенъ това, общественъ организъмъ
обществена група, малко общество, и отъ този твърде важенъ
фактъ израстватъ вътрешнит-Ь, така да кажемъ, обществени
страни на образованието. Този ф актъ има големи отражения
върху целокупния образователенъ процесъ въ всичките му
подробности.
Преди всичко, въ училището тече отъ самосебе единъ
общественъ животъ. Той требва да б ъ д е надзираванъ, насочванъ и използуванъ, понеже влияе неизбежно върху самата
образователна работа. Н ещ о повече, развитието на обществения
животъ на училището — надзираването, насочването и изпол
зуването му — требва да съставлява съществена задача въ
функциите на народното образование, защото безъ това то не
може да осъществи своята пълна обществена резултатность.
Известно е всекиму, че когато повече индивиди се събератъ да ж ивеятъ и работятъ заедно по-продължително, не
избежно се създава у те х ъ единъ видъ e s p r i t d e c o r p s ;
училището не прави изключение отъ това. Този задруженъ
животъ въ училището представлява една отъ големите и зна
чителни възможности за съвременното образование да осъщ е
стви по-пълно своите задачи на обществено образование, найсъществената отъ които е възможно най-пълното социализуване на всеки индивидъ.
Но щомъ училището по природа представлява единъ об
щественъ организъмъ, то, естествено, важна задача за образо
ванието е да създаде въ него, въ връзка съ всички негови
дейности, такива положения, които с ъ типични обществени
положения, и влизатъ вече въ обсега на опита на децата.
И въ най-лошите случаи училището притежава суровите
материали за организирането му въ тази посока и за създаване
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въ него на по-висока форма на общественъ надзоръ. Поведе
нието на всеки ученикъ е всЪкога надзиравано по нЪкакъвъ
п а т ь отъ групата, въ която той живее, макаръ че поведе
нието му може да бжде не това, което учительтъ желае. И
това обстоятелство е именно, което позволява да се развие
самоуправлението въ училището. Чрезъ участие въ задружния
животъ, съ неговите разнообразни обществени отговорности,
което това самоуправление дава на всички деца, всйко отъ гйхъ
се формува положително за своите бждещи граждански длъж 
ности. Затова училището требва да представлява една. само
управляваща и самонадзираваща се община, защото само то
гава то може да извърши най-успешно социализуването на
децата, като развие у тЪхъ съзнанието и привичката къмъ
обществена и морална отговорность.
Освенъ това, требва да се подчертае, че образованието,
което училището дава, е въ прЪкъ смисълъ на думата ф у н к 
ц и я на у ч и л и щ е т о , к а т о с о ц и а л н а г р у п а , и правилното му разбиране и организуване може да се постигне само,
когато то се вижда и разглежда и отъ тази страна.
О тъ това гледище всички съставки на училищното обра
зование иматъ своята обществена страна.
Преди всичко, р а б о т а т а в ъ у ч и л и щ е т о носи явно
общественъ характеръ: класътъ и училището сж всякога група
и реагиратъ като такава не само по отношение проявите на
поведението, но и по отношение на самия процесъ на обуче
ние — присжтствието на другите и взаимодействието съ тфхъ
ни подтикватъ къмъ по-голема дейность, къмъ по-особити
и значителни начини на действуване и упражняватъ едно поло
жително или отрицателно влияние върху особената органи
зация на нашата деятелность и особените качества на резул
татите отъ нея.
Резултатътъ отъ образованието зависи въ широка сте
пень отъ природата на групата, въ която децата работятъ.
Въ това лежи и принципната необходимость за организуване
на класа като обществена група; ако учительтъ не стори това,
групата ще се организува независимо отъ него, и макаръ да
не се осъзнава всЬкога като, организация, все пакъ не по-малко
ще влияе като такава върху отделните индивиди. Веднъжъ
класътъ организиранъ като цёло, учитель, който не е схваналъ
това и не е участвувалъ въ него, е загубенъ.
Заключението отъ това е, че е невъзможно извършването
на единъ подходенъ и пъленъ надзоръ надъ учението, ако
не се признаятъ открито обществените чинители, включени
неизбежно и по необходимость въ него.
Обществената страна на образователния процесъ при учш
лищното образование изпъква особено ясно при нравственото
формуване — то е несъмнено д ело повече на влиянията на
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средата, отколкото на формалното обучение. Общо взето,
всички държания и отношения, които детето требва да при
добие, се опред'Ьлятъ отъ Елиянията, които детето изпитва
отъ обществената атмосфера, въ която живее, включително и
тази въ училището. Всякакви вънкашни средства, наказания и
др. с а недействителни върху поведението на детето, докато
т е не получатъ одобрението на групата; истинските изправи
телни средства за детето си оставатъ неодобрението и натискътъ
на групата—.другите наказания с а недействителни. Доколкото,
следователно, училището е съзнателно организувано и използувано като обществена група, дотолкова то ще упражни едно
сигурно и здраво влияние за нравственото формуване на децата.
Когато децата въ него ж ивеятъ единъ разуменъ общъ животъ, съзнаватъ общите интереси на целата група и работятъ заедно за постигане на общи цели, тогава училището
е източникъ на преживявания крайно ценни за нравственото
имъ формуване.
Обществените страни на училищното образование, раз
глеждано като функция на училищната група, т. е. като об
ществена функция, изпъкватъ, казахме, не по-малко ясно и при
всички негови отделни съставки.
Така, ц е л ь т а н а о б р а з о в а н и е т о произтича отъ
обществения процесъ и води къмъ него. Истинска цель на обра
зованието е само тази, която държи сметка за живота на хо
рата и за техния жизненъ опитъ — всКка друга е безъ съдър
жание. Училищното образование требва да открие образова
телната цель чрезъ тълкуване на обществения процесъ и да
включи тази цель въ опита на учениците; а това ще рече, да
ги нагоди да участвуватъ въ к о н к р е т н и я о б щ е с т в е н ъ
о п и т ъ н а в р е м е т о , който протича около тех ъ и отъ който
техниятъ собственъ жизненъ опитъ образува неразделна часть.
Когато образованието търси и намира цельта въ обще
ствения процесъ, то тя се явява за него непосредна и действи
телна, защото тя се превръща въ такъвъ случай въ едно спо
лучливо участие въ този процесъ, въ едно изживяване на
действителния опитъ, съ неговите действителни жизнени и
обществени ценности. А когато цельта се представи на индивида
въ преко отношение къмъ неговия непосредственъ .жизненъ
процесъ, като нещо ценно въ сегашния неговъ общественъ
опитъ, то тя се явява мощенъ двигатель въ неговото жи
знено поведение.
Не по-малко ясни са обществените страни и на о б р а 
з о в а т е л н о т о с ъ д ъ р ж а н и е — на у ч е б н а т а п р о г р а м а
Учебната програма не е нищо друго, освенъ съзнателно
и преднамерено подбирани елементи изъ огромната маса на
обществения опитъ, които представляватъ, така да се каже,
пжтеката, по която требва да мине индивидътъ, за да дойде.
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до пълно осъзнаване на колективния животъ. Тя развива, или
требва да развие общественото съзнание на индивида и да
извърши постепенното му и все по-голъмо социализуване.
Нейното предназначение и функция е да осигури обществе
ната полезность на индивида; тази полезность именно требва
да б ъ д е ръководната идея за определяне нейното съдържание.
Нейната най-гол’Ьма функция е да въоръж и индивида, за да по
срещне правилно обществените искания.
За да отговори на това свое предназначение, учебната
програма требва, първо, да има за главенъ предметъ живота и
да определи съдържанието си чрезъ раздробяване на този
последния на неговите елементи, докато стигне до неговите
непосредни действителни съдърж ания; и следъ това тя требва
да б ъ д е въ непрекъснато състояние на преустройване, като
държи сметка еднакво за традицията, сегашните искания,
както и за разкриващ ите се перспективи и възможности.
И о б р а з о в а т е л н и я т ъ м е т о д ъ , който училищното
образование требва да приложи, за да постигне едно резултатно
целостно и жизнено формуване на децата, е тоже по същина
общественъ.
Защото единствениятъ методъ, чрезъ който може да се по
стигне това, е методътъ на споделена и задружна работа, насочена
къмъ осъществяване на осъзнавани отъ всички общи цели.
Само при такъвъ методъ образователниятъ резултатъ е
пъленъ и всестраненъ, и училището влиза напълно и въ своите
възпитателни задължения, защото при него се осъществява
не само преката умствена задача, която се преследва при
всеки даденъ образователенъ актъ, но още и всестранни стра
нични образователни резултати — участвуващите въ такава ра
бота се развиватъ едновременно чувствено, волево, нравствено,
съ една речь, оформяватъ се като целостни характери и лич
ности. Чрезъ такъвъ методъ се извършва истинско обществено
формуване и подготовка на децата. Защото образованието не
е само предаване на културни богатства, но и подбуждане
на силите къмъ определени задачи и формуването имъ въ
насока на извършването на гЪзи задачи.
С ъщ о и у ч и т е л ь т ъ , като носитель на образованието, раз
брано като обществена функция, въ неговите обществени страни,
се представлява въ една нова и особена светлина.
Щомъ образование е всеки видъ взаимодействие между
индивидъ и индивидъ, и индивидъ и жизнените форми, инсти
туции, идеи, прояви изобщо, то образователи, т. е. учители, се
явяватъ всички членове на дадена общность и целата съвкупноСть отъ различни жизнени форми и съдържания.
Погрешно е тогава да се гледа на образованието само
като на въздействие на учитель върху ученикъ, въ тесния
смисълъ на тФзи изрази; въ действителность учитель и ученикъ
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сж само педагогически понятия за изразяване отношенията
между субектъ-обектъ въ областьта на образованието, което
е всеки видъ духовно формуване, опред-Ъляно отъ образо
вателните въздействия, изходящи изъ всеки елементъ на общностьта и живота, и упражняващи се, като двустраненъ процесъ,
върху всеки пунктъ на духовния животъ на находящите се
въ образователно взаимодействие субектъ-обектъ.
Планомерното образователно въздействие на единъ определенъ субектъ (учителя) върху единъ определенъ обектъ
(ученика) въ даденъ моментъ и при дадени конкретни условия
е само една часть отъ обширната сума на образователни въ з
действия, които се извършватъ въ сжщия този моментъ. Образователь, респ. учитель, следователно, е всеки и всичко, щомъ
влияятъ формираще на личностьта и доколкото изъ те х ъ произтичатъ образователни въздействия върху другите и върху
самото общество.
Явно е тогава, че въ такъвъ случай индивидуалниятъ
учитель, учительтъ въ тесния смисълъ на думата, извънъ
преките въздействия — съзнателни или не, преднамерени или
не — които произтичатъ отъ неговата личность, требва да
бжде, преди всичко, проводникъ и ' организаторъ на всички про
изтичащи отъ живота и общностьта — хора и нещ а — обра
зователни въздействия.
Разширява се и самата функция на учителя: предъ него
се поставя вече задачата да вкара възможно повече живота
въ училището, като отъ една страна привлече къмъ участие
въ неговия животъ и работа всички, които могатъ да му бж датъ
полезни съ каквото и да било; и, отъ друга — като изнесе
възможно повече училището и училищната работа въ широкия
животъ и постави децата по възможность въ по-действителенъ и
постояненъ контактъ съ него и даде на работата имъ, колкото
се може повече, съдържание и форма на жизнените прояви.
И, накрай, разнообразяватъ се и видовете, въ които се
облича учительовата функция: извънъ учителя въ традиционния
смисълъ, се появяватъ — по силата на разграничаването и
разширяването функциите на образованието — все нови разно
видности учители, всека отъ които има да извършва важенъ
д е л ъ отъ сложното съдържание на образованието, като жиз
нена функция. Некои отъ техъ, които сжществуватъ веч е,сж :
училищни възпитатели, училищни напжтвачи, училищни пси
холози, училищни лекари, учители-посетители, учители-ржководители на детски и младежки организации, на детски игрища, на
детски читални и библиотеки, учители-наблюдатели, учителкиотгледвачки, учителки-забавачки, детски попечители, детски
сждии и др.
М ежду обществените страни на училищното образование
заслужаватъ да бж датъ подчертани още две, едната отъ които
произтича отъ обстоятелството, че то не може да разреши заОфиц. год.
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дачитЯ, които сложниятъ животъ на сегашното време поставя
предъ него само чрезъ учебната програма, въ тЯсенъ училищенъ смисълъ; а другата — отъ обстоятелството, че то не
може да ограничи интереса си къмъ живота на детето сймо
въ училището и да не мисли за него извънъ училището, както
и за бждещето му.
Въ връзка съ първото, то има да включи въ своя обектъ,
покрай своитЯ програмни занимания, и редица, така наре
чени и з в ъ н п р о г р а м н и дейности отъ високо образователно
значение, които всички иматъ общественъ характеръ. Ние ще
се задоволимъ само да споменемъ нЯкои отъ тЯхъ, безъ да
обясняваме тяхната рол я; такива сж детскитЯ и ученически
спестовни каси и осигуровки, училищни кооперации за взаимо
помощь, училищни градини, трудови дни и седмици за уреждане
на училището, най-разнообразни ученически кржжоци за задо
воляване на извънпрограмнитЯ и непринудени интереси на децата,
училищни забави и праздненства, училищенъ театъръ и кино и
много още други, които всички представляватъ мощни източници
на образователни въздействия, когато се осъзнаятъ, организуватъ
и използуватъ като такива.
Въ връзка пъкъ съ втората — задължението на учили
щето да мисли за бждещето на детето — стоятъ образова
телното и професионално напътване, които сж едни отъ найзначителнитЯ страни на съвременното схващане на народното
образование въ неговия широкъ общественъ обсегъ и функция.
О б р а з о в а т е л н о т о н а п ж т в а н е има за задача да на
сочи всЯко дете къмъ тЯзи форми и съдържания на образова
нието, които отговарятъ най-добре на неговитЯ способности и
възможности, т. е. да му помогне да избере правилно своя
образователенъ пжть. То изхожда отъ началото за възможно
най-голямото индивидуализуване на образованието, за да могатъ
да се развиятъ по такъвъ начинъ до най-голЯма степень общитЯ
и особити заложби въ всЯки индивидъ, съ огледъ на една найголЯма обществена полезность на всЯки.
П р о ф е с и о н а л н о т о п ъ к ъ н а п ж т в а н е въ учили
щето — защото има професионално напжтване .извънъ учи
лището — представлява единъ отъ най-сжщественитЯ елементи
въ движението да се постави училището въ по-тЯсна връзка съ
нуждитЯ на обществото и живота и да се превърне въ единъ
по-резултатенъ общественъ инструменты ВсЯки младежъ, без
различно какво образование получава въ училището, се нуж
дае отъ напжтване, за да намЯри най-подходното за себе си
мЯсто въ живота. Като се има предъ очи, че всЯко обра
зование води накрай къмъ една професия, то ясно става, че
напжтването на всЯкиго, да избере разумно и мждро своята
професия, е и трЯбва да бжде крайната грижа на всЯко
училищно образование. Безъ едно професионално, напжтване,
изборътъ на жизнената професия става случайно, съ всички
голЯми и разнообразни пакостни последици отъ това. ВсЯко
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дълго отлагане на избора на професията разнебитва младежа
— липса на жизнена мотивация е единъ отъ най-големите
недостатъци на сегашното образование. Децата требва да се
приучатъ отрано да мислятъ за своята жизнена задача и да я
ценятъ. Подобна задача подбужда енергията на младежа и го
увлича въ училищната му работа.
Професионалното напжтване, следователно, е една отъ
най-сжщественигЬ и важни обществени страни и задачи на
училищното образование, а, както ще видимъ това подиръ
малко, и на извънучилищните грижи за младежьта.
Говорейки за обществените страни на училищното обра
зование, ние не можемъ да не споменемъ и за тъй много
подчертаваната въ некои страни нужда да се организува и
използува съзнателно училището като средище на живота на
целокупната община, т. е. да се превърне въ училище за всички.
Училището, сймо като место за учене на децата, не из
пълнява достатъчно своята жизнена и обществена функция. То
требва да бжде и да действува — особено въ малкия градецъ и въ селото — още и като средище на живота за
всички възрастни.
За известни съвременни педагози това е една важна и
належаща задача, която се поставя предъ образованието въ
неговата обществена функция. Какво требва да се направи,
за да се превърне училището въ средище на пълно и подходно' обществено служене, да се вкара напълно въ потока на
общинния ж ивотъ?
Преди всичко, то требва да бжде место, гдето могатъ
да бж датъ обменяни идеи и вервания, за да се премахнатъ
по този начинъ пречките, произтичащи отъ обществените
предразсждъци, които спъватъ тъй силно истинското общение
между хората.
Друга негова функция, като обществено средищ е, е устрой
ване и ржководене въ него на подходни обществени забави,
клубове, гимнастически салони, театрални представления, кон
церти и др., защото играта и забавата упражняватъ най-големото социализуващо влияние. Нуждата отъ забава е една отъ
най-силните и основните въ човешката природа и да се прене
брегва, значи да й се даде възможность да се прояви по не
желателни пжтища. Детето играе, за да се развива; възрастниятъ има не по-малко нужда отъ забава, за да задоволи пошироките свои духовни и физически потреби.
Училището, като обществено средище, требва да пред
ставлява още и едно училище за всички, подъ формата на
разнообразни вечерни занимания: музикални групи, такива за
рисуване, моделиране, различни форми на ржчна работа, малки
лаборатории за изследвания за тези, които се интересуватъ
практически отъ електричество, механика и т. н. Всички знаемъ,
че има големъ брой неизползувани таланти, спящи въ в се
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киго отъ насъ. Всеки индивидъ има способности, които той
самъ смжтно съзнава, защото никога не е ималъ случай и
възможность да ги изрази. При такова положение, обществото
сериозно страда отъ този загубенъ и неизползуванъ капиталъ:
бедата отъ неизползуването на наличните богатства е много
по-голяма отъ тази на неоткритите още богатства. Обще
ството требва да съзнае като свой наложителенъ дългъ да
даде възможность и на възрастните, чрезъ училището, като
обществено средище, — както това дава на децата — да откриятъ и развиятъ по-нататъкъ до най-високата степень осо
бените възможности, които носятъ въ себе си.
Училището, следователно, требва да бжде пригодено въ
бждеще да отговаря на много отъ обществените нужди на
общината: за почивка и забава, за трудъ и образование, за
обществени грижи и подпомагане, за наученъ, естетиченъ»
нравственъ, религиозенъ и общественъ опитъ и животъ.
IV
Сега иде образователната дейность извънъ училището,
която най-ярко характеризува обществените страни, функции
и отговорности на образованието.
Тя изпъква, като никога досега на пръвъ планъ и придо
бива все по-големо значение. Чрезъ нея образованието се
намира въ допиръ съ всички прояви на обществения животъ
и съ неговите образователни влияния; чрезъ нея то се стреми
да се разлее, така да се каже, по целия животъ и да про
никне въ всичките му клетки; а чрезъ това съдържанието на
образованието и неговата проблематика се крайно усложняватъ.
Основната идея, която пронизва тези форми на извънучилищно образованието, е, че то требва да бжде в с е о б 
хватно и непрекъснато.
За да може образованието да се прояви напълно като
инструментъ за самосъхранение и развитие на обществото, то
требва да задоволява всички негови образователни нужди, а
не само училищните, въ традиционенъ смисълъ. И поради невъзможностьта училището да се натовари съ тази крайно
сложна задача, явява се необходимость да се натоварятъ съ
нея и други органи и институции въ обществения животъ, за
да може образованието да отговори и на тези образователни
нужди на живота, които сж извънъ обсега на традиционната
работа на училището.
Ето защо преднамереното и съзнателно организираното
образование има стремежа да се разшири до размерите на
пълни всеобхватни образователни грижи за всички и навсекжде. То се стреми да се превърне въ о с о б е н ъ н а ч и н ъ
н а н а б л ю д е н и е , р ж к о в о д е н е и н а д з о р ъ на п о в е 
д е н и е т о и ж и в о т а на и н д и в и д а и о б щ е с т в о т о и
н а с о ч в а н е на к у л т у р а т а . Чрезъ нови и все по-разно
образни образователни органи извънъ училището, то цели да
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обхване цЪлата сложность на образователната действителность,
на образователните нужди и прояви на живота и обществото. Тъй
погледнато на образованието, то представлява една образова
телна подредба на обществото въ тЪсна връзка съ неговата обща
подредба, при която всички прояви на образованието требва
да стоятъ въ органическа връзка съ тази негова обща подредба.
О тъ друга страна, усилията еж насочени къмъ възста
новяване връзките на образованието съ живота, връщането
му въ живота. Когато образованието се повери изключително
само на единъ специаленъ органъ — училището, то става съ вре
мето все по-неподвижно и все по-неотговорно по отноше
ние исканията на обществения животъ, губи допиръ съ него
и, заедно съ това, своя жизненъ смисълъ и значение, спира раз
витието си, става безжизнено и мъртво и може да се превърне въ
единъ безполезенъ придатъкъ на обществения организъмъ.
Това откжсване на училшцното образование отъ живота
е поразително и личи въ всички негови дейности. Училището
требва да възстанови своите връзки съ живота, като го вкара
повече въ своята сграда, и самото то излезе повече въ него.
Стремежътъ за всеобхватность на образованието се из
разява преди всичко въ усилията за едно о б р а з о в а т е л н о
о р г а н и з у в а н е на с р е д а т а , въ посока на използуване на
всички нейни образователни сили и възможности, привличане
и приобщаване на всички къмъ образованието и пронизване
чрезъ образователната идея на всички обществени форми, съ
държания, прояви и институции.
Счита се, съ пълно основание, че истинскиятъ образователь е даденъ всЪкога преди всичко въ образа на самата
среда, въ съвъкупностьта и общностьта отъ живи хора и ду
ховни сили, които тя представлява.
Образователната организация на целокупната обществена
ср^да се явява като една върховна необходимость за правилното
функциониране на живота въ нея и по-нататъшното му раз
витие. Какъ да се възстановятъ и организуватъ образовател
ните сили на общностьта, представлява, следователно, важна
обществена страна на образованието.
И действително, образователната идея все повече про
смуква всички органи и прояви на обществения животъ. Търси
се, всички източници на общностьта да бж датъ насочени къмъ
все по-пълно и правилно осигуряване функциите на образова
нието като обществена сила. Иска се, целокупниятъ общественъ животъ да б л д е съзнателно и преднамерено ориентиранъ образователно, т. е. съ огледъ на образователните въз
действия, които всека негова проява упражнява върху формуването на неговите членове. О б р а з о в а н и е т о с т а в а м е 
р и л о н а ж и з н е н а т а с т о й н о с т ь н а в с и ч к и о б щ е-
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с т в е н и у ч р е ж д е н и я и на в с и ч к и п р о я в и на ц е л о 
к у п н а т а ни ц и в и л и з а ц и я . ВсЪка общественна институция
има ценность дотолкова, доколкото помага и съдействува за
да се осъществи следващото стъпало въ напредъка на обще
ството и подготовлява новите поколения за по-нататъшно твор
чество. За върховна стойность на всека жизнена проява, форма,
институция се счита нейниятъ ефектъ върху хората, ефектътъ
й върху разширяването, подобряването и пренареждането на
индивидуалния и обществения опитъ.
Въ връзка съ тази образователна организация на обще
ствената среда, стои на първо место необходимостьта да се
събуди у всички съзнанието за дейно участие въ процеса на
образованието и чувство на дългъ и отговорность за правилното формуване на подрастващите. П р о с в е т а на в с и ч к и
относно функциите, значението и ролята на образованието става
наложителна; и тази просвета представлява, въ прекъ смисълъ, важна обществена страна на образованието.
Иде следъ това организуването и пълното използуване
на същ ествуващ ите вече извънучилищни форми на образова
нието : въ семейството, детската група — непосредна или пред
намерена, другарската среда, различните видове организации
— младежки и др., общината, черквата, войската, държавата.
Преди всичко требва да се съдействува и помогне на с ем е й с т в о т о да се осъзнае, да се организува и да действува
като единъ отъ най-мощните органи на образованието.
Семейството има огромно значение за образованието. То
дава на индивида най-ранния и пъленъ опитъ за обществено
съзнание и единство.
Промените, обаче, настъпили презъ последното столетие,
с ъ засегнали дълбоко семейството. Въ миналото то е било
преизпълнено съ дейности за самостойно посрещане на своите
нужди, и всичките му членове, отъ детето до стареца, с ъ уча-'
ствували въ извършването имъ и с ъ носили свързаните съ
те х ъ отговорности.
Съ настъпилата промена семейството е изгубило своята
възпитателна сила както като трудова възпитателна среда,
тъй и като среда за духовно общение между родители и деца.
Като трудова срёда, то вече не дава на детето една отъ
най-жизнените и, следователно, най-силно възпитателни форми
на опита — непосредната практическа подготовка за живота.
Трудно е, тази образователна функция на семейството да се
възстанови каквато е била въ миналото; и все пакъ, всички
усилия въ тази насока требва да се направятъ. Но, редомъ
съ това, нуждно е да се потърсятъ и организуватъ възмож
ностите за поемане на тази функция на семейството, освенъ
отъ училището, и отъ други органи, к а т о : работни огнища,
детски и младежки домове, лични трудови задачи и състезния — особено за селските младежи и др.
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Това прехвърляне на трудовото, практическо обучение отъ
семейството върху училището и други органи е въ своя процесъ.
Като духовна пъкъ среда на общение между родители и
деца, семейството дава сега още по-малко на децата. Въ ми
налото, при постоянното и жизнено осмислено сътрудничество
между деца и родители, мждростьта на последните, т1зхниятъ
погледъ и отношения къмъ живота и техните идеали еж ми
навали несъзнателно у децата имъ. Труд но е да се оцени обще
ствената и образователна стойность на времето, прекарано отъ
децата въ семейния крж гъ на интимно общение и радость.
Сегашните родители почти не виждатъ децата си, и обратно. Сегашното семейство губи все повече своята образова
телна сила. Семейството требва да бжде спасено за децата,
защото нищо не може да го замести напълно.
За възсъздаването на семейството като духовна-възпитателна среда, върху самите родители и обществото лежи големото задължение да положатъ върховни усилия за подигане
на семейството до най-високата степеиь на непреднамерена и
преднамерена образователна среда, чрезъ по-добро разбиране
на децата и по-големо участие въ техния животъ.
Възпитанието и подпомагането на родителите въ тази
насока е повелителна задача за съвременното образование; тя
е една отъ важните негови обществени страни.
Следъ семейството, по сила на влияние за формуването
на детето, идатъ детските дейни групи и организации —■непри
нудени или преднамерени.
Нема други типъ обществени групи, тъй силни като техъ,
за развитието на водачество, групова псдчиненость и дисци
плина, за подбуждане къмъ добри и лоши прояви на поведение
и за нагаждане или ненагаждане на индивидите къмъ обще
ствения животъ.
Най-сжществените типове на такива групи с а : игралните,
махленските (съ преследване на най-разнообразни цели), кржжоците, различните младежки организации (юнашки, спортни,
излетни, скаути, „Червенъ к р ъ стъ “ и много още други).
М акаръ че се правятъ значителни усилия да се постави
подъ надзоръ и използува мощното образователно влияние на
тези групи и организации, все пакъ остава да се стори още
твърде много. Въ всеки случай правилната организация и изпол
зуване на тези групи, като образователни чинители, е твърде
важна обществена страна на образованието.
Следъ това иде образователната организация на общи
ната — селска и градска — като друга важна обществена страна
на образованието.
С редата, която общината дава- на индивида, си остава
една отъ най-важните обществени среди, следъ дома и дру
гарската група, по значителность на своята образователна роля.
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Тукъ на първо мЪсто стои потокътъ отъ въздействия,
който иде отъ материалното съдържание на тази срЪда за
всестранното оформяване на индивида. Следъ това иде още помощното въздействие на нейното духовно съдържание — нрав
ствено, религиозно, обществено, разнитЪ изисквания и отно
шения и др.
Съвременната община, поради засилващия се стремежъ
на огражданяването й, губи постепенно своя старъ типъ
на общиненъ животъ — н-Ьщо повече, явява се враждебна на
общинния духъ — и съ това нейното мощно образователно вли
яние се изплъзва все повече отъ обществения надзоръ.
И зходътъ отъ това пакостно положение се търси, и требва
да се търси, въ все по-пълната образователна организация на
общината.
За да изпълни своята образователна роля, общината има
да разреши две задачи: първо, да се превърне въ ерЪда на
здрави влияния; и, второ — да създаде въ себе си, колкото се
може повече, възможности и потици за развитие подъ формата
на разни образователни институции отъ общественъ характеръ
— читалища, библиотеки, клубове, общежития, трудови и ико
номически организации и др. — но при едно условие: тЪ всички
да бж датъ пропити отъ образователната идея.
Едно отъ най-добрит-Ь разрешения на въпроса, обаче, е
училището да се превърне въ центъръ на общинния животъ
въ най-сжщественит'Ь негови прояви, за което вече говорихме.
ТрЪбва да се признае, че обществото не е осъзнало още
напълно важностьта на общинния животъ като чинитель на
образованието.
Това, което казахме за общината, може да се повтори съ
известни вариации за църквата, войската, държавата — всички
тЪ, изпълнявайки своигЪ прЪки функции, требва и могатъ да 6 а датъ, чрезъ една по-друга организация и по-друго извършване
на своитЪ дейности, истински и мощни образователни институции.
Важна обществена страна на образованието е и все по-ши
рокото разнообразяване на подготовката къмъ професионалния
трудъ — стремежътъ въ тази насока е да не сАществува въ
организираното общество неквалифициранъ трудъ, какъвто и
да бжде той.
На професионалното образование тр-Ьбва да се даде такова
широко разнообразие, каквото представлява и разнообразието
на самигЬ форми на труда, т. е. не трЪбва да се допуща из
вършването нито на една форма на труда, колкото и елемен
тарна да бжде тя, безъ предварителна — обща и техническа —
колкото се може по-обстойна подготовка; всЬка дейность требва
д а се извършва при колкото се може по-високъ съответенъ
ней цензъ. Само тъй може да се получи въ областьта на всЬка
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трудова дейность — при най-добро умение на извършването й
— най-голямо производство при най-добра доброкачественость,
т. е. съ най-голЯма обществена полза.
Друга обществена страна на образованието, която про
изтича отъ неговото разширяване към ъ пълния му жизненъ
обхватъ, е включването въ неговата цель и на всички форми
на непрофесионалния опитъ — всички извънпрофесионални за
нимания, заниманията презъ свободното време съ дейности,
които не влизатъ въ професионалнитЯ задължения (hobby,
la marotte-Ie dada, Steckenpferd, любимо занимание съ нЯщо).
ТЯзи занимания могатъ да бж датъ толкова разнообразни, кол
кото еж разнообразни и интереситЯ у людетЯ. ТЯ трЯбва да
бж датъ включени въ образованието, ако то иска да изпълни
добре своята роля.
Специално отбелязване заслуж аватъ тЯзи непрофесио
нални дейности, при които индивидътъ търси да задоволи
нЯкои свои особени духовни и умствени интереси. ТЯ често
се изливатъ въ истинска научна, художествена, обществена и
други творчески дейности и сж давали неведнъжъ значителни
приноси въ науката и културата изобщо. При тЯхъ скрититЯ
творчески сили у всЯкиго намиратъ най-пълния си изразъ.
Почти всички професионални дейности могатъ при подходни условия да бж датъ за нЯкого непрофесионални дейности.
ДЯло на образованието е да събуди, колкото се може
по-широки интереси у всички: нЯкои отъ тЯзи интереси ще
поведатъ къмъ бждащата професия, а други ще се яватъ като
изходна точка на разумни и ценни непрофесионални дейности.
Една отъ важнитЯ задачи на образованието е да под
тиква, подпомага, организува, ржководи и задоволява у всЯкиго
тЯзи непрофесионални занимания, като богати източници на
образователно въздействие, въ насока на разширение на общата
култура. НЯщо повече, образованието трЯбва да има за задача
да събуди у всЯкиго желанието за извършване на подобни
извънпрофесионални дейности.
М ежду общественитЯ страни на образованието, които
произтичатъ отъ необходимостьта за неговата н е п р е к ж е н а т о с т ь, трЯбва да отбележимъ още следнитЯ.
П р о д ъ л ж е н и е на образованието подъ различни форми,
колкото се може повече — о б р а з о в а н и е т о т р Я б в а д а
б жде единъ процесъ, който н е п р е к ж е в а презъ
ц Я л и я ж и в о т ъ , подъ форма както на образователно въ з
действие отъ страна на другитЯ, тъй и на с а м о о б р а з о в а н и е
(не единъ отъ голЯмитЯ представители на човЯчеството се
е издигналъ чрезъ него); и въ тЯзи му две форми то трЯбва
да бжде подпомагано и улеснявано отъ обществото за всЯкиго
и съ всички срЯдства.
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Разбира се, че нуждата отъ непрекжснато образование
се задоволява преди всичко чрезъ източника на непреднаме
реното, жизненото образование — разговори, сказки, четене
книги, списания, вестници, наблюдения и д р .; но т е нито могатъ
да дадатъ всичко необходимо, нито пъкъ могатъ да го дадатъ
въ нуждната система, нито освсбождаватъ обществото отъ отго
во р н о с тта да направи всичко, което се иска отъ него, за техното
улесняване и регулиране; а най-вече да даде на. всички повече и
по-продължително образование чрезъ съзнателно организирани
образователни форми на следъ и извънучилищно образование.
Това се налага още отъ обстоятелството, че всички форми
на труда изискватъ отъ техните носители да се обр з оватъ
презъ целъ животъ, да бж датъ постоянно на равнището на
знанията, върху които се гради техната професия.
Непрекжснатостьта въ движението и напредъкътъ на
живота изисква непрекжснатость и въ образованието.
Въ тази насока о б р а з о в а н и е т о н а в ъ з р а с т н и т е
се поставя като гол Ьмъ и важенъ общественъ проблемъ и пред
ставлява важна обществена страна на образованието, на която
вече се посвещава големо внимание въ всички културни страни.
Но нуждата отъ продължение на образованието засега
особено силно тези младежи отъ 14 до 18 години, които нематъ
възможность следъ свършване на задължителното образование
да продължатъ учението си по-нататъкъ, тъкмо презъ периода,
когато става оформяването на личностьта и характера, и когато
именно т е могатъ да осъзнаятъ най-добре и най-ясно като
жизнена задача образованието, което имъ се дава. Ето защо
това, което обикновено наричаме задължително образование
за младите, требва да бжде продължено колкото се може
повече, чрезъ различните форми на следучилищното образо
вание — допълнителни и други училища.
Сжществена часть отъ образователното верую е, че
преждевременно вмъкване въ сериозни дейности на живота е
пакостно за пълното и правилно развитие на младия индивидъ.
Въ прека връзка съ това стои, като важна обществена
страна на образованието, големиятъ въпросъ за п р о ф е с и о 
н а л н о т о н а п ж т в а н е , който вече засегнахме отъ училишното гледище, но който далечъ надхвърля рамките на училищното образование и се поставя като единъ отъ най-важните
обществени въпроси въ връзка съ една по-разумна органи
зация на обществото отъ гледище на правилното използуване
на неговата жива сила, на неговата човеш ка маса. Сжщината
на професионалното напжтване е да се постави всеки на подходното му место въ обществения механизъмъ, както и на
всеко место да се постави подходния човекъ. Това се налага,
за да се постигне най-големото количествено и качествено
използуване на скритите сили въ всеки членъ на обществото
за неговото лично удовлетворение и за общото благо.

Обществените страни на образованието
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Професионалното напътване, което се явява като единъ отъ
най-основнитЬ моменти въ общия проблемъ за рационализуване на живота и тр у д а,е достигнало, по организация и изпол
зуване извънъ училището, вече завидна висота въ н-Ькои страни.
То се извършва извънъ училището отъ многобройни бюра,
чието место и функция, организация и задачи се опредЪлятъ
въ зависимость отъ конкретните нужди и условия, на които
т е имагь да отговарятъ. Крайно време е да се погледне и у
насъ сериозно, и главно съ повече разбиране, на този въпросъ,
още повече, като се има предъ очи, че вече същ ествува у насъ
институтъ за рационализуване на труда.
Въ насока пъкъ на в с е о б х в а т н о с т ь т а на образова
нието, неговите обществени страни се проявяватъ въ образо
вателни грижи за всички категории деца и възрастни безъ
изключение. Изходните начала тукъ с ъ :
— Едно разумно организувано общество не може да търпи
обществени отпадъци — то требва да превърне въ обществена
ценность и да използува като такава всеки свой членъ, незави
симо отъ неговото развитие; да превърне и малоспособните —
споредъ силите и възможностите имъ — въ полезни членове
на обществото, или, най-малко, да гй доведе до състояние да не
б ъ д а т ъ въ неговата тежесть и вреда.
— Разумно организираното общество требва да търси да
получи отъ всекиго не само това, което той може да даде
чрезъ своите общи заложби, но да използува у всекиго преди
всичко особитите дарования, чрезъ които той може да прояви
едно нему само присъщо творчество въ живота.
— Всеко разумно организувано общество требва да б ъ д е
загрижено да подготви единъ ръководенъ елитъ, безъ който
то не може да разчита на правилно и разумно ръководство
на обществения животъ.
Изхождайки изъ тези начала, образованието вече прави
усилия да обхване всички категории деца, като организува и
даде на всека една отъ тех ъ онова подходно ней образование,
чрезъ което тя може да се нагоди най-добре въ живота и да
даде на обществото всичко, на което е способна.
Тукъ влизатъ: образователните грижи за закъснелите въ
умственото имъ развитие деца и особено за тези, които граничатъ съ нормалните — така наречените дебилни •— които оби
кновено минаватъ за нормални и могатъ дори да се промъкнатъ въ всички области на обществената дейность и на всички
места и стъпала на обществения механизъмъ, и които повечето
пъти, когато никой не се грижи за техъ , представляватъ найнежелателните обществени елементи.
После идатъ образователните грижи за физически н ед ъ га
вите, за болните, за чувствено неустойчивите, психопатите, съ
престъпни наклонности и прояви, занемарените и изоставените.
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И накрай специални образователни грижи за изключител
ните по интелигентность изобщо или въ насока на н^кое осо
бито дарование. И зъ тяхната среда именно ще се вземе въдадескиятъ елитъ на народа, както и оригиналните творци въ
различните области на духовния животъ. Т е представляватъ
златниятъ запасъ отъ творческите сили въ дадена среда и
требва да бж датъ развити и използувани като такива въ найвисока степень.
Накрай в с е о б х в а т н о с т ь т а на образованието из
исква и единъ непрекжснатъ образователенъ надзоръ надъ
обществените прояви, което е друга важна обществена страна
на образованието. Този надзоръ требва да се упражнява
върху всичко, което може да бжде източникъ на пакостни
образователни влияния: литература — обща и детска, худо
жество, театъръ, кино, афиши, публични заведения, улицата
и много още други.
Образованието не може да разчита на ус^ехъ въ своите
съзнателни и .преднамерени усилия безъ грижите за едно
постоянно и непрекжснато прочистване на жизнената образова
телна атмосфера, такава, каквато я дава всекидневниятъ животъ.
Усилия да се направи нЬщо въ тази насока има вече, но т е
сж твърде слаби още въ сравнение съ това, което тепърва
предстои да бжде направено по единъ положителенъ и резултатенъ начинъ.
Ние можемъ вече да заключимъ.
По силата на ставащ ите промени въ живота, образова
нието се осъзнава все повече по форма и изразъ като една
основна обществена функция. Сегашното училище, повече отъ
всички други обществени институции, е изостанало силно отъ
живота; то пренебрегва сложните и всестранни взаимоотно
шения и взаимодействия между хората, които еднички требва
да бж датъ неговата основа и изходна точка; то е лишено
отъ общественъ погледъ и отъ обществена стойность.
За излизане отъ това положение, усилията сж насочени
към ъ социализуване на образованието — търси се то да от
говори по-пълно на нуж дите на обществото, чрезъ все поголемо осъзнаване и използуване неговите обществени страни
и чрезъ все по-пълното образователно организуване на цело
купната обществена среда и на целокупния животъ.
По-специално за училището, усилията сж насочени къмъ
по-големо жизнено осмисляне на това, което то върши. За
всички вече е несъмнено, че ако училището не иска да умре
за живота, то требва да се върне въ живота, отъ който се
е откжснало.
Т ези сж обществените страни, обществениятъ смисълъ и
общественото значение на образованието.
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I. Въпроси съ които се е занималъ Академическиятъ
съветъ
За Ректоръ на Университета Св. Климентъ Охридски за
уч. 1941/42 год. е билъ избранъ отъ преподавателската колегия
на 2. юний 1941 год. и утвърденъ отъ г. Министра на народното просвещение съ заповедь № 1688 отъ 1. VII. 1941 год.
редовния професоръ по заразни болести, бактериология и серо
логия при ветеринарно-медицинския факултетъ г. д-ръ Стефанъ Ангеловъ.
С ъщ ия день бидоха избрани и декани на факултетите и
членове на Академическия съветъ, както следва:
Въ историко-филологическия ф акултетъ: за деканъ —
редовниятъ професоръ Тома С. Томове и за членове на Ака
демическия съветъ — редовниятъ професоръ д-ръ Димитъръ
Т. Кацаровъ и извънредниятъ професоръ д-ръ Христо Негенцовъ.
Въ физико-математическия факултетъ : за Деканъ — редов
ниятъ професоръ д-ръ Любомиръ Чакаловъ и за членове на
Академическия съветъ — редовните професори д-ръ Стефанъ
Консуловъ и д-ръ Димитъръ Ивановъ.
Въ юридическия факултетъ : за Деканъ — извънредниятъ
професоръ д-ръ Константинъ Н. Бобчевъ и за членове на Ака
демическия съветъ — извънредниятъ професоръ Иванъ Апостоловъ и редовниятъ професоръ Димитъръ А. Силяновски.
Въ медицинския ф акултетъ: за Деканъ — редовниятъ
професоръ д-ръ Методий Поповъ и за членове на Академи
ческия съветъ — извънреднит-fe професори д-ръ Любенъ Поповъ
и д-ръ Иванъ Московъ.
Въ агрономо-лесовъдския факултетъ : за Деканъ — редов
ниятъ професоръ инж. Борисъ Илиевъ и за членове на Акаде
мическия съветъ — редовниятъ професоръ Янаки С. Молловъ
и извънредниятъ професоръ Йорданъ п. Стоичковъ.
Въ богословския факултетъ : за Деканъ — редовниятъ про
фесоръ Ганчо Ст. Пашевъ и за членъ на Академическия съветъ
— редовниятъ професоръ протойерей Христо Димитровъ,

46

Официаленъ отдЪлъ

Въ ветеринарно-медидинския ф акултетъ: за Деканъ —
редовниятъ професоръ д-ръ Георги Павловъ (преизбранъ) и за
членове на Академическия съветъ — редовните професори
Станко Петровъ и д-ръ Грозю Диковъ.
По тоя начинъ, Академическиятъ съветъ презъ изтеклата
уч. 1941/42 год. се е състоялъ, както следва:
Д-ръ Стефанъ Ангеловъ, Ректоръ на Университета.
Протопрезв. д-ръ Стефанъ Цанковъ, Проректоръ.
Тома С. Томовъ, деканъ на историко-филолог. факултетъ.
Д -ръ Любомиръ Чакаловъ, деканъ на физико-матем. фак.
Д-ръ Константинъ Н. Бобчевъ, деканъ на юридич. фак.
Д -ръ Методий Поповъ, деканъ на медицинския фак.
Инж. Борисъ Илиевъ, деканъ на агрономо-лесовъд. фак.
Ганчо Ст. Пашевъ, деканъ на богословския фак.
Д-ръ Георги Павловъ, деканъ на вет.-медицинския фак.
Иванъ В. Саржилиевъ, продеканъ на истор.-филолог. фак.
Георги Наджаковъ, продеканъ на физ.-математ. ф-тъ.
Петко Венедиковъ, продеканъ на юридическия ф-тъ.
Д -ръ Димитъръ Ораховацъ, продеканъ на медицин. фак.
Иванъ Т. Странски, продеканъ на агрономо-лесовъд. фак.
Протойерей Иванъ Гошевъ, продеканъ на богослов, фак.
Д -ръ Димитъръ Т. Кацаровъ, членъ на съвета отъ ист.филол. факултетъ.
Д -ръ Христо Негенцовъ, членъ на съвета отъ ист.-фил. фак.
Д -ръ Стефанъ Консуловъ, членъ на съвета отъ физ.матем. факултетъ.
Д -ръ Димитъръ Ивановъ, членъ на съвета отъ физ.-мат.
факултетъ.
Иванъ Апостоловъ, членъ на съвета отъ юридйч. фак.
Димитъръ Силяновски, членъ на съвета отъ юридич. фак.
Д-ръ Любенъ Поповъ, членъ на съвета отъ медиц. фак.
Д -ръ Иванъ Московъ, членъ на съвета отъ медиц. фак.
Янаки Молловъ, членъ на съвета отъ агр.-лесов. фак.
Йорданъ п. Стоичковъ, членъ на съвета отъ агр.-лесов. фак.
Протойерей Христо Димитровъ, членъ на съвета отъ богосл.
факултетъ.
Станко Петровъ, членъ на съвета отъ ветер.-медиц. фак.
Д-ръ Грозю Диковъ, членъ на съвета отъ ветер.-медиц. фак.
Академическиятъ съветъ е ималъ всичко 25 заседания,
отъ които 2 извънредни. Всички заседания, съ изключение на
едно, сж били председателствувани отъ Ректора на Университета.
По-главнитЪ въпроси, съ които се е занималъ Академи
ческиятъ съветъ, сж следнигЬ:
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А. ЗАКОНИ И ЗАКОНОПРОЕКТИ
1. Законопроектъ за народною просвещение
На 1. Х. 1941 г. до г-да Деканите се отправи следното
писмо (№ 2790):
„Предвидъ на това, че въ Министерството на народною
просвещение наскоро ще се разгледа наново законопроекта за
народното просвещение, за да б ъ д е внесенъ сетне и въ На
родною събрание, изпращамъ на Г-да Деканите изработения
отъ Академическия съветъ презъ 1938 год. законопроектъ въ
подотдела му за Университета. Въ него еж вместени и всички
по-късни искания на Академическия съветъ за изменение и
допълнение въ Закона за народното просвещение, както и
направените вече изменения въ последния презъ 1940 год.
Повече подробности по исканите отъ Академическия
съветъ изменения и допълнения на същ ествуващ ия сега Законъ
за народното просвещение се намиратъ въ Официалния годишникъ на Университета, както следва: за уч. 1937/38 год. на
с тр .'47 до 56; за уч. 1938/39 год. на стр. 9 до 25 и за уч.
1939/40 год. на стр. 6 до 15.
Моля Г-да Деканите да внесатъ законопроекта въ едно
отъ най-близките заседания на факултетските съвети за ново
преглеждане, следъ което да се внесе и въ Академическия
съветъ за окончателно приемане и представяне въ Министер
ството на народното просвещение.“
Законопроектътъ бе сложенъ на дневенъ редъ въ Ака
демическия съветъ въ заседанието му на 5. XI, с. г. и бе разгледанъ въ продължение на петь заседания (5., 12., 19. и 26. XI.
1941 год. и 16. I. 1942 год.).
По предложение на съответните факултетски съвети,
Академическиятъ съветъ реши да се направятъ следните посъщ ествени изменения и допълнения въ по-стария законопроектъ:
Въ чл. 278 (гдето се изброяватъ катедрите) се предвиди:
I. Въ

буква

„а“ (историко-филологически

факултетъ):

1. Названието „обща география и културно-политическа
география“ се замени съ „антропогеография.“
2. Д а се предвидятъ две катедри по българска литература
и да се раздЬлятъ катедрите по славянско езикознание и етно
графия, тъй че сега текстътъ на Закона относно славянска
филология да гласи: „Славянскафилология 6 катедри (български
езикъ, българска литература 2 катедри,славянско езикознание,
славянски литератури, българска и славянска етнография“.
3. Д а се промени текстътъ за романска и германска фи
лология, както следва: „Романска филология 2 катедри (френска
филология и италиянска филология“ ; „Германска филология 2
катедри (немска филология и английска филология“).
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4. Д а се промени текстътъ на забележката по следния
начинъ:
Гореизброените катедри се разпред-Ьлятъ въ следните
отдели: 1) философия; 2) педагогия; 3) история; 4) археология
съ история на изкуството; 5) география; 6) славянска фило
логия; 7) класическа филология; 8) нова филология и литература (романска филология, германска филология и английска
филология).
5. Д а се предвиди нова катедра по източна филология.
II. Буква „б“ да гласи, както следва:
Физико-математически факултетъ съ следните катедри:
Диференциално и интегрално сметане 1 катедра;
Висша алгебра съ теория на вероятностите 1 катедра;
Висшъ анализъ 1 катедра;
Геометрия — аналитична, диференциална, проективна и
дескриптивна 1 катедра;
Аналитична механика 1 катедра;
Опитна физика 1 катедра;
Специална физика 1 катедра;
\ (разделена каМетеорология съ геофизика 1 катедра;} тедра на две)
Теоретична физика 1 катедра;
Приложна физика 1 катедра ■
— (нова катедра)
Астрономия съ геодезия 1 катедра;
Неорганична химия 1 катедра;
Аналитична химия 1 катедра;
Органична химия 1 катедра;
Физико-хймия 1 катедра;
Неорганична химична технология 1 катедра) (разделена каОрганична химична технология 1 катедра / тедра на две)
Анатомия и систематика на безгръбначните животни, срав
нителна физиология, обща биология 1 катедра;
Сравнителна анатомия и систематика на гръбначните жи
вотни, хистология, ембриология 1 катедра;
Анатомия, морфология и физиология на растенията 1 катедра;
Систематика на растенията и растителна география
1 катедра;
Минералогия и петрография 1 катедра;
Геология 1 катедра;
Палеонтология 1 катедра;
Фармацевтична химия 1 катедра — (нова катедра);
Фармакогнозия съ галеника 1 катедра — (нова катедра).
III. Въ буква „в" (юридически факултетъ) се предвиди:
1. В м есто: стопанска история съ социология I катедра —
стопанска история съ история на стопанските учения 1 катедра
и социология 1 катедра;
2. Вместо: наказателно право, наказателно съдопроизвод
ство и военно-наказателно право 3 катедри — наказателно право
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1 катедра, наказателно съдопроизводство 1 катедра и военно
наказателно съдопроизводство 1 катедра;
3. В м есто: гражданско право 2 катедри — гражданско
право 3 катедри;
4. Вместо: търговско право 1 катедра — търговско право
съ морско и индустриално право 2 катедри;
5. В м есто : финансова наука и финансово право 1 катедра
— финансова наука 1 катедра и финансово право 1 катедра;
6. Нова катедра: трудово право 1 катедра;
7. Вместо: „икономически науки — 3 катедри“ да се по
стави: „народо-стопански науки — 2 катедри“ и „частно-стопанска наука — 1 катедра;
8. Вместо: „междудържавно и международно частно право
— 1 катедра“ да се постави: „междудържавно право (съ дип
ломатическа история) и международно частно право— 1 катедра“.
9. Д ум ите въ края на буквата: „Въ юридическия факултетъ се преподаватъ още и църковно право, военна админи
страция, военно стопанство, история на международните отно
шения и особено на източния въпросъ, методология на прав
ните и държавни науки, аграрна история — световна и бъл
гарска, съдебна медицина, пацифизъмъ и лига на народите
(Карнегиева катедра), сравнително законоведение, методология
на стопанските науки, математическа статистика, застрахова
телно дело, съобщения и транспортъ и кооперативно право“
да отпаднатъ.
IV. Въ буква „г“ (медицински факултетъ) се предвиди:
1. К атедрите на медицинския факултетъ се разпределятъ
въ о тд е л и те : 1. медицински и 2. зъболекарски;
2. С летите въ една катедра съ бюджета за 1938 г. две
катедри да се разд ел ять п а к ъ :
Анатомия на човека 1 катед р а;
Хистология съ ембриология 1 катедра;
3. Осмиятъ редъ се изменя така: радиология, физиоте
рапия и балнеология 1 катедра.
4. Прибавятъ се следните нови катедри:
Консервативно зъболечение 1 катедра;
Оперативно зъболечение съ ортоденция 1 к а те д р а ;
Зъботехника 1 катедра;
5. Катедрата по съдебна медицина да се преименува на
„съдебна медицина на деонтология“.
V. Въ буква „д “ (агрономо-лесовъдски факултетъ) катед
рите се изброяватъ, както следва:
Общо земеделие съ почвознание 1 катедра;
Частно земеделие съ ливадарство и генетика и селекция
2 катедри;
Основи на животновъдство съ анатомия, физиология и
хранене на домашните животни 1 катед р а;
Оф. го д.

4
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Ж ивотновъдство съ екстериоръ на домашни животни и
вълнознание 1 катедра;
Зем еделска икономия съ организация на земеделското
стопанство, таксация и см-Ьтковъдство, земеделска статистика
и земеделско кооперативно д ел о 1 (2) катед ри ;
Земеделско инженерство, машинознание, земемерие, мелио
рации, постройки и пжтища 1 катед р а;
Градинарство: овощарство, зеленчуково производство, цветарство, паркоустройство 1 катедра;
Лозарство съ винарство и ампелография 1 катедра;
Растителна защ ита: фатопатология и ентомология 1
к атед р а;
Зем еделска бактериология съ млекарство 1 катедра;
Зем еделска ботаника 1 катедра;
Зем еделска химия съ земеделска технология 1 катед р а;
Общо лесовъдство и лесоползуване 1 катед р а;
Частно лесовъдство 1 к атед р а;
Лесоустройство съ таксация и оценка на горите 1 катед р а;
Лесоползуване съ горска технология и индустрия 1 катедра ;
Нови к а т е д р и :
Втора катедра къмъ частно земеделие, ливадарство, гене
тика и селекция и
Горска география и растителни* общества.
Вместо думите въ края на буквата: „Въ агрономо-лесовъдския факултетъ се преподаватъ още и почвознание, горска
ботаника (дендрология), лесохранение (съ болести на дърве
тата), горска зоология (мамалиология), орнитология и ентомо
логия, фитопатология, анатомия и физиология на домашните
животни, земеделска технология, общо законоведение, селско
стопанство и горско право, млекарство, пчеларство, бубарство,
винарство, земеделска бактериология, ловъ, рибовъдство и риболовство, земеделско машинознание, генетика и селекция,
домоустройство съ земеделски и горски постройки, горски
пжтища, укрепяване на пороища и ветеринарна медицина“ се
предвижда следниятъ текстъ: „Въ агрономо-лесовъдския фа
култетъ се изучаватъ и физика, химия, зоология, метеорология,
рибовъдство, основи на висшата математика, математическа
география, ветеринарна медицина, политическа икономия, земе
делско и горско право и единъ новъ езикъ, които се иреподаватъ отъ съответните преподаватели въ другите факултети“.
VI. Въ буква „е“ (богословски ф акултетъ):
1. Забележка II става нова алинея и се прибавя къмъ
текста, като се променя т а к а :
„Въ богословския факултетъ се изучаватъ чрезъ спе
циални курсове следните предмети: 1) старобългарски и църковнославянски езикъ; 2) психология и 3) българска история.
2. Забележка I става сжщо алинея и приема следния т е к с т ъ :
„Студентите слушатъ въ историко-филологическия фа
култетъ лекции по: 1) история на философията (единъ периодъ.
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или древна, или средновековна, или нова, или най-нова) ; 2) исто
рия на българската литература; 3) логика; 4) теория на по
знанието ; 5) метафизика ; 6) педагогия ; 7) руски езикъ (горенъ
курсъ и упражнения) ; 8. немски езикъ, или френски езикъ, или
английски езикъ и въ юридическия факултетъ лекции по обща
теория на правото.
VII. Въ буква „ж “ (ветеринарно-медицински ф акултетъ):
1. Катедрата по анатомия на домашните животни да се
раздели на: катедра по анатомия на домашните животни и
катедра по хистология и ембриология на домашните животни ;
2. Въ катедрата по специална патология да се прибави
следъ думата „патология“ и „паразитология“.
3. Катедрата по хирургия да се раздели на: катедра по
хирургия съ клиника и катедра по акушерство, развъдни болести
и изкуствено осеменяване на домашните животни съ клиника.
4. Катедрата по сждебна ветеринарна медицина да се
наименова: „Сждебна ветеринарна медицина, ветеринарна про
филактика съ амбулаторна клиника и история на ветеринар
ната медицина“.
5. З а б е л е ж к а : зоология, обща ботаника, физика, хи
мия (неорганична и органична), земеделска икономия, ливадарство и единъ отъ новите езици се изучаватъ въ съот
ветните факултети.
Чл. 284 да гласи:
При Университета има студентска болнична каса, която
се урежда по правилникъ, изработенъ отъ Академическия
съветъ и одобренъ отъ Министра на народното просвещение.
Въ чл. 282 се остави текста на сега действуващия законъ
относно състава на Академическия съветъ.
Ал. I на чл. 292 да гласи, както следва:
„Факултетскиятъ съветъ се състои отъ всички редовни,
извънредни и хонорувани професори и редовни доценти“.
Чл. 299 се определя по-точно така: „На преподаватели,
които водятъ упражнения и на директори на клиниките се
определятъ асистенти, асистенти-техници, асистенти-лаборанти,
асистенти-пазители, главни асистенти или просектори“.
Чл. 295 да гласи : Всека катедра се заема отъ редовенъ
професоръ, който е неинъ титуляръ.
Ако нема лице, което да отговаря на условията за редо
венъ професоръ, катедрата се завежда, временно, отъ найстария по служба редовенъ професоръ при катедра, извънреденъ професоръ или доцентъ, а ако такъвъ нема, отъ едного
отъ близките до катедрата по специалностьта преподаватели,
определенъ отъ Академическия съветъ, по предложение на
факултетския съветъ.
Хоноруваните професори и частните доценти не могатъ
да бж датъ титуляри, нито да бж датъ натоварени да завеждатъ
временно катедри.
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Следъ ал. И-ра на забележка 1 къмъ чл. 307 се добавятъ следните две нови алинеи:
„На редовни асистенти и лектори годините прекарани
като такива въ Университета се признаватъ за стажъ, за стар
шинство или за придобиване качеството на специалисти. О тъ
това право относно стажа юристите не могатъ да се ползуватъ“.
„Редовни асистенти и лектори, издържали държавния си
изпитъ и напустнали Университета следъ най-малко 5-годишна
служба се назначаватъ безъ състезателенъ изпитъ за ре
довни гимназиални учители въ София“.
Въ края на ал. 1-ва на чл. 318 се добавятъ дум ите: „Ре
довни професори, които напущатъ службата си по пределна
възрасть, се емиритиратъ“.
Следъ ал. 1-ва на чл. 319 се добавя нова алинея: „Учеб
ната материя се разпределя въ учебни планове, които се
изработватъ отъ факултетските съвети и се одобряватъ о тъ
Академическия съ в ет ъ “.
Ал. Н-ра на забележката къмъ чл. 322 се прередактирва,
както следва:
„За явяване на академически изпитъ кандидатите за
докторска степень по медицина и ветеринарна медицина плащ атъ 500 лв. изпитна такса, а тези по другите специалности—
2,000 лв. За явяване на изпитъ за степеньта „инженеръ-химикъ“, „инженеръ-агрономъ“ и „инженеръ-лесовъдъ“ се плаща
500 лв. изпитна такса. Всички тези такси се разпределятъ
между членовете на изпитната комисия, съобразно съ съот
ветните правилници, изработени за отделните факултети.“
Алинея 1-ва и П-ра на чл. 323 се изменятъ, както следва:
„Студентите отъ всички факултети плащатъ при запис
ване за всеко полугодие 650 лв. такса, която се внася въ
фонда за научни цели при Университета.
Освенъ това, студентите плащатъ всеко полугодие такси
за болничната каса и за Студентския домъ, разм ерътъ на
които си определя отъ Академическия съветъ.
Никакви други такси при записване не се събиратъ.“
Ал. Ш-та на чл. 339 да гласи: „Безусловно се забранява
на студентите всека политическа дейность“.
Чл. 451 се прередактирва, както следва: „За проучвания
на разни научни въпроси и за усъвършенствуване въ своята
специалность преподавателите и асистентите получаватъ научна
командировка — съ или безъ право на пжтни и дневни пари —
или отпусхъ, за срокъ отъ една или две години отъ Мини
стерството на народното просвещение, по препоржка на Ака
демическия съветъ.
Командировките и отпуските ставатъ по специаленъ правилникъ, изработенъ отъ Академическия съветъ и одобренъ
отъ Министерството на народното просвещение.“
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Следъ така направените изменения и допълнения, изработениятъ отъ Академическия съветъ новъ законопроектъ
(1942 г.) за народното просвещение въ подотдела за Универ
ситета, б е прегледанъ отъ г-да професорите П. Венедиковъ,
Ив. Апостоловъ и Т. С. Томовъ, установенъ биде въ'окончателна
редакция и изпратенъ на Министерството на народното про
свещение на 3. II. 1942 г. съ писмо подъ № 312.
2. Откриване на зъболекарски и фармацевтически отдели
при Университета и съкращаване курса по медицина отъ
6 на 5 години (частично изменение на Закона за народното
просвещение)
Предвидъ на настъпилото общо международно положение
съ военното време, наново б е повдигнатъ, и то вече въ найсериозна форма, въпросътъ за откриване при нашия Университетъ на липсващите до сега две специалности: зъ б ол екар
ство и фармацевтика.
На 23. II. 1942 г. въ Университета постъпи следното писмо
отъ Главната дирекция на народното здраве подъ № 5582 отъ
с. д., по въпроса за големата липса, що се чувствува отъ л е 
кари, зъболекари и фармацевти:
Д о Господина Ректора
на Държавния университетъ
София
Уважаеми Господинъ Ректоре,
Главната дирекция на народното здраве и Висшия медицински съветъ
при нея имаха случая, не еднажъ презъ последните години, да спиратъ вни
манието върху въпроса за санитарните кадри въ нашата страна. Още при
нормалните условия на живота преди две години беш е изтъкиагь обезпокои
телният!. фактъ, че ч и с л е н о, а въ много отношения и к а ч е с т в е н о ,
т ези кадри не отговарятъ на нуж дите и не задоволяватъ изискванията. Касае
се за лекарите, фармацевтите, зъ бол ек ар и те, милосердните сестри, фелдше
рите, акуш ерките и другия ср еден ъ помощ енъ персоналъ.
Съ настоящето азъ имамъ честьта да поставя на Ваше внимание
въпроса за академичните санитарни к адр и: лекарите, фармацевтите и з ъ 
болекарите.
Б езъ да с ъ необходими тукъ точните цифри, известно е, че броятън а л е к а р и т е въ страната — около 3300 — далечъ не е достатъченъ
дори за едно население къмъ шесть и половина милиона, каквото беш е въ
старите предели, а още по-малко за едно население къмъ осемь и половина
милиона въ обединените граници. За една бегла преценка, нека спомена, че
само по бюджета на е д н о ведомство — Главната дирекция на народното
здраве — с ъ били нуждни лекари : 1939 г. — 1327 ; 1940 г. — 1352 ; 1941 г.
1464 плюсъ 268 за освободени те зем и ; 1942 г. — всичко 1715 лекари. Като
се добави къмъ т ези числа броятъ лекари необходими за службите на
други ведомства (трудътъ, общ ествените осигуровки, народното провсещение, въ частность Медицинскиятъ факултетъ, държавните ж елезници,
войската) и като се държи сметка, че свободното упражняване на лекар
ската професия ангажира толкозъ повече лекари, колкото по-малъкъ е т е х 
ния общ ъ брой, напълно ясно се очертава положението на една б е д н о с т ь
в ъ л е к а р и , което азъ не се колебая да охарактеризирамъ като близко до
безпомощ ность и до едно национално бедствие.
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М оже би е излишно да се говори за причините, които доведоха до
това положение. Било по липса на държавническа далновидность, било по
ради стремлението къмъ овардване професионални интереси (не мога да от
мина пакостната пропаганда за т. н. лекарска плетора, като се смесваха
понятието за количество и разпределение), било вследствие ограничените
възможности на Софийския медицински факултетъ да даде по-голема чи
слена продукция на лекари, или — накрай — поради валутните затруднения,
спъващи изучаването на медицината въ чужбина — резултатътъ е този : стра
ната нема потребниятъ брой лекари даже за нормалните нужди. А когато
настжпятъ тежки времена на изпитание за мотцьта на нашата държава —
една обща военна мобилизация — този застраш ителенъ недостигъ ще се по
чувствува съ страшна сила, сйгурно и въ войската, но най-вече въ тила, отъ
населението, особено отъ селското население. А зъ см ея да твърдя, че при
такива условия, съ днешния лекарски кадъръ нема да има едно щ о-годе
правилно здравеопазване даже въ рамките на тесн ото разбиране за общ е
ствена хигиена, борба съ заразните болести, хоспитализиране на тежко
болни въ лечебни заведения и пр., а дори и индивидуалната потребности
отъ лекарь не ще може да бжде задоволена за преобладаващата часть отъ
населението, отдалечено отъ градските центрове.
Не е по-радостна действителностьта — нито перспективата — и по от
нош ение на зж болечението. Б р о я т ъ н а з ж б о л е к а р и т е в ъ страната
никога не е билъ големъ, и разпределението имъ е известно : селското на
селение редко има зжболекарь наблизо. Последното обстоятелство ме на
кара да въведа отъ 1940 г. държавна зжболекарска служба въ селата (уча
стъкови зжболекари). Обаче, при единъ брой отъ около 900 зжболекари въ
целата страна, намиращи широко поле за свободна професионална дейность
въ градовете — невъзможно е да се мисли за планово организиране на зж 
болекарска мрежа въ селските райони. Въ това отнош ение нашата страна е
много изостанала, сравнено съ др уги те културни държ ави,“единъ прогресъ не
може да се очаква, ако не се улесни продукцията на зжболекари. Нека
добавя, че щомъ действителностьта е такава при условията на мирния животъ
— лесно е да се предвиди, какво ще настжпи при условията на обща
военна мобилизация.
Д н есъ зж болекарското образование се добива само въ чужбина. Бъл
гария все ощ е не е могла да учреди при своя университетъ единъ факултетъ,
единъ отделъ или една школа за добиване зжбо.тЬкарско образование. Въпросътъ отдавна б е проученъ, дори отъ специална комисия, решения беха
взети, но, въпреки това, резултатъ не се получи.
Накрай, длъженъ съмъ да се спра и на въпроса за фармацевтския
кадъръ въ страната. Б р о я т ъ н а ф а р м а ц е в т и т е дн есъ е къмъ 1200
за около 500 държавни, общ ествени и частни аптеки. Този очевидно недостатьченъ брой спъва развитието на аптечното дел о, държи аптеката далечъ отъ малките градски и селски центрове, пречи на правилното ур еж 
дане на държавните и частни аптеки, изобщо лишава държавата отъ свобо
дата да организира по-рационално лекарствоснабдяването. Преди неколко
години ' поради едно злощ астно схващане на проблемите, беш е прокаранъ
законъ — единственъ въ нашето законодателство — за ограничаване достжпа на младежите до фармацевтското образование. Предстои поправка въ
това отн ош ен и е; обаче, до тогава, докато Софийскиятъ университетъ не ще
бж де въ състояние да даде това образование, усилията, насочени къмъ уве
личаване фармацевтския кадъръ на страната, ще останатъ безрезултатни.
Уважаеми Господинъ Ректоре,
Налагатъ се, като изключителни по държавна важность, следните задачи:
1. Да се увеличи продукцията на лекари въ Софийския медицински
факултетъ.
2. Да се открие зж болекарски факултетъ или зжболекарски отделъ
къмъ Софийския медицински факултетъ.
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3. Да се открие фармацевтски отделъ къмъ некой отъ факултетите
на Софийския университетъ.
4. Да се улесни достъ пътъ до чуждестранните университети на жела
ещ и те да изучаватъ медицината, фармацията и зъболекарството.
Щ е си позволя свободата да изразя моето скромно мнение по т ези задачи.
Продукцията на лекари може да б ъ д е увеличена по н ач и н ъ : или
като се увеличи броятъ на приеманите ежегодно студенти, или като се
съкрати срокътъ на обучението чрезъ сливане на образователния стажъ въ
VI година съ служебния стажъ по закона за народното здраве и съ стажа
предвиденъ при отбиване военната служба, или като се намали времетрае
нето на академичната година за първите два курса — или и по три те на
чина едновременно, въ случай на крайна нужда. Бързъ резултатъ ще може
да има, ако се см етне възможно да се промовиратъ студентите следъ
V държавенъ изпитъ, като съответно бъ датъ нагодени и преподаванията и
изпитите. Крайниятъ недостигъ на лекари прави извънредно цененъ за на
родното здраве всеки бър зъ новъ притокъ, колкото и незначителенъ да
б ъ д е той.
О тделно се слага въпросътъ за продуцията на лекари при условията
на една обща мобилизация и война — случаятъ, който съмъ означилъ погоре съ израза „крайна нуж да“. Безусловно въ такъвъ случай ще се яви
необходимость да бъдатъ пожертвувани известни академични изисквания,
както се прави въ всички държави п^и такива обстоятелства. Напълно
съзнавамъ затрудненията, които медицинскиятъ факултетъ ще срещ не, и
отговорностите, които ще требва да поеме. Но интересите на народното
здравеопазване изискватъ решителни действия и ако за такива не б ъ д е
още отъ сега помислено и предвидено, тези отговорности ще бъдатъ
още по-тежки.
Въ този редъ на мисли, освенъ горните въпроси, възниква и въпро
сътъ за възмож ностите на М едицинския факултетъ да продължи обуче
нието на студентите при военно-временни условия.
Поради важностьта на проблемите и поради личиата моя отговорность за опазване народното здраве, позволявамъ си, Уважаеми Господинъ
Ректоре, да помоля да бъ д а осветленъ върху становището на Университета
по следните въпроси.
1. Какви възможности се набелязватъ за увеличаване продукцията на
лекари при днеш ните условия.
2. Какви възможности ще има Медицинскиятъ факултетъ да осигури
обучението на студентите и приемането на нови студенти при условията
на една общ а военна мобилизация, — съ огледъ не само да не се по
пречи на продукцията на лекари, но дори да се увеличи още повече тази
продукция.
3. Какви възможности има — или какви пречки се явяватъ — за от
криване зъ болек арски отделъ (или факултетъ), ощ е въ началото на идната
академична година.
4. Какви възможности има — или какви пречки се явяватъ —■ за от
криване на фармацевтски отделъ (или факултетъ), съ щ о още въ началото на
идната академична година.
Дължа най-дебело да подчертая, че, като отправямъ настоящето писмо,
изпълнявайки своя дългъ, ръководя се само отъ пламенното желание да се
поставя въ пълна услуга на Университета, за да бъдатъ отстранени мате
риалните пречки (ако такива има) въ постигане на общата цель : опазване
здравето на нашия народъ.
Въ очакване на Вашия отговоръ, който ще ми послужи за да опре
деля по-нататъшните необходими постъпки, моля, уважаеми Господинъ Рек
торе, да приемете уверенията ми въ изключително високата почить, която
храня къмъ Васъ и къмъ Академичното тело.
(п) Д -ръ И в . Б а л к а н с к и
Главенъ директоръ на народното здраве
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Сжщевременно и отъ Министерството на войната — военносанитарна служба — се повдигна въпросътъ за производството
на лекари, въ връзка съ настоящето военно време, съ след
ното писмо (№ 1-114 отъ 6. III. 1942 г.):
Тукъ — Д о почитаемия Факултетенъ съветъ
на М едицинския факултетъ
И звестенъ е факта, че страната страдаше отъ липса на достатъченъ
брой лекари. Съ присъединяването на новоосвободените земи, тая липса
с е чувства още по-остро.
Въ време на война, когато армията ще побере по-голЪмата часть отъ
наш ите лекари и когато по силата на обстоятелството, една голема часть
отъ т е х ъ ще и зл езе вънъ отъ строя, нуждата отъ лекари ще бжде
ощ е по-голема.
Това не може да не се отрази пагубно както върху здравеопазването
въ войската, така и върху това на гражданското население.
Поради всичко това Военно санитарната служба идва до заключение,
че, за да се задоволи нуждата отъ лекари, за сега най-подходящъ начинъ
е сл ед н и я т ъ :
1. С тудентите да се промовиратъ следъ У-ти студентски изпитъ.
2. Стажътъ презъ шестата, година да се с л ее съ стажа, който лека
р и те ще минаватъ презъ военната си служба. Програмата на тоя стажъ ще
бж де съставена по начинъ, който да даде достатъчно познания на стажан
тите, които ще се ползуватъ, както отъ клиничния материялт, така и уни
верситетските преподаватели.
3. Стажътъ за лекарите и ония лекари, които поради физически
недостатъци сж свободни отъ военна служба, да се замести съ стажа
съгласно Закона за народното здраве.
Моля мнението на Почитаемия факултетенъ съветъ по така пов
дигнатия въпросъ.
(п) Д -ръ Б о с н е в ъ
Санитаренъ Полковникъ
Началникъ на Военно санитарната служба.

Писмото на Главната дирекция на народното здраве се
прочете въ заседанието на Академическия съветъ на 25. II.
1942 г. (Прот. № 15) и съветътъ реши: въпросътъ относно
производството на лекари и зжболЪкари да се препрати на
съвета на медицинския факултетъ, а тоя за фармацевти на
съвета на физико-математическия факултетъ, за проучване и
докладъ въ Академическия съветъ.
Въ заседанието на Академическия съветъ на 26. III. 1942
год. г-нъ Д еканътъ на физико-математическия факултетъ д о 
кладва следното решение на факултетския си съветъ, което
се одобри отъ Академическия съветъ:
„Физико-математическиятъ факултетъ е готовъ да даде
максималното си съдействие, за да се открие при него отдЪлъ
по фармацевтика въ най-близко бждеще. Пр-Ьчкит-Ь, които сжщ ествуватъ сега за откриването на отдала сж.: липсата на
законъ за откриване на такава специалность при Университета
и липсата на помещения за тази специалность. Д о изгражда
нето на специална постройка, за цельта би могло да се изпол
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зува презъ първата година нЪкоя същ ествуващ а постройка
напр. днешната сграда на Министерството на вътреш ните
работи и народното здраве или др. Съ това би могло значи
телно да се ускори откриването на отдела. Относно препо
давателския персоналъ — новиятъ отд ел ъ ще заживее първомъ, ако се създадатъ две катедри, а именно: по фармацев
тична химия и по фармакогнозия съ галеника, и неколко асистентски места. Останалата материя ще се преподава отъ на
личния персоналъ при физико-математическия ф акултетъ.“
Въ заседанието пъкъ на Академическия съветъ на 30. IV.
с. г., заместникъ деканътъ на медицинския факултетъ г. проф.
д-ръ Д. Ораховацъ прочете първенъ следното изложение на
медицинския факултетъ по горните въпроси (подъ № 86 отъ
30. IV. 1942 г.):
Съветътъ на медицинския факултетъ взема следното становище по
писмото на г-на Гл. директоръ на народното здраве (5582 отъ 23. II: 1942
год.) по въпроса за увеличението и ускорението на производството на
лекари, зжболйкари и фармацевти за страната :
М е д и ц и н с к и я т ъ ф а к у л т е т ъ в с я к о г а се е с т а р а л ъ да
п р и е м а в ъ з м о ж н и я н а й - г о л 4 м ъ б р о й с т у д е н т и . Числото на
приеманите вейка година студенти въ нашия факултетъ се е определяло
изключително отъ действителните материални и други възможности на фа
култета. За недостатъка отъ лекари въ страната най-малко е отговоренъ
медицинскиятъ факултетъ, защ ото, отъ една страна, отговорниятъ за здра
веопазването въ държавата институтъ ■— Главната дирекция на народното
здраве — никога не е поисквала увеличение на числото на приеманите въ
факултета студенти, а, отъ друга страна, многократните най-настоичиви и
обосновани искания на факултета да му се дадатъ повече средства за по
добрение на условията за обучение на студентите не сж били почти никакъ
удовлетворени; за примйръ даже и сега, когато факултетътъ увеличи чис
лото на студентите си 2 1/ 2 пжти съ приемането, по искане на Правител
ството, на студентите българи отъ околните на България и отъ воюващите
страни, искан ите средства се отпустнаха въ далече недостатъченъ размйръ.
Факултетътъ сега работи съ средн о 250 студенти на курсъ, т. е. въ
факултета има 1,500 студенти. Това число е най-малко два пжти по-големо
отъ нормалното за факултета, който е нагоденъ и вейкога по-рано е ималъ
100 до 120 студенти на курсъ. При сжществуващото прекомерно високо
число страда обучението, защото нйма достатъчно места за практическа
работа, нито има достатъчно учебни помагала. Това обстоятелство не може
да не се отрази върху качеството на произведения въ факултета лекарь.
За тйзи особен и условия на преподаването се държи сметка и съветътъ
прави всичко възможно, за да се справи съ задачата си, въпреки недоста
тъчната подкрепа отъ страна на държавата. За въ бж дещ е условията на
работа ще се нормализиратъ съ построяването на нови клиники и инсти
тути, въ които се предвиждатъ необходим ите помещ ения и приспособления
за срйдно около 250 студенти на курсъ.
Н овите строежи на факултета, обаче, требва да се ускорятъ, като се
предвидятъ нуж дните средства за тйхъ. Требва да се изтъкне, че държ а
вата 15 години на редъ не е предвиждала въ бю дж етите си средства за
строежи въ медицинския факултетъ. Започнатите отъ 1932 год. насамъ нови
постройки се извършиха и се извършватъ главно съ средствата на „Фонда
за подобрение условията за лекуване и работа въ клиниките и институтите“,
който фондъ фактически не е създаденъ за строежи, а за усъвърш енствуване на преподавателската, научната и лечебната работа въ факултета.
Държавата, чрезъ М инистерството на благоустройството, е дала суми само

58

О фициаленъ отделъ

за преустройването на детската клиника, построяването на психиатрическата
клиника и е подпомогнала съ сравнително, малки суми построяването на
трупните институти и хирургическата клиника.
Изпълнението на строителната програма на факултета е същ ественотоусловие за поставяне на факултета въ положение напълно да изпълни зада
чите си, да се развива и усъвърш енствува. Главната дирекция на народното
здраве, грижейки се за здравното д ел о въ страната, следва да подкрепи преди
всичко строеж ите на медицинския факултетъ, било като отдели часть отъсредствата на строителните си фондове за нуж дите на факултета, било
като се застъ п и за предвиждане на средства за тези строежи на други
м еста отъ страна на държавата.
Както се каза, факултетътъ се нагажда постепенно къмъ положе
нието да може да обучава около 250 студенти на курсъ. Ако къмъ това
число се прибавятъ и следващитЬ въ странство български младежи — произ
водството на достатъчно лекари за нуж дите на всички служби ще е оси 
гурено. Факултетскиятъ съветъ никога не се е противопоставялъ на пус
кането на завършили средното си образование младежи да следватъ въ страни,
опознаването на чиито медицинска и обща култури ще е полезно за Бъл
гария и за здравното ни дел о. Единствено условие, поставяно отъ факул
тета за разреш ение за отиване въ некоя западноевропейска страна е било
у с п е х ъ т ъ на зрелостното свидетелство да не е по-малъкъ отъ най-низкия.
у с п е х ъ , съ който с ъ били приемани въ съответната година студенти въ
нашия факултетъ. Факултетътъ е, обаче, всекога изказвалъ мнението, че
ме требва да се разрешава следването въ съ седн и те ни страни, защото
получаваната въ т ези страни медицинска подготовка и обща култура не с ъ
придобивка за страната ни. Това се потвърди презъ последните неколкогодини съ приемането, по искане на Правителството, въ факултета ни на
студентите българи следващи въ Югославия, Ромъния, Гърция и Турция,
които показаха въ големото си болшинство извънредно слаба подготовка.
П о о т н о ш е н и е на в ъ п р о с а за о т к р и в а н е т о на з ъ б о 
л е к а р с к и о т д е л ъ, съветътъ е изказалъ ощ е преди две години мнение, че
е готовъ да открие отдела и въ новия зяконопроектъ за изм енение на за
кона за народното просвещ ение този отделъ е предвиденъ съ три катедри..
Действителното откриване на отдела е въпросъ на бюджетъ. При наличностьта на бюджетни кредити може веднага да се пристъпи къмъ изборъ
на лицата за заемане на катедрите, наемане на здание за отдела, докато се
построи специална зграда, м естото на която е определено въ района на
Александровската болница, набавяне на инструментариумъ и апаратура и
т. н. За сега съветътъ е обявилъ една частна доиентура при катедрата по
хирургия и това е единственото, което е могълъ да направи безъ средства..
Ф е р м а ц е в т и ч е с к и о т д е л ъ е предвиденъ да се открие при
физико-математическия факултетъ. Съветътъ на този факултетъ ще отговори
самъ, какво е сторено и какво се мисли за откриването на отдела. Нашиятъ
факултетъ е готовъ да извърши това, което ще се иска отъ него.
В ъ п р о с ъ т ъ з а у с к о р е н и е т о н а п р о и з в о д с т в о т о на
л е к а р и требва да се раздели на две : въпросъ за ускорение на произ
водството на лекари при сегаш ните обстоятелства и въпросъ за производ
ството на лекари въ случай на обявяване на обща мобилизация.
За ускорение на производството при сегаш ните особени условия и
нужди факултетътъ, следъ обстойно обмисляне, е съгласенъ, временно да
се съкрати срокътъ на следването от ъ 6 на 5 години. За тази цель факул
тетътъ ще преработи учебния си планъ, за да съкрати преподаването на
некои учебни предмети и да вмести практическия стажъ отъ сегашната 6-та
година въ 5-та и 4-тата години. Ш естиятъ държавенъ и академиченъ изпитъ
въ такъвъ слуачай ще се с л ее съ петия изпитъ, като се предвидятъ из
вестни изменения.
Въпреки обстоятелството, обаче, че материала отъ 6-тата година ще
се мине въ последните години на следването — факултетътъ е на мнение,
че, за пълната и добра подготовка на лекарите, е необходимо, следъ напус
кането на факултета, лекарите да минаватъ ощ е единъ едногодиш енъ прак
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тически стажъ въ клиникигЬ и първостепеннитЪ болници, по програма изра
ботена отъ Главната дирекция на народното здраве и медицинския факултетъ.Сьветътъ счита за възможно и за препоржчително по начало този
едногодиш енъ стаж ъ да се сл£е и съ отбиването на военната повинностьСъветътъ е готовъ по въпроса да съдействува на Главната дирекция на народ
ното здраве и на военно-санитарната служба при М инистерството на войната.
П о в ъ п р о с а за п р о и з в о д с т в о т о н а л Ф к а р и в ъ с л у ч а й
н а о б щ а м о б и л и з а ц и я , факултетътъ, следъ обстойно обмисляне, из
казва мнението, че производството на л-бкари въ време на война, или на обща
мобилизация, трФбва непрем енно да продължи, даже и при неблагоприятни
условия. Прекжсването на производството, било и само за кратко време, ще
разстрои, факултета въ организацията му и ще разстрои самите студенти въ
следването имъ за дълъгъ периодъ отъ време. Производството на лекари
при едно прекжсване ще пострада за по-дълго време и качествено и коли
чествено. Факултетътъ е на мнение, по-нататъкъ, че е за предпочитане въ
случай на война, когато продължителностьта на войната е неизвестна, а
загубата въ лекари, при сегашния начинъ на воден е' на войната (както ни
го показва опитътъ въ други те сега воюващи страни) е вероятно да е голема — да се ускори производството и да се дадатъ на войската и на стра
ната готови лекари, отколкото да се прекжсне производството и на войската
да се дадатъ студенти, които могатъ да извършватъ само помощна санитарна
работа. Започването на работата следъ такова прекжсване ще е трудно и
нем а да може да стане изведнажъ. Сжщо така, факултетътъ е на мнение,
че не е препоржчително помещ енията на клиниките и евентуално на инсти
тути те да бждатъ използувани изцФло за военни болници, защ ото, и при
иай-голема предвидливость и грижа, все пакъ то ще се отрази зле върху и
тъй недостатъчния учебенъ и наученъ инвентаръ на факултета, набавянето
на който следъ това ще струва не само средства, но и време.
Впрочемъ, производството на лекари не е прекж снато и въ други
сега воюващи страни, имащи повече (една отъ т е х ъ 28) медицински факултетиВъ

заключение:

1. Факултетътъ, при сегаш ните си условия, въ никой случай не може
да увеличи числото на следващите въ него студенти надъ сжщ ествуващото,
г. е. надъ 223 до 260 на курсъ.
2. Факултетскиятъ съветъ е съгласенъ, курсътъ на следването по
медицина временно, докато траятъ особен и те условия, да се съкрати съ
една година, т. е. отъ 6 на 5 години, като материала отъ десегаш ната 6-та
година се. вмести въ 4-тата и 5-тата години и се предвиди една година
практически стаж ъ следъ свършването, произвежданъ по програма, изра
ботена съвм естно съ факултета. Тази една година практически стажъ може.
да се с л ее съ военната служба.
3. Съветътъ моли Главната дирекция на народното здраве да подкрепи
отпускането на средства ма факултета за попълване на инвентара на факул
тета и за извършване на строеж ите на факултета.
4. Въ случай на обща мобилизация, съветътъ ще ускори производ
ството на лекари съ съкратяване на курсовете, особен о за последните години.
5. Факултетътъ е на мнение, че прекратяването на занятията въ
факултета въ случай на общ а мобилизация ще разстрои факултета за дълго
време въ работата му въ в сек о отнош ение и ще разстрои сжщ о така и
производството на лекари за дълго време и следъ демобилизирането.

Следъ прочитане на горното изложение, г. проф. д-ръ
Д. Ораховацъ докладва следното уточнено решение на съвета
на медицинския ф ак у л тетъ :
1.
Медицинскиятъ факултетъ е съгласенъ курсътъ на
следването по медицина да се съкрати временно, докато траятъ
особените условия, на 5 години, като практическото обучение,.
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минавано въ сегашната 6-та година, се вмести въ 4-та и 5-та
година на следването.
2. Съкращаването на срока на следването на петь години
се свърЗЕа отъ факултета съ изменение на учебния планъ и
съ въвеждане, следъ свършването, на едногодишенъ задължителенъ стажъ въ клиникигЬ и първостепенните болници,
по програма изработена съвместно съ факултета.
3. Едногодишниятъ практически стажъ, предвижданъ по
този планъ следъ свършването, по мнението на факултета,
може да се сл-be за годните за военна служба медици и съ
отбиването на военната имъ тегоба, като програмата на стажа
въ такъвъ случай се изработи съ съдействието на медицин
ския факултетъ, военно-санитарната служба при Министер
ството на войната и Дирекцията на народното здраве.
4. Въ случай на обща мобилизация, ф акултетътъ ще
ускори още по-вече производството на лекари съ ново съкратяване на курсовете, особено за последните години.
5. Ф акултетътъ е на мнение, обаче, че прекратяването на
занятията въ факултета въ случай на обща мобилизация ще
разстрои факултета за дълго време въ работата му въ всеко
отношение и ще разстрои сжщо така и производството на
лекари за дълго време и следъ демобилизацията.
6. Медицинскиятъ ф акултетъ е готовъ да направи всичко
за откриване на зъболекарски отд ел ъ , но за цельта требва
да се измени Законътъ за народното просвещение и да се
предвидятъ средства за персоналъ за три катедри и за нуждния инвентаръ.
Следъ като Академическиятъ съветъ разгледа по такъвъ
начинъ най-обстойно повдигнатите отъ Главната дирекция на
народното здраве и Военно-санитарната служба при Министер
ството на войната въпроси, до Г-на Министра на народното
просвещение се отправи на 21. V. 1942 г. следното писмо
(подъ № 2140):
До Господина Министра
на народното просвещ ение
Господине Министре,
По поводъ на едно обстоятелно писмо-изложение на г-на Главния
Директоръ на народното здраве отъ 23. II. т. г. Академическиятъ съветъ
се занима наново съ въпроса за преподаването на фермацевтика и з ъ б о 
лекарство въ Университета, а съ щ о и съ производството на лекари. П ис
мото на Дирекцията на народното здраве б е изпратено на физико-математическия и медицинския факултети за надлежно проучване на горните въпроси.
Въ заседанието си на 26. III. т. г., Академическиятъ съветъ, следъ като
изслуш а мнението на физико-математическия факултетъ по въпроса за пре
подаването на фармацевтиката, одобри следното реш ение на факултетския
■съветъ на физико-математическия ф акултетъ:
Физико-математическиятъ факултетъ е готовъ да даде максималното
си съдействие, за да се открие при него отделъ по фармацевтика въ найблизко бъдещ е. ПрЪчкигЬ, които същ ествуватъ сега за откриването на
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отдела с ж : липсата на законъ за откриване на такава специалность при
Университета и липсата на помещ ения за тази специалность. Д о изграж
дането на специална постройка, за цельта би могло да се използува презъ
първата година н-Ькоя същ ествуваща постройка, напримеръ днешната сграда
на М инистерството на вж треш ните работи и народното здраве или друга
нЪкоя сграда. Съ това би могло значително да се ускори откриваната на
отдала. О тносно преподавателския персоналъ — новиятъ отдЪлъ ще заж ивее
първомъ, ако се създадатъ две катедри, а именно по фармацевтична химия
и по фармакогнозия съ галеника, и няколко асистентски м еста. Останалата
материя ще се преподава отъ наличния персоналъ при физико-математическия факултет/ь.
Въ заседанието си пъкъ на 30. IV. т. г. Академическиятъ съветъ,
следъ като изслуша и становището на медицинския факултетъ по остана
лите въпроси, както е изразено въ тукъ приложеното изложение на сжщия
факултетъ, одобри, като временна мерка, следното реш ение на факултетския
съветъ на медицинския ф акултетъ:
1. М едицинскиятъ факултетъ е съгласенъ курсътъ на следването по
медицина да се съкрати временно, докато траятъ особен и те условия, на 5
години, като практическото обучение, минавано въ сегашната 6-та година,,
се вмести въ 4-та и 5-та година на следването.
2. Съкращаването на срока на следването на петь години се свързва
отъ факултета съ изм енение на учебния планъ и съ въвеждане, следъ.
свършването, на едногодиш енъ задължителенъ стажъ въ клиниките и пър
востепенните болници, по програма изработена съвм естно съ факултета.
3. Едногодишниятъ практически стажъ, предвижданъ по този планъ
следъ свършването, по мнението на факултета, може да се слее за годните
за военна служба медици и съ отбиването на военната имъ тегоба, като
програмата на стажа въ такъвъ случай се изработи съ съдействието на,
медицинския факултетъ, военно-санитарната служба при М инистерствотона войната и Дирекцията на народното здраве.
4. Въ случай на мобилизация, факултетътъ ще ускори ощ е повече
производството на лекари съ ново съкратяване на кур совете, особен о за
последните години.
5. Факултетътъ е на мнение, обаче, че прекратяването на занятията
въ факултета въ случай на обща мобилизация ще разстрой факултета за
дълго време въ работата му въ всек о отнош ение и ще разстрои сжщ о така
и производството на лекари за дълго време и следъ мобилизацията.
6. М едицинскиятъ факултетъ е готовъ да направи всичко за откри
ване на зж болекарски отделъ, но за цельта требва да се измени Законътъ
за народното просвещ ение и да се предвидятъ средства за персоналъ за
три катедри и за нуждния инвентаръ.
Тъй като привеждането въ изпълнение на горните решения е и отъ
законодателенъ характеръ, моля Ви, Господине М инистре, да одобрите тия
решения на Академическия съветъ и по надлежния редъ да прокарате озаконяването имъ въ възможно най-скоро време, както сл едв а:
1.
Щ о се отнася до фармацевтичния и зж болекарски отдели, откри
ването имъ да стане, както т е сж предвидени въ представения въ Мини
стерството съ писмо № 312 отъ 3. II. т. г. законопроектъ за Университета,,
а и м ен н о :
Къмъ чл. 278 буква „ б “ да се предвидятъ къмъ физико-математическия ф акултетъ:
1 катедра по фармацевтична химия и
1 катедра по фармакогнозия съ галеника,
а накрай, следъ изброяването на катедрите, да се предвиди текста : „Тези
катедри се разпредЬлятъ въ о т д е л и т е : 1) математика, 2) физика, 3) химия,.
4) естествена история и 5) фармация“.
Къмъ чл. 278 буква „г" да се предвидятъ къмъ медицинския факултетъ т
1 катедра по консервативно зж болечение,
1 катедра по оперативно зж болечение съ ортоденция и
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1 катедра по зъботехника,
д накрай, следъ изброяването на катедрите, да се предвиди текста : „ТФзи,
катедри се разлредЪлятъ въ отдалите : 1) медицински и 2) зж болекарски“.
2.
О свенъ това, да се предвидятъ ощ е и следните изм енения и до
пълнения въ Закона за народното просвещ ение :
Къмъ чл. 319 да се предвиди следната забележка :
З абел еж к а: Временно, докато се нормализиратъ времената, курсътъ
по медицина трае 10 семестра, включително за докторатъ и стажъ. Следъ
окончателното завършване на курса и полагането на последния държавенъ
и академически изпитъ, младите лекари прекарватъ задължително още едногодиш енъ стажъ въ клиниките и първостепенните болници по програма
изработена съвм естно отъ медицинския факултетъ и Главната дирекция на
народното здраве. Този едногодиш енъ стажъ може да се слФе за годните
за военна служба млади лекари и съ отбиването на военната имъ тегоба
по програма изработена съвм естно отъ медицинския факултетъ, Главната
дирекция на народното здраве и военно-санитарната служба при М инистер
ството на войната.
Въ случай на обща мобилизация, не само за да не се спъне произ
водството на лекари, но и да се ускори, занятията въ медицинския факул
тетъ не се прекратяватъ, а курсъ тъ по медицина може да се съкрати още
повече, особен о за последните години. С ъщ о така, съ огледъ на горното,
въ случай на общ а мобилизация, помещ енията на клиниките и институтите
на медицинския факултетъ не могатъ да бъ датъ изцело използувани за
военни болници, а ще се оставятъ за нуж дите на медицинския факултетъ.“
П р и л о ж е н и е : едно изложение на медицинския факултетъ.
Ректоръ : (п.) Д -р ъ Ст. А н г е л о в ъ
Началникъ на канцеларията: (п.) М. М и х а й л о в ъ

И до Господина Главния директоръ на народното здраве
б е отправено подобно на горното писмо (подъ № 2141 отъ
21. V. 1942 г.) съ следното заключение:
„Като ви съобщ авамъ всичко това, моля Ви, Господине
Директоре, да направите и Вие отъ страна на Дирекцията на
народното здраве нуждните постжлки за по-бързото озаконяване на горните решения на Академическия съветъ, отъ една
а, и, отъ друга, да дадете пълното съдействие и на Ди
рекцията на народното здраве за провеждането на тия решения.
Особено е належащо да имаме пълната подкрепа на Дирекцията
на народното здраве по материалната страна на въпроса, тъй
като провеждането на горните решения на физико-математическия и медицинския факултети е все пакъ до голяма степень
въпросъ на бюджетни средства.“
М инистърътъ на народното просвещение, г. проф. д-ръ
Б. Йоцовъ, възприе становището на Академическия съветъ,
изразено въ решенията на съвета отъ 26. III. и 30. IV. 1942 г.,
и внесе въ Народното събрание следния законопроектъ, ведно
съ мотивите къмъ него:
за изм енение

ЗАКОНЪ
и допълнение на чл. 278, букви „б" и „г" и чл. 319 отъ
закона за народното просвещ ение.

§ 1. Къмъ буква „б“ на чл. 278, се прибавя, следъ
тедри, следниятъ новъ текстъ
„Фармацевтична химия — 1 катедра
Фармакогнозия съ галеника — 1 катедра.

изброените

ка
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К атедрите въ физико-математическия факултетъ се групиратъ въ
■следните о т д е л и : 1) математика, 2) физика, 3 ) химия, 4) естествена история
и 5) фармация.“
§ 2. Къмъ буква „г“ на чл. 278 се прибавя, следъ изброени те катедри,
■следния новъ текстъ :
„консервативно зъ бол еч ен и е — 1 катедра
оперативно зъ бол еч ен и е съ ортоденция — 1 катедра
зъ ботехни ка — 1 катедра.
К атедрите отъ Медицинския факултетъ се групиратъ въ следните
отдели : 1) медицина и 2) зъ болек арство.“
§ 3. Къмъ чл. 319 се прибавя следната забележка :
„Временно, докато се завърши войната, курсътъ по медицина трае 10
сем естра, включително за докторатъ и практика. Следъ окончателното завърш
ване на курса и полагането на последния държ авеиъ и академически
изпитъ, младите лекари прекарватъ задължително едногодиш енъ стажъ въ
клиниките и пъ рвостепенните болници по програма, изработена отъ меди
цинския факултетъ и одобрена отъ Министра на народното пр освещ ен и е.“
МОТИВИ
Къмъ законопроекта за изм енение и допълнение на чл. 278 букви „ б “ и „г“
и чл. 319 отъ закона за народното просвещ ение
Господа народни представители,
Нарастващите нужди на нашия общ ествено-политически, стопански и
културенъ животъ наложиха постепенното разширение на единствения за
сега нашъ държавенъ У ниверситетъ— „Св. Климентъ О хридски“, въ София.
Откритъ презъ 1889 година като висше училище съ два отдела — историко
филологически и физико-математически, той се разрастна за неколко д ес е 
тилетия въ университетъ съ седемь факултета. По тоя начинъ, университетътъ
„Св. Климентъ Охридски“ стана среди щ е на българската наука и култура
и застъпи почти всички клонове на човешкото знание.
Н уж ди те на живота и развитието на науките наложиха да се създадатъ въ некой факултети по два или повече отдели. Въпреки това, обаче,
останаха незастъпени две много важни специалности : фармация и з ъ б о л е 
карство. По липса на тия специалности въ нашия университетъ много мла
дежи и отъ двата пола добиватъ своето образование въ чужбива. Следва
нето на тия младежи е свързано с ъ изнасяне на чужда фалута отъ страната
ни, независимо отъ това, че съответното образование, добито въ чужбина,
е по-скъпо, отколкото, ако тия младежи имаха възможность да завършатъ
избраната за тЬхъ специалность въ родината си. Но най-важното съобра
ж ение да бъ датъ застъпени и въ нашия университетъ тия специалности е
извънредно големата нужда отъ зъ болек ари и фармацевти въ страната. Тая
нужда расте всекидневно и, ако не се взематъ незабавно бързи мерки за
създаване на нови зъ болек ари и фармацевти съ огледъ на здравните нужди
на държавата, здравеопазването на българския народъ е изложено на непо
средствен а и твърде голема опасность. Нуждата отъ зъ болек ари и фарма
цевти е така належаща, че е наложително откриването на двата отдела
— фармация и зъболекарство — да остане ощ е тая година.
Тъкмо за задоволяване на тия нужди, Се изработи законопроектътъ,
който Ви се предлага, като въ физико-математическия факултетъ се пред
вижда откриването на отделъ за фармация, а въ медицинския — отделъ за
зъболекарство. О тделъгь за фармация има две катедри — фармацевтична
химия и фармакогнозия съ галеника, а о т д ел ъ гь за зъ болек раство — три :
консервативно зъ бол еч ен и е, оперативно зъ бол еч ен и е съ ортоденция и з ъ б о 
техника. Н еобходим ите познания по други сродни науки студентите ще
добиватъ въ останалите отдели на съответните факултети.
Едновременно съ откриването на' двата нови отдела — фармация и
зъболекарство — съ предлагания законопроектъ се предвижда и допълнение
на чл. 319 отъ закона за народното просвещ ение, споредъ което временно
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се прави известно намаление въ курса на учението по медицина. Сега курсъ ть
на учение, включително за докторатъ и стаж ъ, е шесть години. Съ предла
гания законопроектъ курсътъ се намалява на петь години включително
докторатъ и практика. Това допълнение има времененъ характеръ и затова
се уреж да чрезъ прибавянето на забележка къмъ чл. 319. То се налага по
ради особенитЬ военни условия, при които живЪемъ днесъ, когато нуждата
отъ лекари е особена голяма. Така като се ускори производството на нови
л-Ькари, медицинско-предпазнит1> и здравнигЬ нужди на страната ни ше бж датъ по-добре задоволени. Все пакъ подготовката на младитЪ лЪкари нгЬма
да пострада, защото се предвижда следъ окончателното завършване на курса,,
да прекаратъ задължително едногодиш енъ стажъ въ клиникигЬ и въ първо
степенните болници.
Като имате предвидъ горното, на дева мъ се, Г-да народни представители,
че правилно ще прецените необходимостьта отъ предлаганото изм енение и
допълнение на чл. 278 и 319 отъ закона за народното просвещ ение и ще
го одобрите, като гласувате представения законопроектъ.
Гр. София, 15. юний 1942 година.
М инистъръ на народното просвещ ен ие: Б. Й о ц о в ъ

Б езъ изменение горниятъ законопроектъ за частично из
менение на закона за народното просвещение въ отдела за
Университета мина и презъ Народното събрание (публикуванъ
въ Д ърж . вестн. бр. 147 отъ 8. VII. 1942 г.).
Веднага следъ гласуването на закона въ Народното
събрание съветите въ физико-математическия и медицинския
факултети се занимаха съ по-нататъшното развитие на въпроса
и въ заседанието на Академическия съветъ на 1. VII. 1942 г.
се докладваха взетите решения, както следва:
I. Ф и з и к о - м а т е м а т и ч е с к и

факултетъ

Г-нъ Д еканътъ на физико-математическия факултетъ
съобщи, че факултетскиятъ съветъ е избралъ нарочна комисия,
въ съставъ г-да професорите Зах. Караоглановъ, Н. Арнаудовъ
и П. Бакаловъ, която комисия да действува отъ името на факул
тетския съветъ и направи всичко потребно по откриването на
фармацевтическия отделъ.
Освенъ това, факултетскиятъ съветъ е взелъ и следното
решение:
Въ връзка съ предстоящето откриване на фармацевти
ческия о тд ел ъ при физико-математическия факултетъ, факул
тетскиятъ съветъ е решилъ, този о тд ел ъ да се помещава въ
бждеще въ зданието на отдела по естествена история, плано
вете на което се работятъ сега. Факултетскиятъ съветъ е
приелъ по принципъ и списъка на помещенията за фармацев
тическия отд елъ, като се представи на избраната комисия отъ
факултета да направи необходимите изменения, ако за това
стане нужда.
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факултетъ

Г-нъ Д еканътъ на медицинския факултетъ съобщи, че и тЪхниятъ факултетски съветъ е избралъ комисия, въ с ъ с та в ъ : пред
седатель проф. д-ръ Ан. Клисуровъ и членове г-да професорите
д-ръ Ал. Станишевъ, д-ръ Л. Поповъ и д-ръ Д. Кадановъ и съ
съвещателенъ гласъ асистентътъ и част. доц. д-ръ Сл. Давидовъ, която комисия да изработи докладъ по основните въп
роси относно учредяването на зжбол-Ькарския о тд ел ъ и следъ
две седмици да докладва решението на комисията.
Освенъ това, г. Д еканътъ докладва и следното решение
на факултетския съветъ: 1) Зжбол-Ькарскиятъ отд ел ъ да се
открие още отъ зимния семестъръ на идната учебна 1942/43 г.,
като числото на приеманите студенти да се определи допъл
нително и 2) да се обявятъ състезания за редовни професори,
както е предвидено въ закона, а именно при катедрите по
консервативно зжболечение, по оперативно зжболечение и по
зжботехника, съ срокъ 15. септемврий 1942 г.
Академическиятъ съветъ одобри горните решения на съве
ти те на физико-математическия и медицинския факултети и
реши, избраните комисии да работятъ съвместно, като една
обща комисия.
Въ изпълнение на горните решения на физико-математи
ческия и медицинския факултети, учредените отъ двата фа
култета комисии се занимаха по-нататъкъ съ практическото
привеждане въ изпълнение на закона и представиха на г. Ректора
следните доклади:
Д О К;;Л А Д Ъ
на комисията по изработване на
учебния планъ на медицинския
факултетъ
Избраната отъ съвета на медицинския факултетъ комисия въ съ ст а в ъ :
председатель изв. проф. д-ръ А. Клисуровъ и членове г-да пр оф есори те
д-ръ Вл. Алексиевъ, д-ръ Д. Ораховацъ, д-ръ Л. Поповъ и д-ръ Г. М осковъ представя за одобрение и възприемане отъ съвета на медицинския
факултетъ следните си решения относно държавния изпитъ на завърши
лите 11 и 10 семестра наши студенти и относно стажа, който следва да
прекарватъ въ бж дещ е завърш илите медицинския факултетъ лекари и прак
тическия изпитъ, който т е требва да полагатъ.
I. О т н о с н о д ъ р ж а в н и я и з п и т ъ н а з а в ъ р ш и л и т е 11 и
10 с е м е с т р и н а ш и с т у д е н т и комисията реши сл ед н ото:
1) Завърш илите 11 семестра наши студенти да бждатъ допустнати
до държавенъ изпитъ презъ септемврийската сесия т. г., ако представятъ
въ установения срокъ докторска дисертация.
2) Завърш илите 10 семестра съ издържанъ V университетски изпитъ
да бж датъ допустнати до докторски изпитъ пр езъ септемврийската сесия,
ако представятъ въ установения срокъ само докторска дисертация. Следъ
получаването на докторския дипломъ т е еж. задължени да прекаратъ пред
видения въ закона стажъ и практически изпитъ.
II. О т н о с н о с т а ж а и п р а к т и ч е с к и я и з п и т ъ з а в ъ б ж 
д е щ е комисията р еш и :
О ф . го д .

5
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1) Стажътъ е 12 месеца, отъ които 2 V2 месеца по хирургия, 3 месеца
по вътреш на медицина, 1V2 по акушерство, 1 по кожни, 50 дни по детски,
20 дни по ушни и очни и 1 м есецъ по нервни и душевни болести. П резъ
време на стажа, 10 месеца, стаж антите правятъ практически упражнения по
хигиена, два часа седмично, следъ о б е д ъ .
2) Следъ завършване на стажа се държ и практически изпитъ при
медицинския факултетъ по вжтрешна (заедно съ детска) и хирургическа
клиника, акушерство, кожно-венерическа клиника, хигиена и сждебно-медицински актъ. Този изпитъ се държ и предъ комисия въ съставъ: директорътъ на клиниката, единъ делегатъ на факултетския съветъ, главниятъ директоръ на народното здраве или неговъ представитель.
3) Правятъ стажъ и държ атъ практически (държавенъ) изпитъ всички
Л'Ькари, завършили Софийския университетъ и тези отъ чужбина.
София, 12. VII. 1942 г.
Председатель на комисията :
(п) Д -р ъ А. К л и с у р о в ъ
ДОКЛАДЪ
на комисията за проучване на основните
въпроси по учредяването на зж болекарския отделъ при медицинския факултетъ
Избраната отъ съвета на медицинския факултетъ комисия въ съставъ :
председатель изв. проф. д-ръ А. Клисуровъ и членове г-да проф есорите д-ръ
А . Станишевъ, д-ръ Л. Поповъ и д-ръ Д . Кадановъ и съ съвещателенъ гласъ
част. доц. д-ръ Сл. Давидовъ проучи основните въпроси по учредяването
на зж болекарския отделъ при медицинския факултетъ въ две заседания,
състояли се на 2. и 9. юлий н. г., и намери за необходимо да препоржча
на г-да членовете на съвета на медицинския факултетъ следните възприети
отъ нея положения :

I. Видъ на зъ б о л ек а р ск о т о образование
Комисията възприе предреш ения вече отъ Закона за народното про
свещ ение въпросъ за вида на зъ болекарското висше образование, който
законъ провежда схващането за обучение на о д о н т о л о з и .
М о т и в и : зъ болекарството при развитието си въ рамките на общата
медицина се е обособило като самостоенъ клонъ съ широки научни и со
циални задачи. Чрезъ одонтоложкото висше образование се подготвятъ на
пълно пригодни за своята специална задача въ живота зъболекари.

II. Преподавателски персоналъ
За да се постигне истинско висше зъ болек арско образование съ поширока програма и разностранно специално образование при зъ бол ек ар 
ския отделъ , последниятъ ще требва да има три катедри :
а) една по к о н с е р в и р а ш е з ъ б о л е ч е н и е ,
б) една по о п е р а т и в н о з ъ б о л е ч е н и е с ъ о р т о д е н ц и я и
в) една по з ъ б о т е х н и к а .

III. И зборъ па преподавателски персоналъ
И зборътъ на преподавателите на зъ болекарския отделъ става
съвета на медицинския факултетъ по установения отъ закона редъ.

отъ

IV. Помощ енъ персоналъ
Съ огледъ на н уж дите на съответните катедри и за успеш ната работа
при обучението, броятъ на а с и с т е н т и т е требва да б ъ д е :
а) Двама асистенти при катедрата по консервиращо зъ бол еч ен и е, отъ
които единиятъ главенъ.
б) Четири асистенти при катедрата по оперативно зъ бол еч ен и е съ
ортоденция, отъ които единиятъ главенъ.
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в)
Четири асистенти при катедрата по зъботехника, отъ които единиятъ главенъ.
За канцеларските работи, за почистване на помещ енията и пр. е
необходимъ следниятъ п ер сон ал ъ : трима домакини — по единъ за всеко
отделение, трима писари — по единъ за всек о отделение, трима служи
тели — по единъ за всеко отделение, три чистачки ■
— по една за всеко
отделение, единъ портиеръ, трима зъ ботехници, три милосердни сестри —
за отделението по оперативно зъ бол еч ен и е, единъ лаборантъ за рьонтгеновия кабинетъ и единъ лаборантъ за хистологическата лаборатория.

V. Управление на зъ б о л ек а р ск и я о т д е л ъ
О тносно управлението иа отдела комисията р е ш и : зъболекарскиятъ
отделъ да се ръководи отъ главенъ директоръ, който се избира чрезъ
тайно гласоподаване отъ съвета на медицинския факултетъ измежду редов
ни те преподаватели на отдела съ срокъ отъ три години и съ право на
преизбиране. Директорътъ требва да има не само зъболекарско, но и за
върш ено общ о медицинско образование.
Той участвува въ заседанията на съвета на медицинския факултетъ
съ всичките права на неговъ членъ.
Преподавателското тело на зъболекарския отделъ съставлява съвета
на отдела, председателствуванъ отъ директора на същ ия.
Решенията на този съветъ подлежатъ на одобрение отъ съвета на
медицинския факултетъ и се внасятъ отъ декана на последния за одобре
ние въ Академическия съветъ.
М о т и в и : а) Чрезъ препоръчания начинъ на управление на з ъ б о 
лекарския отделъ се запазва хемогенностьта на съвета на медицинския
факултетъ и единството въ дейностьта на отдел и те на факултета.
б)
Осигурява се възможностьта за по-широко развитие на зъ болек ар
ския отделъ по отношение на преподавателския персоналъ.

VI. Учебенъ планъ на зъ б о л ек а р ск и я о т д ел ъ
Комисията реши да се определи времетраенето на зъболекарското
образование на ч е т и р и г о д и н и следване и е д н а г о д и н а за стажъ
и докторатъ, тъй като по този начинъ може да се постигне целесъобразно
разпределение на учебната материя и завършилите да могатъ да добиятъ
добра подготовка и сравнително добъ р ъ общ ъ погледъ върху целокуп
ната медицина.
Прилагайки на наша почва м етодите на западната наука и свързвайки
тази наука съ задачите на българските зъболекари, комисията одобри
следния уч ебен ъ планъ, изработенъ отъ проф. д-ръ Д. Кадановъ и част. доц.
д -р ъ Сл. Д ави довъ : следва планътъ (вж. по-нататъкъ въ „правилници“).

VII. Планъ за изпитите
Комисията предвиди четири университетски изпити за студентите отъ
зъболекарския отделъ. Т ези изпити се полагатъ както следва: (вж. понататъкъ въ „правилници“).

VIII. Д ъ р ж а в ен ъ изпитъ
Следъ завършването на стажа се полага държ авенъ изпитъ по опре
дел ен а програма.

XI. Вземане докторатъ отъ завърш илите преди откриването на з ъ б о 
л екарския о т д е л ъ зъ б о л ек а р и , както и отъ зъ б о л е к а р и завърш или
въ странство сл едъ откриването на същ ия о т д ел ъ
Комисията реши, че завърш илите преди откриването на нашия з ъ б о 
лекарски отделъ зъболекари, както и т ези които свършватъ зъболекарство
въ странство следъ откриването му, могатъ да взематъ докторатъ по з ъ б о 
лекарство въ зъболек арски я отделъ споредъ нарежданията на специаленъ
правилникъ, изработенъ отъ съвета на медицинския факултетъ.
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X. С п ец и ал и зац и я и в зе м а н е д о к т о р а г ь по з ъ б о л е к а р с т в о о т ъ стр ан а
на за в ъ р ш и л и т е м еди ц и н ск и л е к а р и
В секи медицински лекарь може да специализира зж болекарство и
да вземе докторатъ по него споредъ нарежданията на специаленъ правилникъ, изработенъ отъ съвета на медицинския факултетъ.
XI. Б рой н а с т у д е н т и т е ,

кои то

ще

се

п р и ем ат ъ

въ зъ б о л ек а р ск и я

ОТД'ЬЛЪ

Комисията намира, че до уреж дането на зъболекарския отдел ъ ,
броятъ на новите студенти, които ще се приематъ, требва да б ъ д е ограниченъ на 50 душ и, отъ които 30 мжже и 20 жени.
П одборътъ на студентите требва да става по бала на зрелостното'
имъ свидетелство.
XII. П о м ещ ен и е
За да може да се организира добре преподаването и да се гарантира
усп еш н а работа въ зъболекарския отдёлъ, комисията реши да предложи да
се поиска построяване на здание за този отдел ъ на три етажа, съ квадра
тура 2,000 метра, което ще струва, заедно съ обзавеждането му, при днеш ни
цени, около 80.000.000 лева.
София, 12. юлий 1942 г.
П редседатель на комисията :
(п) Д-ръ А . К л и с у р о в ъ
ДОКЛАДЪ
на комисията за проучване въпроса
за откриване на фармацевтическия от
дел ъ при факултета
Господа,
Нарочната комисия, избрана отъ съвета на физико-математическия
факултетъ, въ съставъ проф есорите : Арнаудовъ Н., Бакаловъ П. и Караоглановъ 3., въ първото си заседание разм ени мисли общ о по откриването
на аптекарския отделъ, като взе и мнението на преподавателя по физика
г. Джаковъ, който ще преподава тоя предметъ и ше води упражненията по
него съ студен ти те аптекари. Въ същ ото заседание се взе решение, коми
сията да влезе въ връзка съ Дирекцията на народното здраве. Размениха
се и мисли за лаборатории и аудитории, въ които ще се води обучението
на студен ти те. О бучението на последн и те по ботаника и физика ще става
въ аудиториите и лабораториите, въ които се обучаватъ сборни те курсове
по тия предмети съ студентите отъ други те факултети и заедно съ т ехъ .
М ъчнотия се яви за лаборатории по химия — качественъ и количественъ
анализъ.
Въ срещ ата, която комисията има съ хората отъ Дирекцията на на
родното здраве, се показаха три възмож ности за химически лаборатории : въ
зданието на Аптекарската кооперация, въ Института за народно здраве и
въ агрономо-лесовъдския факултетъ. Комисията, заедно съ началника на
аптечния отделъ отъ Дирекцията на народното здраве, подпомогната отъ
любезностьта на председателя на Аптекарската кооперация, прегледа зда
нието на последната и намери, че тамъ обучението на студентите аптекари
не може да става, защото лабораториите тамъ еж строени за специалните
нужди на кооперацията; т е не с ъ пригодени за нуж дите на фармацевти
ческия отдел ъ и при това сж нуждни на самото индустриално предприя
тие ; а най-вече т е сж отдалечени отъ града и отъ факултета, гдето ще се
водятъ преподаванията по химия, намиратъ се на полето меж ду кв. На
деж да и с. Връбница и отстоятъ на 2 км. и 200 м. отъ трамвайната спирка,,
а това би създало големи мжчнотии и неудобства.
Поискахме да прегледаме и зданието на Института за народно здраве,
за да видимъ, дали тамъ временно не биха могли да се пом естятъ лабо-
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раториигЬ за химия. Първо, намъ се отказа. Г-нъ М инистърътъ на вжтрешн и т е работи, обаче, когото посетихме заедно съ Г-на Ректора, нареди да
прегледаме ин сти тута; но и тамъ не се указаха свободни и подходящ и по
мещ ения за лаборатории. Най-после, заедно съ г. Ректора посетихме и
хим ическите лаборатории на агрономо-лесовъдския факултетъ и съ съгла
сието на г. уредника, проф. Ив. Т. Странски, установихме, че упражненията
по химия само за първата година може да се водятъ тамъ, макаръ че ще
има известни неудобства и пречки, които, обаче, ще се понесатъ за една
година. Главната, значи, пречка за отварянето на отдела — липса на хими
чески лаборатории — б е отчасти преодоляна.
За да бж де, обаче, откритъ отделътъ и то не само за първата година,
безусловно
т р е б в а да се отпустне в е д н а г а кредитъ и да се
направятъ 30 шкафчета, въ които студентите ще поставятъ своите прибори
отделн о, понеж е упражненията ще се водятъ въ слицата лаборатория, въ
която ще работятъ и студентите агр он ом и ; да се доставятъ прибори и
химикали, които ще еж нуждни за химическите упражнения по приложения
с п и с ъ к ъ ; ще требва да се отстжпи ощ е една стая въ зимника на агрономолесовъдския факултетъ за складъ на химикалите и приборите, като въ нея
се направятъ и етажерки за сж щ ите.
Щ е бж де нуж денъ и следния персоналъ въ помощь на обучението въ
първата год и н а:
По х и м и я : 1 асистентъ, 1 лаборантъ и 1 прислуж никъ;
по ботани ка: 1 асистентъ и
по физика 1 асистентъ
Б езъ набавянето на необходим ите помагала, химикали и назначава
нето на помощния персоналъ откриването на отдела презъ настжпващата
учебна година щ е б ж д е н а п ъ л н о н е в ъ з м о ж н о .
За да може, обаче, отдел ъ тъ да продължи сжщ ествуванието си и да
се
развива правилно, презъ 2-та и следващите години, когато студентите
ще
требва да слушатъ специалните предмети и да водятъ упражнения по
т е х ъ , до постройката на отделния етаж ъ въ бж дещ ите постройки на факул
тета, б е з у с л о в н о н е о б х о д и м о
е да се разполага съ следните
п ом ещ ен и я :
3 аудитории за по 60 души X 120 кв. м.
360 кв. м.
1 лаборатория за качествени изследвания .
150
1
количествени изследвания.
150
1
„
„ фармацевтични уп р аж нения.
150
1 сероводородна с т а я . .
20
1 стая за аналитични везни.
20
1 стая за преподавателите .
20
2 стаи за 6 асистенти X 20 кв. м.
40
1 стая за лаборанти
. . .
20
1 стая за метални апарати и сбирки
20
1 стая за сбирка на дроги .
10
1 зала за микроскопски наблюдения
50
1 зала за фотохимия . . .
.
. .
50
1 лаборатория за биологични изследвания и дроги
25
2 кабинета за преподаватели X 20 кв. м.
40
1 зала за фармацевтична техника
60
1 стая за библиотека
. . . . .
.
30
Подземия (изби) за газовъ апаратъ, за дестилация
на вода, складъ и др.
Едно външно пом ещ ение за запалителни вещества
1 стая и кухня за прислуж никъ.
. .
30 „
Н уждно е, следователно, едно или две здания съ обща използуваема
площь отъ около 1,200— 1,300 кв. м., което требва б е з у с л о в н о да се
приспособи и направи годно за целите на обучението въ продължение на
първата година, за да може и презъ втората и следните години да про
дължи обучението на студентите въ н е г о ; въ противенъ случай, ако това
не стане, по-добре е да не се открива отдела презъ есеньта (въ началото
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на идната учебна година), защото втората година ще трЪбва да се закрие
временно и да не се приематъ нови студенти, което ще изложи Универси
тета. П о в т а р я м е ,
че с а м о
п р и н а л и ч н о с т ь т а на в с и ч к и
т ия у с л о в и я — х и м и ч н и л а б о р а т о р и и , х им ика ли, п р и б о р и
и о з н а ч е н и т е п о м е щ е н и я , к ои т о да
се
о б з а в е д а т ъ на
в р е м е , въ п р о д ъ л ж е н и е на п ъ р в а т а г о д и н а и н а з н а ч а в а 
нето
н а н у ж д н и я п е р с о н а л ъ — м о ж е д а с е о т к р и е на
е с е н ь о т д ’Ь л ъ т ъ , м а к а р ъ и н е п р и с ъ в с е м ъ д о б р и у с л о в и я .

Учебенъ планъ з а 1-ва година
Зимно полугодие
ЛЪтно полугодие
лекции упраж.
лекции упраж.
/Ф изика . .
4
4
/Ф изика
.
(Упражнения .
3
3
(Упражнения . . .
/О бщ а ботаника .
5
6
Неорганична химия.
(Упражнения
3
/Специална ботаника
5
.
6
Неорганич. х и м и я .
3
(Упражнения . .
3
/Аналитич. химия
3
/Аналитична химия
(Упражнения
.
12
.
12
(Упражнения
Чуж дъ езикъ .
3
Ч уж дъ езикъ .
3
21
21
Всичко
18
Всичко
Предметите, които ще се изучаватъ следните години и програмата
за т е х ъ ще бж де определена въ едно отъ първите заседания на съвета,
като се вземе и мнението на Дирекцията на народното здраве.
Комисията е на мнение, че въ началото на уч. година съветътъ ще
требва да обяви и редовни професури за специалните предмети.
Комисията реши : въ началото да се приемттъ 30 студента — 20 мжже
и 10 ж ени, които да сж прекарали едногодиш енъ стажъ въ аптека. С туден
тите ще се приематъ по у с п е х а на зрелостното свидетелство, както дру
ги те студенти отъ факултета.
Изборътъ на преподавателския персоналъ ще става съгласно закона
и правилниците за Университета и т е ще иматъ всички права и задълж е
ния както и другите преподаватели ; сжщ ото се отнася и за помощния
персоналъ.
И зпитите и въ новия отделъ ще се произвеждатъ както и въ д р у 
гите отдели на факултета.
1-ви университетски изпитъ ще обхваща предметите изучавани презъ
първата година, а 11-я — предм етите изучавани презъ останалите години.
Учението въ фармацевтичния отделъ ще бж де 3 години (това е мне
нието на комисията, както и на Дирекцията на народното здраве). При това,
отъ студентите ще се изисква една година практика въ аптека преди постжпването и една година следъ завършване на университетския курсъ.
(п.) Н. А р н а у д о в ъ
(п.) П. Б а к а л о в ъ
(п.) 3. К а р а о г л а н о в ъ

{

Горните три доклада, а така сжщо и списъци за найнеобходимите прибори и химикали, нуждни за фармацевтическия
отделъ, се изпратиха за сведение на Г-на Министра на народ
ното просвещение съ писма подъ № № 3077 отъ 16. VII. и
3252 отъ 31. VII. 1942 г.
За спешното доставяне на необходимите прибори и хими
кали за откриването на фармацевтическия отд ел ъ б е писано и
на Дирекцията на народното здраве (подъ № 3219 отъ 29. VIL
1942 г.), като и на нея се изпратиха горните списъци.
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Сжщевременно до Г-на Министра на народното просве
щение б е отправена и следната молба (№ 3220 отъ 29. VII.
1942 г.): Тъй като Университетътъ не разполага съ никакви
помещения, гдето, макаръ и временно, да може да бжде поместенъ фармацевтическиятъ отделъ, да се нареди да се отпустне
за горната цель некоя отъ иззетите еврейски сгради, а найдобре некое училище. Въ отговоръ на това, въ Университета
се получи писмо на М-вото на народното просвещение (№ 5567
отъ 10. VIII. 1942 г.), въ което, между другото, се казва :
„Г-нъ Министърътъ одобрява доклада на комисията за
проучване въпроса за откриване фармацевтически о тд ел ъ при
физико-математическия факултетъ и нареди да се действува
бързо за разрешение на поставените въ доклада въпроси."
Следъ многократни настоявания (устни и писменни) при
съответните инстанции ; следъ много тичане, за да се прегледа
туй или онуй здание, посочвано отъ сж щ ите инстанции, найсетне на Университета се обеща да бжде отпустната за нуж
д и те на фармацевтическия о тд ел ъ еврейската прогимназия на
ул. „Екзархъ Йосифъ.“ Факултетната комисия се беш е спрела
най-напредъ на зданието на еврейското д-во „Макаби“ на пл.
Възраждане, като най-подходящо за цельта. Следъ като се
разбра, че то въ никой случай не ще бжде отстжпено на Уни
верситета, факултетната комисия предложи, като следно под
ходящо здание, хотелъ „Лидо Венеция“ на ул. „Екзархъ
Йосифъ“. Но и то се отказа на Университета. Едва тогава
комисията предложи еврейската прогимназия и г. М инистърътъ
на народното просвещение обеща да направи всичко възможно,
тя да се отстжпи на Университета за фармацевтическия отделъ.
И до сега, обаче, туй отстжпване не е още оформено и Уни
верситетътъ нема още никакво писменно оведомение по въпроса.
Но и да се отпустне сега училището, то не може веднага да
послужи за целите на фармацевтическия о тд е л ъ безъ коренни
преобразувания, за което ще требва по-дълго време. Учили
щето би било готово едва за началото на следната учебна
1943/1944 год. И понеже Правителството настояваше по много
съображения да се открие още тази учебна година фармацев
тически отд елъ, по предложение на съвета на физико-матема
тическия факултетъ, Академическиятъ съветъ въ заседанието
си на 7. X. т. г. реши агрономо-лесовъдскиятъ факултетъ да
даде временно една отъ своите лаборатории, гдето да може
да се уреди лаборатория за упражненията на новите студенти
по фармацевтика отъ първа година. Такова помещение се
отпустна и тамъ се уреди, доколкото средствата позволяваха,
нуждната за сега лаборатория.
Щ о се отнася до необходимите поне на първо време
химикали и учебни прибори и апаратури, и въ туй отношение
съветътъ на физико-математическия факултетъ среща големи
трудности, и поради липса на кредити, и поради липса на ма
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териали на пазаря, а доставки отъ чужбина сж. мжчно изпъл
ними въ кратъкъ срокъ. И за това е имало много тичания и
настоявания предъ съответните инстанции. Най-сетне въпрос ъ тъ б е отчасти поне разрешенъ съ туй, че г. Министърътъ
на народното просвещение разпореди д а се вземе временно
отъ кредитите за Университета нуждната сума за купуване
на най-необходимите материали.
О тъ всичко това явствува, че далечъ не всички мжчнотии
по откриването на фармацевтическия о тд ел ъ б е възможно да
бж датъ своевременно преодолени. И все пакъ, съветътъ на
физико-математическия факултетъ, за да излезе на искането
на Правителството, реши най-сетне : 1) да се пристжпи вече
към ъ откриване на фармацевтическия о тд ел ъ още тази учебна
година; 2 / да се приематъ 30 с ту д е н та — 15 мжже и 15 жени
и 10% сираци отъ войните; 3) да се обяви състезание за ре
довни професори при катедрите по фармацевтична химия и
фамакогнозия съ галеника, съ срокъ 1 месецъ отъ деня на
обявяването. Освенъ това, факултетскиятъ съветъ изработи и
следния учебенъ планъ за I-ва година по фармацевтика:
Физика
Аналитична хим ия.
Ботаника
Неорганична химия
Чуждъ езикъ

6
3
5
6
3

ч. лекции и2
ч. и 12 ч..
ч. и 3 ч.
ч. —
ч.
—

ч. упражн. — 2 полугодия
— 2
— 2
— 2
—- 2

На 14. X. 1942 г. се обяви състезанието за нови студенти
съ срокъ 26. с. м., когато то се приключи съ приемането на
определения брой първи студенти по фармация. Горните ре
шения на факултетския съветъ беха докладвани въ заседанието
на Академическия съветъ на 21. X. 1942 г. и се одобриха.
О т к р и в а н е т о н а з ж б о л е к а р с к и я о т д е л ъ про
тече сравнително съ по-малки мжчнотии.
И тукъ главна пречка б е намирането на подходящо здание
за новия отделъ. Следъ преодоляването на много мжчнотии,
най-сетне за целите на зжболекарския отд ел ъ биде обещано
зданието, гдето се помещаваше частната клиника на д-ръ Варкони,
но отсетне то се осуети и до сега още друго подходящо
здание не е отпустнато.
С ъветътъ на медицинския факултетъ се събра на извън
редно заседание на 13. VII. 1942 г., за да се занимае съ подроб
ния докладъ на специалната комисия по откриването на отдела.
С ъветътъ одобри набелязаните отъ комисията положения,
които сж изложени въ доклада й, даденъ тукъ по-горе. Вслед
ствие на тия решения на медицинския факултетъ, при обявя
ването на общото състезание за нови студенти въ разните
факултети, обяви се състезание и за студенти по зжболекарство,
което се приключи съ приемане на предвидения брой първи
студенти по зжболекарство.
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Въ връзка съ новия зжболЪкарски отдЪлъ, а най-вече
въ връзка съ съкращаването курса по медицина отъ 6 на 5
години, между медицинския факултетъ и Главната дирекция
на народното здраве възникнаха нЗькои въпроси.
Главната дирекция на народното здраве отправи до М-вото
на народното просвещение следното писмо (№ X— 1984 отъ
10. VIII. 1942 год.):
До Министерството на
народното просвещ ение
Тукъ
Висшиятъ медицински съветъ въ заседанието си на 4. августъ 1942 г.
разгледа обстойно изпратените за мнение два доклада — 1. Докладъ на ко
мисията по изработване на учебния планъ на медицинския факултетъ и 2..
Докладъ на комисията за проучване основните въпроси по учредяването на
зж болекарския отделъ при медицинския факултетъ— и взе по т е х ъ реш ен и е:
I. О т н о с н о о т к р и в а н е т о н а з ж б о л е к а р с к и я о т д е л ъ
при Медицинския факултетъ.
Времето за обучение на студентите по зжбс.текарство — 4 години и
1 год. стаж ъ — е дълго. Като се има предвидъ и обстоятелството, че стра
ната ни има нужда отъ зжболекари, ще бж де по-целесъобразно, програмата
за обучението и за стажа да се нагоди така, че общ о завършването на з ъ 
болекарското образование да става за 4 год., т. е. стажътъ да се преминава
презъ 4-то годишния курсъ.
Студентите, които завършватъ зъболекарство въ странство, гдето
срокътъ на обучението е по-малъкъ отъ този въ Софийския университетъ,
следва да довърш атъ срока на обучението си въ България. П резъ това време
дипломите имъ не требва да бж датъ легализирани.
П о отнош ение на учебния планъ, Висшиятъ медицински съветъ на
мира, макаръ това да не е напълно отъ негова компетентность, че планътъ
може да се приеме тъй, както е представенъ, по като се нагоди споредъ
необходимостьта стажътъ да б ъ д е преминатъ презъ 4-то годишния курсъ.
II. О т н о с н о п р и л о ж е н и е т о н а з а к о н а , с ъ к о й т о к у р с ъ т ъ по м е д и ц и н а се н а м а л я в я на 5 г о д и н и .
Въ края на 5-та учебна год., т. е. следъ завършване на 10 семестра,
студентите да се подлагатъ на държавенъ и академиченъ изпитъ. П онеже
този изпить е държавенъ, той требва да се произвежда при условията пред
видени въ чл. 235 отъ Закона за народното зд р а в е : предъ комисията на
значена при Софийския медицински факултетъ, съ участие на двама пред
ставители на Висшия медицински съветъ. Стзшентите, които издържатъ
усп еш н о този изпитъ, да получаватъ университетски дипломъ, да се считатъ завършили лекарското си образование и да минаватъ въ стажъ като
лекари п о о б р а з о в а н и е , но не и по професия, въ смисълъ, че (за раз
лика отъ други те, пълноправните лекари въ страната) т е нематъ право да
с е установяватъ на свободна практика и въобщ е не могатъ да упражняватъ
медицинската професия, защото още не сж получили п о з в о л и т е л н о
о т ъ Г л а в н а т а д и р е к ц и я на н а р о д н о т о з д р а в е .
Следъ завършването на едногодишния стажъ въ клиники или първо
степенни болници, тези лекари ще получаватъ позволително отъ Гл. дирекиця
на народното здраве за свободна практика по медицината и съ това ставатъ
пълноправни лекари.
Стажътъ въ първостепенните болници да се извършва по правилникъ,
изработенъ отъ Главната дирекция на народното здраве. Въ този правилникъ
ще се включи и програмата, изработена отъ Медицинския факултетъ. Тази
програма не може, обаче, да съдържа практически упражнения по хигиена,
защото въ първостепенните болници (и въ населените места, гдето т е се
намиратъ) нема условия за преминиване на такова занятие. Завършването
на стажа ще се удостоверява предъ Главната дирекция на народното здраве
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съ документъ отъ съответната клиника или болница. Изпити следъ завърш
ването на стажа не се полагатъ, защ ото законътъ не предвижда такива из
пити, нито пъкъ гЬ сж необходими.
На лЪкаригЬ-стажанти повикани въ редовегЬ на войската, времето на
военна служба се зачита за прекарано въ стажъ, на общ о основание, съгласно закона за военнитЬ лица.
Преходното положение за сегашнитЪ студенти-медици, които сж за
вършили 10 семестра и вече сж постжпили на стажъ, следъ като сж из
държали петия си академиченъ изпитъ — да се уреж да по правилата, ука
зани по-горе. Такива студенти-медици да се подлагатъ на държавенъ и ака
демиченъ изпитъ въ най-близката сесия и съ това да завършва л'Ькарското
имъ образование, за да преминатъ въ стажа предвиденъ по закона отъ
24. юний т. г. Ако преди този изпитъ нЪкой студентъ-медикъ е преминалъ
стажъ въ н'Ькоя клиника или първостепенна болница, времето прекарано въ
този стаж ъ да му се зачита, т. е. следъ държавенъ и академиченъ изпитъ
студентътъ (вече лЪкарь) да стажува съ т о л к о в а време по-малко, само
за да допълни стажа си до една година по начина, предвиденъ въ правил
ника на стажуването.
Понятията „докторски изпитъ“ и „практически изпитъ“ не може да
се въведатъ въ материята, която уреж да въпроса за прилагането на закона
отъ 24. юний т. г., защото гЬзи понятия не сж предвидени въ този законъ
и не сж определени.
Положението на завърш илите медицина въ чужбина съ пълни 10 се
местра, съ или безъ доктората, се уреж да по сжщия начинъ, както за за
върш илите 10 семестра въ Софийския медицински факултета, съ огледъ
къмъ закона огъ 24. юний т. г.
Главенъ директоръ : (п) Д - р ъ. И в . Б а л к а н с к и

М-вото на народното просвещение препрати това писмо
на Университета за мнение. Съветътъ на медицинския факултетъ се занима съ повдигнатите отъ Дирекцията на народното
здраве въпроси и въ заседанието на Академическия съветъ
на 23. X. 1942 г. се докладва становището на факултетския
съветъ. Академическиятъ съветъ одобри напълно решението
на медицинския факултетъ, вследствие на което до Г-на Ми
нистра на народното просвещение се отправи следното писмо
(№ 4127 отъ 13. X. 1942 г.):
Господине Министре,
Съветътъ на медицинския факултетъ разгледа писмото на Г-на Главния
директоръ на народното здраве, съ което съобщава взетитЪ отъ Висшия
медицински съветъ решения относно в ъ п р о с и т е : а) за продължителностьта
на зжболЪкарското образование у насъ и б) за приложението на Закона, съ
който се съкращава курсътъ по медицина.
По точка „а“ факултетскиятъ съветъ одобрява взетото отъ В. М. С.
реш ение, обучението на студентитЪ зж бол’Ькари да бж де 4 години, като
стажътъ се преминава презъ четвърто-годишния курсъ, обаче при условие,
че това положение ще бж де временно — докато трае войната.
По точка „б“ факултетскиятъ съветъ не е съгласенъ съ реш ението
на В. М. С., че петиятъ университетски изпитъ требва да бж де сжщевременно и държавенъ изпитъ и да се полага предъ представители на Главната
дирекция на народното здраве. Факултетскиятъ съветъ стои на становището,
че У-ятъ изпитъ е само университетски изпитъ и че държавенъ изпитъ
тр’Ьбва да се полага отделно. Поради това, факултетскиятъ съветъ реши да
се иска изм енение на закона въ смисълъ, щ ото държавниятъ изпитъ да се
полага следъ завършването на стажа.
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Като съобщавамъ, че Академическиятъ съветъ въ заседанието си на
23 м. м. одобри горното становище на съвета на медицинския факултетъ,
моля Ви, Господине М инистре, да се направи следното изм енение въ текста
на „Закона за изм енение и допълнение на чл. 278, букви „б“ и „г“ и чл.
319 отъ Закона за народното пр освещ ен ие“ (Д ърж . вестникъ бр. 147 отъ
8. VII. 1942 г . ) :
Д у м и т е: „държавенъ и “ въ второто изречение на текста на § 3 да се
изпустнатъ, така щото изречението да гласи : „Следъ окончателното завър
шване на курса и полагането на последния академически изпитъ, младите
лекари прекарватъ задължително едногодиш енъ стажъ въ клиниките . . . и пр.“.
А следъ тоя текстъ да се предвиди втора алинея :
„Държавниятъ изпитъ се полага следъ завършването на задължителния
едногодиш енъ стаж ъ“.

Д о к о в а положение се стигна с ь въпроса.
3. По изменението въ чл. чл. 118 и 321 отъ Закона
за народното просвещение
Следъ като М-вото на народното просвещение миналата
година направи измененията въ чл. чл. 318 и 321 отъ Закона
за народното просвещение и обнародва въ Държ. вестникъ и
изработениятъ за цельта правилникъ за Стажантския институтъ,
както туй е изложено въ отчета за уч. 1940/41 год. (стр. 43
до 54), въпросътъ за втората и, евентуално, третата специалность, главно за студентите богослови, б е сложенъ наново на
разглеждане въ съветите на историко-филологическия, физикоматематическия и богословския факултети.
Въ заседанието на Академическия съветъ на 29. X. 1941 г.
г. Д еканътъ на историко-филологическия факултетъ докладва
следното становище на факултетския съветъ по правилника
за Стажантския институтъ:
Съветътъ намира, че правилникътъ изобщ о правилно и целесъобразно
урежда педагогическата подготовка на стажантъ-учителитЪ, както досеж но
втората имъ специалность, така особен о като засилва практическата имъ
подготовка, която до сега е страдала за сметка на теоретичната. Факултетътъ е, обаче, на мнение да се промени § 13 отъ проекта, уреждащ ъ въпроса
за стажантъ-учителите по религия и история на българската църква. Като
одобрява по начало преподаването на този предметъ, предвидено въ Закона,
съветътъ препоръчва по-успеш ното и авторитетно преподаване на този
предметъ на нравствено-религиозното възпитание да се възложи на свещенници като лектори, плащани на часъ
система по-приспособима къмъ
сжщ ествуващ ето положение, при което въ повечето гимназии има недоста
тъчно учебни часове за единъ учители по този предметъ. Така шЬма да
става нужда да се назначаватъ за малкото часове по този предметъ редовни
учители, които да се принуждаватъ да си допълватъ часовете съ уроци и
по предмети, по които не сж подготвени и да измЪстватъ специалистите.

Туй становище на историко-филологическия факултетъ се
изпрати на физико-математическия факултетъ, който е сжщо
заинтересованъ по въпроса, за да се излезе впоследствие съ
общо мнение предъ М-вото на народното просвещение.
Становището на физико-математическия факултетъ бЪ
докладвано въ Академическия съветъ на 17. XII. 1941 год.
както сл ед ва:
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Въ връзка съ мнението на историко-филологическия факултетъ по
правилника за Стажантския институтъ факултетскиятъ съветъ намира, че
желанието на историко-филологическия факултетъ, богословитЪ да не взимать
втора специалность отъ историко-филолог. факултетъ, е изпълнено въ новия
правилникъ, както се вижда отъ § 13, сравненъ съ §§ 12 и 14. Факул
тетскиятъ съветъ реши ощ е :
а) Че не е подходящ е да се възлага на свещеници да преподавать
религия въ ср£днит£ училища, а тоя предметъ тр£бва да се предостави на
учители богослови, като евентуално за попълване часовегЬ имъ се събиратъ
часовегЬ на н£колко гимназии и прогимназии въ единъ градъ.
б) СлушанитЪ помощни курсове отъ съседни специалности въ факул
тета да се считать за следване по втората специалность.
в) ИзпитигЬ по тия помощни курсове да 'се см-Ьтатъ за изпити по
втората специалность.
г) Да се помоли М инистерството да се съгласи да не се издавать
дипломи по две специалности съ отд-Ьлни бележки по дветЬ, като се запази
временно сегаш ното положение : да се издава диплома по една специалность,
като втората специалность, както и усп £ха на полож ените изпити, да се
вижда отъ свидетелствата за първи и втори университетски изпитъ.

Мнението пъкъ на физико-математическия факултетъ б-fe
препратено на историко-филологическия факултетъ за ново раз
глеждане. Впоследствие, решението на историко-филологическия
факултетъ, както б-fe докладвано въ Академическия съветъ на
17. VI. 1942 г., се препрати сега на богословския факултетъ
за мнение. Едва, следъ като и богословскиятъ факултетъ се
произнесе по въпроса и докладва становището си въ Акаде
мическия съветъ на 1. VII. с. г., до М-вото на народното про
свещение се отправи следното писмо (№ 3995 отъ 6. X. 1942 г.) :
До Министерството на
народното просв-Ьщение
О тделение за висше
образование и народна култура
Въ връзка съ последното измЬнение въ Закона за народното просв-Ь
щ ение въ постановленията на чл. 118 и 321 и новоизработения отъ М ини
стерството на народното просв-Ьщение Правилникъ за стажантския институтъ,
факултетските съвети за заинтересованигЬ факултети сж се занимали на
ново въ редица заседания съ въпроса за избора и следване на втора, па и
трета специалность въ Университета.
Следъ всестранно осв-Ьтление на въпроса, и възъ основа на доклада
на специалната комисия, преписъ отъ който докладъ тукъ се прилага,
с ъ в е т ъ т ъ н а и с т о р и к о - ф и л о л о г и ч е с к и я ф а к у л т е т ъ взе
единодуш но следното реш ение :
„Учебниятъ предметъ религия и история на българската църква да
се преподава отъ богослови съ висше образование, но въ качеството имъ
на свещ еници.“
С ъ в е т ъ т ъ п ъ к ъ н а б о г о с л о в с к и я ф а к у л т е т ъ взе след
ното реш ение :
„Съветътъ на богословския факултетъ, като изслуша съ внимание
реш ението на историко-филологическия факултетъ, въ връзка съ Правилника
-за стажантския институтъ, д осеж но преподаването на учебния предметъ
религия съ българска църковна история отъ богослови съ висше образование,
но въ качеството имъ на свещеници, намира :
1.
Че грижата на историко-филологическия факултетъ за преподава
нето изобщ о на учебенъ предметъ, който стои вънъ отъ обсЬга на неговитЬ
науки, би била оправдана, ако не надхвърляше кржга на компетентностьта му.
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2. Че заинтересованостьта на историко-филологическия факултетъ за
по-добрите качества на преподавателите би била наистина трогателна и
посрещ ната съ благодарность отъ богословския факултетъ, ако само тя б е ш е
главната подбуда за въпросното му реш ение за не некакъвъ неоправданъ
страхъ отъ конкуренция за часове отъ страна на учителите богослови по
отнош ение на учителите, изходящ и отъ тоя (т. е. историко-филологическия)
факултетъ и ако тя, не много отдавна (миналата година) не беш е се проя
вила въ съвсемъ не академична нам еса главно нз тоя факултетъ да се лишатъ по законодателенъ редъ само учителите-бого елови отъ втора и трета
специалность, каквато т е иматъ въ почти всички страни и каквато дн есъ
дори на учителите по физическо възпитание се осигурява.
3. Че самите основания за това реш ение на историко-филологическия
факултетъ, колкото и да сж благовидни, не издърж атъ критика по следните
съ обр аж ен и я:
а) Не само авторитетътъ на свещеника (т. е. на расото), а главно на
учителя (т. е. педагогическата и практическата му подготовка), както не
само религиозните внушения, а и знанието и умението сж. меродавни и
необходими при преподаването на религията ;
б) Приемането само на свещеническата область на действие и съот
ветните ограничения далечъ още не представляватъ по-голема гаранция, че
човекъ е напълно религиозенъ, както се мисли, а, както действителностьта
показва, такъвъ съ сигурность може да бжде и мирянинътъ-учитель
или учителка;
в) Свещенството, както и учителството, само тогава могатъ да бждатъ
у сп еш н и , когато не се поематъ отъ студентите по богословие поради една
или друга примамливость, а само по п р извание;
г) Свещеникътъ на м есто има достатъчна и много по-голема възможность да влезе въ по-близка духовна връзка съ младото поколение въ ено
рията си и чрезъ ученическите и юнош ески християнски дружества, бидейки
т е х е н ъ духовенъ ржководитель, тогава когато редовниятъ и неслучаенъ
учитель постоянно е въ учителство, сраства се съ него и вече не се смета
чуждъ или неудобен ъ за ученици и учителска колегия; и
д) Поради всичко това никжде въ Европа и въ православни страни
учитель-богословъ, не е само свещ еникъ, а и мирянинъ.
Като взема всичко това подъ внимание, съветътъ на богословскияфакултетъ смета, че предметътъ религия съ българска църковна история
требва да се преподава отъ вишисти-богослови само като редовни учителимиряни или пъкъ станали по призвание духовни лица (но които нематъ
енорийска или друга свещеническа служ ба).“
Академическиятъ съветъ, въ заседанието си на 1. VII. 1942 год„ безъ
да влиза въ по-нататъшно обеж ж дане на горния въпросъ и безъ самъ да
взема становище по него, реши, гор н и те две гледища на историко-филоло
гическия и на богословския факултети да се изпратятъ на М инистерството
на народното просвещ ение на усмотрение.
П р и л о ж е н и е : единъ докладъ.
Р е к т о р ъ : (п.) Д - р ъ Ст . А н г е л о в ъ
Началникъ на канцеларията: (п.) М. М и х а й л о в ъ
Д о съвета на
Историко-филологическия факултетъ
ДО КЛАДЪ
отъ комисията, посочена да даде мнение
по правилника за стажантския институтъ
Тукъ
Следъ прочитане решенията на физико-математическия факултетъ и
това на Академическия съветъ отъ 17. декемврий 1941 г. по изменениятана проекто-правилника на М инистерството на народното просвещ ение,
комисията изказва следното мнение :
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Поддържа реш ението на факултетския съветъ, а им енно: учебниятъ предметъ религия и история на българската църква да се преподава
отъ богослови съ висше образование, но въ качеството имъ на свещеници
и то на следните основания :
а) Свещеникътъ има по-голЪмъ авторитетъ за този уч ебенъ предметъ,
при който религиозното внушение играе по-важна роля отъ знанията, и ще
се ползува съ по-богато довер и е.
б) Прради факта, че е приелъ тази область на действие и съответните
ограничения свещеникътъ представлява по-голема гаранция, че е напълно религиозенъ човЪкъ, което е тъй необходимо за усп еш н ото религиозно възпитание.
в) По-този начин ъ и свещенйчеството ще стане по-примамлива рели
гиозна длъж ность за студентите по богословие.
г) На свещеника се дава възмож ность чрезъ преподаването да влезе
въ по-близка духовна връзка съ младото учащо се поколение, което ще
повлияе по-успеш но и върху проповедничеството му въ църквата.
София, 9. VI. 1942 год.
К ом исия:

(п.) П. Ц о н е в ъ
(п.) С. К а з а н д ж и е в ъ
(п.) Ив. В. С а р ж и л и е в ъ

Що се отнася пъкъ до искането на М-вото на народното просвещение, изразено въ писмата му № № 3478 отъ
14. VI. 1941 г. до физико-математическия факултетъ и 3479 отъ
с. д. до историко-филологическия факултетъ, следъ влизане
въ сила на Правилника за стажантския институтъ, да се съобразятъ съ измененията на чл. 321 правилниците на тия два
факултета, физико-математическиятъ факултетъ смета, че нема
какво да се изменява въ правилника за изпитите и да се
съобразява съ горните изменения, тъй като действуващите
правилници (отъ 1939 г.) предвиждатъ и безъ туй вземането
на втора и, евентуално, трета специалность за студентите отъ
физико-математическия факултетъ. Така, студентите по мате
матика могатъ да взематъ като втора специалность физика;
студентите по физика могатъ да взематъ като други спе
циалности математика и химия; студентите по химия — ма
тематика и естествена история и пр. Правилниците за изпи
тите, обаче, на историко-филологическия факултетъ (отъ 1938 г.)
не еж още нагодени напълно , къмъ измененията на закона.
Това тепърва ще има да се направи.
Все въ връзка съ направеното изменение въ чл. 118 отъ
Закона за народното просвещение, по решение на богослов
ския факултетъ, одобрено отъ Академическия съветъ на 29.
X. 1941 г., до М-вото на народното просвещение се отправи
още и следното писмо (№ 3318 отъ 7. XI. 1941 г.):
По реш ение на съвета на богословския факултетъ и на Академиче
ския съветъ отъ 29. X. т. г. моля М инистерството да одобри следните две
решения на богословския факултетъ, като по надлежния редъ бждатъ
о за к о н ен и :
1.
Къмъ чл. 118 отъ Закона за народното просвещ ение да се прибави
следния текстъ (въ връзка съ чл. 57 отъ сжщия законъ) :
„За редовни учители по религия и българска църковна история въ
с р ед н и т е училища и по вероучение и църковно-славянско четене въ про
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гимназиите се назначаватъ, следъ една година практика (стажъ) и държавенъ изпитъ по специалностьта, лица, завършили богословския факултетъ
на Софийския университетъ, или православенъ богословски факултетъ въ
чужбина.
Съ особен а наредба Министерството на народното просвещ ение
определя начина, по който изобщ о става заемането на часовете по горните
предмети въ пълните и непълни ср едн и училища и прогимназиите, както
и въ случаите, когато т ехн и я брой не е достатъченъ за назначаване на
редовенъ учитель“.
2.
Ако часовете по религия и по българска църковна история въ
известна гимназия сж недостатъчни за назначаване на редовенъ преподаватель, на преподавателя — богословъ се даватъ допълнително часове по
вероучение и по църковно-славянско четене въ прогимназия на сжщ ото
населено м есто.

4. По закона за висшето техническо училище
Следъ като М-вото на народното просвещение прокара
презъ Народното събрание специаленъ законъ за отделно
висше техническо училище, а не за факултетъ при Универ
ситета (вж. за това въ отчета за уч. 1940/41 г., стр. 57—58),
съветътъ на физико-математическия факултетъ се занима найобстойно съ новосъздаденото положение и представи въ засе
данието на Академическия съветъ на 26. XI. 1941 г. следното
МНЕНИЕ
на съвета на физико-математическия
факултетъ относно закона за Висшето
техническо училище
Съветътъ на физико-математическия факултетъ, поканенъ да посочи
но двама проф есори за всЬка отъ седем те комисии, предвидени въ влезлия
въ сила новъ законъ за Висш е техническо училище, следъ като избра отъ
своята ср еда исканите представители, реши да представи на Академиче
ския съветъ и чрезъ него на почитаемото М инистерство на народното про
свещ ен ие следното свое мнение относно некои несъобразности и непъл
ноти въ публикувания законъ, които —■ ако не се отстранятъ своевременно
— ще бждатъ пречка за успеш н ото му прилагане.
1. Законътъ не предвижда катедри по основните, чисто научни д и с
циплини, свързани съ техническото преподаване, к ато: опитна физика, ми
нералогия и геология, неорганична, аналитична и органична химия, физикохимия; дескриптивна геометрия и др., а нема текстъ, който да уреж да пре
подаването имъ отъ лица въ Университета или изучаването имъ тамъ. Ясно
е, че, докато не се уреди този въпросъ, откриването на Висш ето техническо
училище е невъзможно, тъй като поменатите основни научни дисциплини
се изучаватъ винаги най-напредъ (презъ първите две години).
2. Въ закона не е казано, колко лица отъ преподавателския персоналъ на двата технически факултета требва да се избератъ и назначатъ, за
да почнатъ факултетите да действуватъ като такива, а следователно — да
се открие и Висш ето техническо училище. Защ ото некои отъ катедрите ще
се заематъ може би наскоро (отъ редовни проф есори или редовни доценти),
а други ще останатъ незаети следъ петь и повече години. Отъ друга страна,
въ закона нема текстъ, съ който седмочленните комисии, които иматъ за
задача да избиратъ редовните преподаветели отъ всеки отделъ презъ пър
вите петь години, се обличатъ съ права на факултетни съвети.
3. Съставътъ на комисиите (5 инженери — лица безъ академиченъ
опитъ и традиции — и само двама професори) е неподходящ ъ за задачите,
които имъ се възлагатъ. Участието на професорското тело отъ Универси
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тета (чрезъ съответните титуляри на сродни катедри) въ състава на тези
комисии е сведено до минимумъ. Представителите на Университета не само,
че нем атъ мнозинство въ комисиите, но, бидейки по число по-малко отъ
1/з отъ състава имъ, не ще иматъ фактически никакво влияние при избо
рите, макаръ че — поради своя и на Университета престижъ — т е ще
носятъ предъ общ еството моралната отговорность за действията и решенията
на комисиите.
4. При избора на преподаватели отъ седем те комисии не е предви
дена никаква втора инстанция (отъ рода на Академическия съветъ), която
да унифицира и контролира дейностьта имъ. По този начинъ, както въз
приетите критерии за преценка, така и следваната практика при изборите,
могатъ да бждатъ най-различни за разните отдели.
5. Въ закона не е предвидено прехвърлянето на студенти отъ Универ
ситета въ техниката, което е най-обикновеното явление навсекж де по света.
6. Откриването на отдел и те да става постепенно, споредъ възмож
ностите и нуждата.
7. Наименованията на некои комбинирани катедри сж несполучливи,
като н ап р.: „геодезия и астрономия" вместо само „геодезия“; дисциплината
„металургия" влиза едновременно въ състава на две катедри отъ единъ и
сжш ъ факултетъ.
8. Споменаването въ закона на неколко места думата „обсерватория“
показва, че се има предвидъ създаването на нова астрономическа обсерватория,
наредъ съ сжществуващата при Университета. Съветътъ смета, че не е це
лесъобразно да се строи нова обсерватория — единъ твърде скжпъ институтъ — когато първата ощ е не е обзаведена, както требва.

Академическиятъ съветъ одобри мнението на физико-математическия факултетъ и реши, то да бжде поднесено лично
на г. Министра на народното просвещение отъ комисия, въ
с ъ с та в ъ ; г. Ректорътъ, г. Д еканътъ на физико-математическия
факултетъ и г-да професорите Г. Наджаковъ и д-ръ Д. Ивановъ.
5. За службата „точно време“
В ъзъ основа на единъ докладъ отъ титуляра на кате
драта по астрономия съ геодезия, г-нъ проф. д-ръ Н. Боневъ,
съветътъ на физико-математическия факултетъ реши и Акаде
мическиятъ съветъ въ заседанието си на 24. IX. 1942 г. одобри
да се поиска по надлежния редъ, щото, по мотиви, изложени
въ казания докладъ, службата за точно време въ България да
се прехвърли отъ Централния метеорологически институтъ къмъ
Астрономическата обсерватория при Университета, като за тая
цель се отмени ст. II на указъ № 199 отъ 30. XI. 1894 г.
Ето доклада на титуляра на катедрата по астрономия:
ДОКЛАДЪ
отъ д-ръ Н. Боневъ
редовенъ професоръ по астрономия
Господа,
О пределянето на точното време, както това се знае отъ всички, е
единъ 100% астрономиченъ п р обл ем ъ ; този проблемъ е при това единъ
отъ основните на астрономията. Той се разрешава носредством ъ специални
наблюдения на звезди. Н авсекж де въ странство центърътъ на службата за,
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точното време е въ съответната астрономична обсерватория. Само у насъ
този центъръ е поставенъ отъ дълги години въ Центрилния метеорологиченъ
институтъ (Ц. М. И.) при М инистерството на земед-Ьлието, на който сжщинската служба съставлявагь задачигЬ на, климата (валежи и пр.). Именно
поради това Ц. М. И. се числи къмъ М инистерството на земедЪлието.
Това натоварване на Ц. М. И. съ службата за точно време е станало
съ указъ № 199 отъ 30. XI. 1894 година (XXI постановление на М инистерския
съветъ отъ 15. XI. 1894 г. — протоколъ № 81). Съ ст. I отъ този указъ се
установява отъ 15. XII. 1894 г. въ България като официално време източното европейско време, а съ ст. II, която е отъ значение тукъ, се нато
варва Ц. М. И. съ службата за точно време.
Ц. М. И. получава точното време отъ странство по радиото, отъ
ч у ж д и о б с е р в а т о р и и , както и отъ хиляди радиолюбители и часовникари.
Ако обаче се повреди неговиятъ радиоприемникъ, или сж на лице радио
смущения, този институтъ нищо не би могълъ да направи.
Считамъ, че отдавна е време, щото точното време да престане да
бж де „вносенъ артикулъ" .отъ странство. Досегаш ното положение излага
зле и Астрономичната обсерватория, и физико-математическия факултетъ, и
България. Въ астрономическо отношение, както и въ всЪко друго отношение,
България отъ 1941 година не е вече България отъ 1894 година. Крайно
време е да се отмени едно положение, което изглежда вече неестествено на
всЬки чов^Ькъ съ здравъ смисълъ. Ц ентърътъ на службата за времето въ
България, както това е и въ всички страни въ свЪта, требва да бж де въ
астрономичната обсерватория.
Въ заключение на всичко гореказано намирамъ, че споменатата ст. II
отъ указъ № 199 — 30. XI. 1894 г. (Държавенъ вестникъ бр. 273 отъ 17. XII.
1894 г.) трЪбва да бжде отменена, и че въпросътъ за точното време въ
България т р ебва да се уреди съ ново министерско постановление и новъ
указъ въ см и съ л ъ :
„Отъ 15. XI. 1941 год. централа на времето (службата за точното време)
въ България става Астрономичната обсерватория при Университета. За
всички държавни и общински учреждения отъ тази дата важи времето,
давано отъ тази обсерватория и предавано чрезъ държавната радиослуж ба“.
Належащото автоматизиране на службата за точното време трЪбва да
се извърши, разбира се, сжщ о отъ Астрономичната обсерватория.
София, 10. IX. 1941 г.

Министерството на народното просвещение възприе иска
нето на Академическия съветъ и службата „точно време“ се
прехвърли към ъ Университета съ следния указъ:
УКАЗЪ
№ 133
Н и е Б о р и с ъ III
Съ Бож ия м илость и Н а р о д н а воля
Ц а р ь на Б ъ л г а р и т е
По предложение на Нашия министъръ-председатель и
министъръ на народното просвещение, представено Намъ съ
доклада му № 21947 отъ 31. XII. 1941 година,
Постановихме и постановяваме:
1.
Д а се одобри 4-то постановление на Министерския
съветъ, взето въ заседанието му отъ 27 декемврий 1941 година,
протоколъ № 214, съ което се прехвърля службата на точно
Оф. год.
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време отъ Централния метеорологически институтъ въ София
къмъ Астрономическия институтъ (Астрономическата обсерва
тория) при Софийския университетъ, като се отм-Ьни ст. И отъ
указъ 199 отъ 30 ноемврий 1894 година.
2. Централа на времето (служба за точно време) въ
България е Астрономическата обсерватория при Университета
въ София. За всички държавни и общински учреждения важи
времето, дадено отъ тая обсерватория, предавано чрезъ държавната радио служба.
3. Изпълнението на настоящия указъ възлагаме на Нашия
министъръ-председатель и министъръ на народното просвещение.
Издаденъ въ София на 1. I. 1942 година.
Съ собствената на Н. В. Царя ржка
написано „ Б о р и с ъ III“
6. Узаконяване събирането на такси за докторски изпитъ
Презъ течение на последните неколко учебни години
редовно Академическиятъ съветъ се е занимавалъ и съ въпроса
за узаконяването на таксите, които се събиратъ за по
лагане на докторски изпитъ, а именно: по 500 лева за меди
цинския и ветеринарно-медицинския факултети и по 2,000 лв.
за всички други факултети, определени отъ Академическия
съветъ още презъ 1928 г., когато беха изработени правил
ниците за докторски изпити. Досега, обаче, всички постжпки
на Академическия съветъ за съответно изменение въ отдела
за Университета въ Закона за народното просвещение сж
оставали безрезултатни и събраните суми отъ кандидатите
за докторски изпитъ останаха блокирани (неизползувани). Ето
защо, по решение на Академическия съветъ отъ 30. XII. 1941 г.,
наново се направиха постжпки предъ М-вото на народното
просвещение (писмо № 1227 отъ 21. III. 1942 г.) за узаконя
ване събирането на тия такси. М инистърътъ на народното
просвещение г-нъ проф. д-ръ Б. Йоцовъ се съгласи и внесе
въ Народното събрание следния законопроектъ, ведно съ мо
тивите къмъ него (но не като изменение въ сжществуващия
Законъ за народното просвещение, а като отделенъ законъ):
ЗА К О Н Ъ
за събиране такси за академически изпитъ при Университета
ментъ О хридски“ въ София

„Св. Кли-

Ч л е н ъ е д и н с т в е н ъ . За явяване на академически изпитъ за
докторска степень се плащатъ такси отъ кандидатите по медицина и вете
ринарна медицина по 500 лева, а отъ кандидатите отъ други специалности
— по 2,000 лева, които се разпределятъ между рецензентите и лицата, които
произвеждатъ академически изпитъ, по реда, установенъ отъ Академическия
съветъ и съответните правилници.
Събраните възъ основа на решения на Академическия съветъ изпитни
такси до влизането въ сила на настоящия законъ и разпределени между ре
цензентите и членовете на изпитните комисии, се считатъ правилно изплатени.

Официаленъ отд-Ьлъ

83

МОТИВИ
къмъ законопроекта за събиране такси за академически изпитъ при Уни
верситета „Св. Климентъ Охридски“ въ София
Г-да народни представители,
Съгласно правилниците за явяване на академически изпитъ за док
торска степень при отделн ите факултети на Университета „Св. Климентъ
О хридски“, плащатъ се такси, които се определять отъ Академическия съветъ.
Академическиятъ съветъ е решилъ да се събира отъ кандидатите за
докторска степень по медицина и ветеринарна медицина по 500 лева изпитна
такса, а отъ тези по другите специалности по 2,000 лева, които се разпределятъ между рецензентите и членовете на изпитната комисия.
Кандидатътъ за академически изпитъ за докторска степень представя
наученъ трудъ, който се ржководи, преглежда и одобрява по реда, установенъ за отделн и те факултети отъ съответните правилници и решения на
Академическия съветъ, а следъ това се произвеждатъ и изпити (писмени и
устни), при които, поради особен ости те на отделн и те специалности, редътъ
въ отделн ите факултети е различенъ.
За упжтване, преглеждане и представяне за одобрение научния трудъ
на кандидата, както и произвеждане на изпитите, съответните преподава
тели — рецензенти и членове на комисията — употребяватъ извънреденъ
трудъ, въ извънработно време, за който следва да имъ се заплаща.
Горните такси не еж предвидени въ закона за народното просвещ ение
и не е предвидено разпределението имъ между рецензентите и членовете
на комисията, затова следва да се узаконить.
Като излагамъ горното, моля Ви, г. г. народни представители, да одо
брите и гласувате предложения зак оноп роекта
Гр. София, 13. априлъ 1942 година.
М инистъръ на народното просвещ ение : Б. Й о ц о в ъ

Горниятъ законопроекте, безъ изменение, мина и презъ На
родното събрание и се обнародва въ Държ. вестн. бр. 147 отъ
8. VII. 1942 г.
Б. По правилниците на Университета
Презъ течение на изтеклата учебна 1940/41 година се
направиха следните изменения и допълнения по правилниците
на Университета :

1. Въ учебнигЪ правилници на историко-филологическия факултетъ
А. Нова специалность „италиянска филология“
Поради назрелата нужда и въ връзка съ чл. 6 отъ културната спогодба между България и Италия, прието по начало
както отъ съвета на историко-филологическия факултетъ, тъй
и отъ Академическия съветъ презъ 1939 г., а сжщо така и поради
официално поетото обещание отъ българска страна въ последното
заседание на смесената българо-италиянска комисия въ Римъ,
одобрено отъ г. Министъръ-председателя и Министра на народ
ното просвещение, съветътъ на историко-филологическия фа
култетъ и Академическиятъ съветъ въ заседанието си на
8. X. 1941 г. одобриха да се раздели специалностьта „романска

84

Официаленъ отд'Ьлъ

филология“ на две специалности: френска филология и италиянска филология, съ всички произтичащи отъ това пром'Ъни въ
учебнит'Ь правилници на историко-филологическия факултетъ
(въ Правилника за изпитит-Ь, въ Програмата за изпитит'Ь и
въ Учебния планъ), които изменения се възприеха и отъ Ака
демическия съветъ въ сжщото му заседение на 8. X. 1941 г.
Тия изменения въ учебнитф правилници на историкофилологическия факултетъ се одобриха и отъ М-вото на народното просвещение съ заповедь № 4134 отъ 17. XIII. 1941 г.
и. при обявяването на състезание за нови студента за настоящия
зименъ семестъръ с е п р и е х а з а първи пжть с т у д е н т и и
п о н о в о с ъ з д а д е н а т а италиянска филология.
Б. Изменения относно специалностьта „история“
За да постави на по-здрава основа научната подготовка
на студентите по история, съветътъ на историко-филологиче
ския факултетъ реши и Академическиятъ съветъ въ заседа
нието си на 17. VI. 1942 г. възприе да се направятъ препоржчаните отъ преподавателите по история промени въ учебните
правилници на факултета, отнасящи се до специалностьта
„история“, въ зъ основа на следното изложение на преподава
телската колегия по история:
Д о почитаемия съветъ на
Историко-филологическия факултетъ
при Университета
ИЗЛОЖ ЕНИЕ
на преподавателската колегия по история
Уважаеми Господа,
Както Ви е известно, студентите по история трФбва да изучаватъ за
първи университетски изпитъ стара история — сиречь история на римската
империя, на древна Гърция и на източните народи, следъ това археология,
заедно съ уводъ въ археологията и старобългарско изкуство, и ср едн ов е
ковна история заедно съ уводъ въ историческата наука. За втори универси
тетски изпитъ студентите требва да изучаватъ нова и най-нова история на
западна Европа, история на византийската империя заедно съ историята на
Сърбия (или история на османската държава или пъкъ история на ромъните)
и, най-сетне, българска история. Независимо от ъ това, т е еж длъжни да
изучаватъ предметите отъ своята втора специалности, които сжщ о не сж
малко. Всичко това създава голема претрупаность и се отразява зле върху
подготовката на наш ите студенти. Въ четиригодишния курсъ т е требва да
минатъ една извънредно широка материя, което не имъ позволява нито наймалко да се съсредоточатъ въ известна область и да получать специални и
по-задълбочени познания. Претруианостьта на студ ен ти те по история из
пъква особен о ясно при една съпоставка съ преподаването по разните фило
логи и : класическа, нова и дори славянска. Докато студентите по история,
за да завършатъ образованието си, сж длъжни да учатъ стара, средновековна,
западна, византийска и българска история, то студентите по английска или
германска филология, напр., могатъ да се съсрёдоточатъ главно въ изуча
ването на съответните езици и т ех н и т е литератури, заедно съ една страна
на специалность. Отъ друга страна, подготовката на единъ студентъ историкъ може да се смета за завършена, само когато неговите исторически
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знания се съчетаватъ съ известна филологическа подготовка, Така напр.,
студентътъ, който се занимава съ стара история, би требвало да бж де подготвенъ по класическа филология; този, който се занимава съ ср едн ове
ковна и, общ о, западноевропейска история — по нова филология (германска
и романска), а онзи, който се занимава съ българска и византийска история
— да има достатъчни познания по славянска, класическа или ориенталска
филология. Само по този начинъ и чрезъ такова съчетание на предметите
би могло да се постигне по-голема задълбоченость и основность въ подго
товката на наш ите студенти. Общото историческо образование, така както
се получава въ университета ни днесъ , може да създаде само хора съ найобщи познания, но не позволява да се формира учениятъ специалистъ. Претруг.ването съ много предмети, които при другите специалности сж съответно
разграничени, разпръсква интересите и чрезъ това пречи на научната ориентировка на студентите. Само студенти съ големи и предварително създадени
интереси въ известна область, могатъ да постигнатъ онова, което се назовава
специална подготовка, и то често въ вреда на некои други предмети.
Съ огледъ на всичко това, ние сметаме, ч ев ъ преподаването по история
требва да се въведе известно разграничение, при което заедно съ н еобхо
димата обща подготовка да се дава възможность на наш ите студенти и за
добиването на специална подготовка по некоя по-тесна и доброволно избрана
специалность. Това би могло да се постигне, ако презъ началните две го
дини въ ограниченъ брой часове на всички студенти се даде обща подготовка
по всички исторически епохи и то главно съ огледъ на по-общ ите теоретични
въпроси, безъ особено задълбочаване. Следъ тези две години на обща под
готовка студентите ще могатъ да се отдадатъ на изучаване на отделните
специални предмети, избрани доброволно отъ самите т ех ъ . Тукъ ще бжде
получавана сжщинска специална подготовка, която требва да бж де допъл
нена съответно съ изучване на класическа филология за он ези , които специализиратъ по стара история, на нова филология — за он ези , които специализиратъ по средновековна и нова история, и на славянска, класическа
или ориенталска филология за студентите, които специализиращ» по българ
ска и византийска история или по историята на източна Европа. Първона
чалните курсове за студентите историци ще бждатъ използувани и за под
готовка на студенти, които сж избрали история като втора специалность. При
това преподаването може да се води най-добре по следната програма :
П р езъ п ъ р в и те две години:
Стара история (история на древния изтокъ, на Гърция и на Римъ)
Средновековна и нова западноевропейска история
Археология
Българска история
История на Византия
При подготовката на студентите п р е з ъ п о с л е д н и т е д в е г о
д и н и се добиватъ специални познания по следните предмети :
Стара история и антична археология
Западно-европейска история (средновековна и нова)
Източно-европейска и българска история съ византийска и българска
археология.
О свободени отъ задълженията си по отнош ение на втората специал
ность, студентите историци ще могатъ презъ последните две години да се
отдадатъ изцело на избраната специалность, да усвоятъ научните методи
на работа и да се подготвятъ не само за преподаватели въ наш ите училища,
но и за самостойно научно творчество.
В ъзъ основа на всичко гореизложено и съ огледъ на нуждата да се
постави на по-здрави основи обучението по история и научната подготовка на
студентите по тази специалность, колегията на преподавателите по история
реши е д и н о д у ш н о да моли факултетния съветъ да одобри предложе
ното изм енение на учебния планъ и на изпитната програма. Приложението
на тези изменения ще започне отъ началото на 1943/44 година и ще за
сегне студентите, които постжпватъ отъ тогава нататъкъ. Тъй като при новия
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редъ студентите, които взимать историята като в т о р а специалность, ще
бж датъ задължени да участвуватъ въ съответните упражнения, т е требва
да отговарптъ на общ ите изисквания за приемане на студентите по история
(вж. § 13 ал. 2 отъ Правилника и програмата за изпитите, София 1938).
София, 18. май 1942 г.
Главенъ уредникъ ма Историческия
институтъ : (п )П . М у т а ф ч и е в ъ

Съ заповедь № 3418 отъ 10. IX. 1942 г. М-вото на народното просвещение одобри исканите изменения относно
специалностьта „история“.
В. НОВЪ УЧЕБЕНЪ ПЛАНЪ

С ъветътъ на историко-филологически факултетъ като
взе предвидъ, че досегашниятъ учебенъ планъ за специално
стите, които се следватъ въ факултета, е много непъленъ ■
—
липсватъ указания, колко семестра и по колко часа седмично
студентите еж задължени да слушатъ лекции по отделните
предмети и да правятъ упражнения — изработи новъ учебенъ
планъ за специалностите, които се следватъ въ историкофилологическия факултетъ.
Академическиятъ съветъ въ заседанието си на 13. V.
1942 г. одобри учебния планъ, а сжщо и М-вото на народното просвещение съ заповедь № 2962 отъ 11. VIII. с. г.
2. Въ учебните правилници на физико-математическия
факултетъ
С ъветътъ на физико-математическия факултетъ реши и
Академическиятъ съветъ въ заседанието си на 17. VI. 1942 г.
одобри д а се направятъ следните промени въ „ У ч е б н и я
п л а н ъ за с п е ц и а л н о с т и т е , к о и т о се с л е д в а т ъ в ъ
физико-математическия ф ак у л т е тъ “:
1. Лекциите по „химия“, предвидени за студентите-физици отъ П-ра година и за студентите-естественици отъ 1-ва
година, д а се четатъ две полугодия по 4 часа, вместо по 5
часа седмично.
2. Лекциите по „органична химия“, предвидени за сту
дентите химици отъ П-ра година, да се четатъ две полугодия
(III и IV семестъръ) по 5 часа, вместо по 4 часа седмично.
3. Упражненията по „неорганична химия“, предвидени за
студентите-химици отъ П-ра година, да се водятъ две полуго
дия (III и IV семестъръ) по 8 часа, вместо по 6 часа седмично.
М-вото на народното просвещение съ заповедь № 2367
отъ 29. VI. 1942 г. одобри тия изменения.
3. Въ учебните правилници на юридическия факултетъ
Съ огледъ на разделянето на юридическия факултетъ на
два о тд ел а: правенъ и държавно-стопански, отъ една страна,
и, за да се постигне по-голема целесъобразность въ произ
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веждането на изпитите, отъ друга, съветътъ на юридическия
ф акултетъ изработи съвършенно нови учебни правилници:
Правилникъ за изпитите, Програма за изпитите и Учебенъ
планъ за юридическия факултетъ и за двата отд ал а: правенъ
и държавно-стопански.
Тия нови учебни правилници на юридическия факултетъ
се одобриха отъ Академическия съветъ на 13. и 27. май 1942
год. и отъ М-вото на народното просвещение съ заповеди
№ № 1819 отъ 22. V. и 2961 отъ 11. VIII. с. г.
4. Въ Общия университетски правилникъ
По решение на Академическия съветъ направиха се и
следните промени въ „Общия правилникъ за Университета
Св. Климентъ Охридски“ :
а) Предвиди се заявленията за допущане до изпитъ да
се подаватъ съ 5 дни по-рано, а именно: до 5. септемврий
(вместо до 10. IX.), до 15. януарий (вместо 20. I.) и до 1. юний
(вместо 5. VI.) (ал. II на § 71).
Това решение на Академическия съветъ отъ 17. VI. 1942
г. се одобри и отъ М-вото на народното просвещение съ заповедь № 2319 отъ 24. VI. с. г.
б) Относно условията и начина за приемане на нови сту
денти, по решение на Академическия съветь отъ 1. VII. 1942
год., се направиха следните изменения:
Въ § 88, въ текста за историко-филологическия факул
тетъ, т. IV. се изменя, както следва: „по и с т о р и я се приематъ завършили с а м о класическа гимназия“.
Ц елиятъ § 89 се заменя съ следния текстъ:
„Приемането на нови студенти става съ състезание възъ
основа на общия успехъ въ зрелостното свидетелство (посоченъ безъ повишението).
Кандидатите за студенти въ историко-филологическия
факултетъ требва да иматъ, обаче, по главния предметъ на
специалностьта, която искатъ да запишатъ, най-малко усп ехъ
добъръ (пълно 4). А главни предмети за специалностите въ
историко-филологическия ф акултетъ сж следните:
За философия и педагогия — философска пропедевтика
За история — обща и българска история (общо)
За география — география
За славянска филология — български езикъ
За класическа филология—гръцки и латински езикъ (общо)
За немска филология — немски езикъ
За английска филология — английски езикъ
За френска филология — френски езикъ
За италиянска филология — италиянски езикъ
За мотивите на горните изменения вж. по-нататъкъ въ
главата за студенти. М-вото на народното просвещение съ
заповедь № 2523 отъ 10. VII. 1942 г. одобри измененията.
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5. Въ правилника за асистентите
За да се запълни същ ествуващ ата въ сегашните пра
вилници за асистентите празднина по отношение както на
нормите, кога да се предвижда назначаването на единъ асистентъ, тъй и по въпроса, колко най-малкб часа упражнения
да се предвиждатъ за асистентите седмично, Академическиятъ
съветъ, като взе подъ внимание изказаните отъ факултетските
съвети мнения, въ заседанието си на 3. VI. 1942 год. реши да
се направятъ следните промени въ правилниците за асистен
тите (както въ общия „Правилникъ за асистентите при Уни
верситета“, тъй и въ специалния „Правилникъ за асистентите
при медицинския ф ак ултетъ "):
Следъ § 5 да се добавятъ следните нови параграфи:
„§ 6. Асистентите при отделните институти на факул
тета могатъ да иматъ минимумъ 6 и максимумъ 12 часа упраж
нения седмично, пресметани средно годишно. Вътрешното
разпределение на часовете между асистентите на отделните
институти остава при това свободно.
Броятъ на клиничните и институтски асистенти, натова
рени съ друга клинична или институтска работа, а не да вод ятъ упражнения съ студентите, се определя отъ факулте
тите, споредъ съответните нужди.
§ 7. За институтите, които притежаватъ големъ инструментариумъ, сбирки и библиотеки, може да се назначи асистентъ-кустосъ, ако наличните асистенти въ института иматъ
попълненъ максимума отъ седмични часове (12).
Асистентъ-кустосите могатъ да иматъ максимумъ 8 часа
седмично упражнения.
§ 8. Когато въ некой институтъ или при некоя катедра
часовете за упражнения с ъ подъ минимума, най-малко 4 часа,
може да се назначи асистентъ.
З а б е л е ж к а 1. — Новъ асистентъ може да б ъ д е назначенъ, ако максимумътъ, предвиденъ за асистентите, вклю
чително и кустоса, е достигнатъ.
З а б е л е ж к а 2. — Асистентите натоварени съ провеж
дане на опити и наблюдения въ клиниките, институтите и
стопанствата, могатъ да б ъ д а т ъ освобождавани отъ водене
на упражнения съ студенти, ако естеството на работата налага
това. Освобождаването става по решение на факултетските
съвети“.
Сегашните параграфи 6 до 11 ставатъ съответне § 9 до 14.
Съ заповедь № 2316 отъ 24. VI. 1942 г. М-вото на народното просвещение одобри тия изменения.
6. Правилникъ за записване на студентите и събиране и
отчитане на таксите
Досега липсваше единъ правилникъ, съ който изчерпа
телно да се урежда целокупната материя относно процеду
рата по записването на студентите и събирането на разните
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студентски такси. Това наложи изработването на подобенъ
правилникъ. Академическиятъ съветъ а ъ заседанието си на
1. VII. 1942 г. прие по такъвъ начинъ изработениятъ „Пра
вилникъ за записване на студентит-Ь въ Университета Св.
Климентъ Охридски и събиране и отчитане на учебнитЪ, изпитнигЬ и др. такси“. Съ тоя правилникъ се установява: сро
ковете, презъ които ставатъ записванията на студентите; съ
какви документи и книжа; какви такси се. плащ атъ; какъ
става освобождаването отъ такси, вкл. и по бедность (възъ
основа на у с п е х а); какъ става отчитането на събраните
такси и пр.
7. Общъ „Правилникъ за университетските издания“
Досега действуващите отделни правилници, уреждащи
материята около печатането на -университетските издания —
„Правилникъ за издаване Годишникъ на Университета“, „Пра
вилникъ за издаване Университетска библиотека“ и „Правилникъ
за Редакционния комитетъ на Годишника и Университетска
библиотека“ ■— се указаха не до тамъ целесъобразни. Поради
това, по предложение на Академическия съветъ, Редакционниятъ комитетъ първоначално предложи и Академическиятъ
съветъ прие известни изменения въ горнит-Ь правилници (Прот.
№ 5 отъ 24. X. 1941 г.), а сетне, като допълнение на правилни
ците и една особена „Наредба за печатане на университетските
издания“ (Прот. № 8 отъ 12. X. 1941 г.). Впоследствие, обаче,
вместо всички тия отделни правилници и наредби, отъ Редак
ционния комитетъ се изработи новъ общ ъ „Правилникъ за
университетските издания“, който правилникъ б е основно обсжденъ въ неколко заседания на Академическия съветъ — на
30. XI. 1941 г., 25. II. и 4. III. 1942 г. — и окончателно
приетъ на 27. V. 1942 г. (Прот. № 22), съ едно направено
впоследствие на 3. VI. с. г. допълнение.
8. Правилникъ за Университетската печатница
Изработенъ бе и приетъ отъ Академическия съветъ въ
заседанието му на 30. XII. 1941 г. (Прот. № 12) и „Правилникъ
за Университетската печатница“.
9. По „Правилника за премии на отличили се студенти“
Академическиятъ съветъ въ заседанието си на 5. XI. 1941 г.
даде следното тълкувание на § 7 отъ „Правилника за премии
на отличили се студенти“ : При даването на премии, да се взематъ подъ внимание всички завършили презъ течение на предшествуващата учебна година — февруарската, юнската и сеп
темврийската сесии, т. е. всички завършили следъ последното
раздаване на премии.
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10. По „Правилника за докторски изпитъ при агрономолесовъдския факултетъ“
С ъветътъ на агрономо-лесовъдския факултетъ реши и
Академическиятъ съветъ въ заседанието си на 30. XII. 1941 г.
одобри да се предвиди въ „Правилника за докторски изпитъ
при агрономо-лесовъдския ф акултетъ“ 7-мо дневно излагане на
докторската дисертациия преди приемането й отъ факултет
ския съветъ.
11. „Правилникъ за използуването на опитните животни и
произведенията имъ въ ветеринарно-медицинския факултетъ“
С ъветътъ на ветеринарно-медицинския факултетъ изра
боти и Академическиятъ съветъ въ заседанието си на 30. IV.
1942 г. (Прот. № 20) одобри представения му „Правилникъ за
използуване на опитнигЬ животни и произведенията имъ въ
ветеринарно-медицинския факултетъ “.
В. ДРУГИ ПО-ВАЖНИ РЕШЕНИЯ НА АКАДЕМИЧЕСКИЯ СЪВЕТЪ

1. По въпроса за подготовката на студетнитЪ-лесовъди
На 3. II. 1942 г., препратено чрезъ Министерството на
народното просвещение съ надписъ № 682 за мнение, въ Уни
верситета п о с т а п и обстойно писмо отъ г. Министра на земе
делието и държавните имоти (подъ № 688 отъ 1 5 .1. 1942 г.),
съ което той намира подготовката на студентите лесовъди
за недостатъчна и обуславя нуждата отъ реорганизиране на
висшето образование по лесовъдство, като, между другото,
предлага лесовъдниятъ о тд ел ъ да се отдели отъ агрономолесовъдския факултетъ, да се обособи въ отдЬленъ факултетъ
и се премести въ Чамъ-кория.
Академическиятъ съветъ въ заседанието си на 11. II. 1942 г.
се занима съ писмото и го препрати на агрономо-лесовъдския
факултетъ за разглеждане отъ факултетския съветъ и докладъ
въ Академическия съветъ.
С ъветътъ на агрономо-лесовъдския факултетъ проучи найвнимателно изнесените въ писмото на г. Министра на зем еде
лието искания и доводите за т е х ъ и изработи обстойно из
ложение по въпроса, което требваш е да бжде докладвано и
обсждено въ Академическия съветъ, но междувременно отъ
Министерството на земеделието и държавните имоти на 26.
V. 1942 г. се получи писмо (№ 151 отъ с. д.), съ следното
кратко съдържание:
„Въ връзка съ изпратеното по-рано изложение по о тд е
лянето на лесовъдския факултетъ въ Чамъ-кория съобщаваме
Ви, Господинъ Ректоре, че Министерството не се интересува
повече отъ този въпросъ.“
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2. Гол-Ьмъ брой на учители по филосовска пропедевтика
На 4. IX. 1941 г. въ Университета се получи следното
писмо отъ г. М инистъръ-Председателя и Министъръ на народното просвещение (подъ № 9505 отъ 4. с. м.):
Господинъ Ректоре,
Министерството на народното просвещ ение има честь да обърне Ва
ш ето просветено внимание върку едно положение, което му създава вече
известни трудности.
О тъ нЪколко години числото на кандидатите — редовни гимназиални
учители — за места по философска пропедевтика и педагогия въ гимназиите
се увеличава все повече и повече. Тази година с а подали заявления 53
М А ж е и 45 жени или всичко 98 редовни гимназиални учители съ държавенъ
изпитъ, като не се взематъ предъ видъ кандидатите и кандидатките, на
брой 60, които не с а завършили държавния си изпитъ и с а нередовни.
Движението на учителския персоналъ по философия и педагогика е слабо
— годишно, при най-благоприятни случаи, се откриватъ отъ 6 до 10 нови
и свободни места. Тази година до сега с а задоволени само 10 кандидати
— М А ж е и ж ени. Всички останали 88 редовни гимназиални учители и 60
нередовни, б езъ държавенъ изпитъ, не могатъ да бл д ат ъ задоволени по
липса на м еста.
При това положение и като се има предъ видъ и обстоятелството, че
броятъ на кандидатите всека година ще расте, Министерството изпада въ
все по-голем о затруднение и се вижда вече въ невъзмож ность да задово
лява искащ ите, ако по некакъвъ начинъ не се ограничи този големъ брой
на кандидати. За забелязване е, че обикновено се задоволяватъ исканията
само на кандидати, които иматъ общ ъ у с п е х ъ много добъ р ъ (4-50) и на
горе, защото изглежда, че т е с а завършили философия и педагогика, следъ
като предварително с а избрали т ези дисциплини като специалность по при
звание и наклонность. За останалите съ по-низъкъ у с п е х ъ нема изгледи
да б л д а т ъ назначени за учители въ гимназиите. Забелязано е, отъ друга
птрана, че при държ авните изпити, кандидатите, които иматъ философска
пропедевтика като втора специалность, даватъ несравнимо по-добри отгосори, отколкото мнозинството отъ кандидатите, които иматъ философия и
педагогика като главна
специалность. Този фактъ говори ясно, че повече
отъ половината отъ завършващите педагогика и философия
въ Универси
тета следватъ тези специалности само по силата на една необходимость —
въ желанието си да добиятъ на всека цена висше образование при невъзможностьта да запишатъ, поради низкия у с п е х ъ на зрелостни те свидетел
ства, он ези специални науки, къмъ които иматъ влечение, т е записватъ и
завършватъ педагогика и философия, понеж е по тези специалности се приематъ големъ брой студенти.
Като обръщ а просветеното Ви внимание върху това затруднително
положение, Министерството има всичките основания да се надява, Господине
Ректоре, че почитаемия Академически съветъ ще се занимае съ въпроса.
М инистъръ-председатель, министъръ
на народното п р осв ещ ен и е: (п) Б. Ф и л о в ъ
Главенъ сек р егар ь : (п) Б. Й о ц о в ъ

Академическиятъ съветъ се занима съ писмото на 24. IX.
1941 г. и го препрати на съвета на историко-филологическия
ф акултетъ за разглеждане и докладъ; въ заседанието на 15.
IV. 1942 г. г. Д еканътъ докладва решението на факултетския
съветъ, Академическиятъ съветъ го възприе и на М-вото на
народното просвещение се отправи следното писмо-отговоръ
(подъ № 1845 отъ 30. IV. 1942 г.):
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Уважаеми Господине Министре,
Въ отговоръ на писмото Ви отъ 4. IX. 1941 год. подъ № 9505, съ
което се привлича вниманието на университетските власти върху големия
брой на свършили по педагогия и философия, много отъ които, не могатъ
да получатъ м еста за редовни учители въ гимназиите, имамъ честь да
донеса сл ед н ото:
Писмото беш е изпратено своевременно въ историко-филологическия
факултетъ, който, следъ проучване отъ специална комисия на повдигнатия
въпросъ, представи въ Академическия съветъ мотивирано изложение, което
бе разгледано въ заседанието на Академическия съветъ на 15. анрилъ т. г.
Академическия: ъ съветъ, възъ основа на това изложение, реши да се при
влече вниманието на почитаемото Министерство на народното просвещ ение
върху следните неколко точки:
1. Въпросътъ за свръхпроизводството на педагози и философи е занималъ отъ дълго време съвета на историко-филологическия факултетъ и
отъ неколко години насамъ той самъ е ограничавалъ всека година броя на
новите студенти по т ези две специалности. Отиде се до тамъ, че презъ
текущия летенъ семестъръ по педагогия и философия не б е приетъ нито
единъ новъ студентъ. Съветътъ на историко-филологическия факултетъ е
твърдо реш енъ да следва и въ б а д ещ е тази политика на все по-големо
ограничаване на броя на новите студенти по педагогия и по философия и
е уверен ъ , че следъ неколко години сегашната криза ще бж де премахната.
2. Съветътъ на историко-филологическия факултетъ смета, че съ зд а 
деното положение, както то е изложено въ писмото на М инистерството, се
дължи на причини, независими отъ Университета. Съветътъ се надева, че
въ бж дещ е Министерството, дори когато, по държавнически съображения,
намери за нуж но да поиска, както е правело редовно това презъ послед
ните години, да се увеличи броятъ на новите студенти въ Университета,
ще изключва отъ искането си специалностите педагогия и философия.
3. Съветътъ на историко-филологическия факултетъ е на мнение, че
безработицата между свършилите по педагогия и философия ще може да
се намали чувствително, ако Министерството усвои практиката да назначава
на с л у ж б и т е : областенъ училищенъ инспекторъ, околийски училищенъ
инспекторъ, средищ енъ директоръ, директоръ на прогимназия, директоръ
на гимназия, некои служби въ Министерството и свършили по педагогия.
Ректоръ : (п.) Д-р ъ А н г е л о в ъ

3. Недостигъ отъ учители по химия и физика
На 31. X. 1941 г. М-вото на народното просвещение от
прави до Университета следното писмо по въпроса за недо
стига отъ учители по химия и физика:
Въ желанието си да подреди по-целесъобразно учителския персоналъ
по различните учебни предмети въ гимназиите и гимназиалните кло
нове, М инистерството се натъква на големъ недостигъ отъ учители по
химия и физика.
Като прави това достояние на просветеното Ви внимание, М инистер
ството Ви моли да занимаете съ този въпросъ почитаемия Академически
съветъ и, ако е възможно, да се нареди да бждатъ приемани въ продъл
жение на неколко години повече студенти по посочените две учебни
дисциплини.

Академическиятъ съветъ на 12. XI. 1941 г. препрати пис
мото на М-вото за разглеждане и докладъ отъ физико-математическия факултетъ. Последниятъ докладва становището си
въ заседанието на Академическия съветъ на 19. XI. с. г. и до
М-вото се отправи следниятъ отговоръ (подъ № 3572 отъ
25. XI. с. г.):
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Съобщавамъ на Министерството за знание, че въ заседанието на Ака
демическия съветъ на 19. т. м., г. Деканътъ на физико-математическия фа
култета докладва следното реш ение на факултетския съветъ :
По поводъ писмо № 7266 на М инистерството на народното n p o c e tщение отъ 31. X. 1941 г. относно недостига на учители по химия и фи
зика, факултетскиятъ съветъ констатира, че отъ три години броятъ на сту
дентите, които се приематъ по химия, е удвоенъ, вследствие на което занапредъ и броятъ на свършилите по тази специалность ще се увеличи зна
чително. Щ о се отнася до недостига на учители по физика, факултетскиятъ
съветъ си взема бележка отъ искането на М инистерството и ще се направи
възможното да се увеличи занапредъ и броятъ на постъпващ ите студенти
по физика.
Академическиятъ съветъ одобри това реш ение на съвета на физикоматематическия факултетъ.

4. З а преподаването на италиански езикъ въ гим назиите
На 4. III. 1942 г. въ Университета се получи обстойно
писмо (№ 1388 отъ 2. с. м.) отъ М-вото на народното просве
щение, съ което, като се изтъква големата нужда отъ учи
тели българи по италиянски езикъ за народните гимназии,
изказва се молба, да се обмисли въпроса за едно по-бързо
подготвяне на такива учители.
Писмото се препрати на историко-филологическия фа
култетъ за проучване и докладъ въ Академическия съветъ;
историко-филологическиятъ факултетъ разгледа въпроса и до
кладва въ заседанието на Академическия съветъ на 27. III.
1942 г. следното решение: „Да се отговори на писмото на
М-вото на народното просвещение относно вземането на италиянска филология като първа или втора специалность още
сега, че въ съгласие съ главния секретарь на Министерството
се е дошло до споразумение да не се правятъ промени сега
въ учебния планъ и програмите на факултета, но да се дочака
редовното функциониране на специалностьта италиянска фило
логия, защото следъ две години ще има вече студенти, които
ще завърш атъ съ втора специалность италиянска филология“.
Въ тоя смисълъ се 'отговори на М-вото съ писмо № 1342 отъ
28. III. с. г., на което М-вото отвърна (писмо № 2384 отъ
14. IV. 1942 г.):
Реш ението на съвета на историко-филологическия факултетъ, одобрено
отъ Академическия съветъ на 23. III т. г., по въпроса за подготовката на
учители по италиянски езикъ, се одобрява.
М инистерството се надЪва, че Академическиятъ съветъ ще се занимае
и съ въпроса : ако и сега има студенти, които сж слушали най-малко три
полугодия италиянска литература и италиянски езикъ и сж участвували въ
упражненията по сжщата дисциплина най-малко две полугодия, дали могатъ,
съгласно съ учебнигЬ програми на факултета и съгласно съ § 14 отъ Пра
вилника за стажантския института, да бждатъ допустнати до изпита по вто
рата специалность — италиянска литература и италиянски езикъ.

С ъветътъ на историко-филологическия факултетъ се за
нима повторно съ въпроса и докладва въ Академическия съветъ
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на 30. с. м. следното решение: „Студенти, които сж слушали наймалко три полугодия италиянска литература и италиянски езикъ и
сж участвували въ упражненията по сжщата дисциплина наймалко две полугодия, ще се допущ атъ за сега до изпитъ по ита
лиянска литература и италиянски езикъ като втора специалность“.
Впоследствие, както вече се каза, съветътъ на историко-филологическия факултетъ раздали специалностьта „романска^филология“ на д в е : „френска филология“ и „италиянска филология“, по
който начинъ се създаде при Университета новата специалность
„италиянска филология“ (двадесеть ипървапоредъ специалность).
5. Разделяне на сборния институтъ по химия
С ъветътъ на физико-математическия факултетъ реши и
Академическиятъ съветъ въ заседанието си на 1. X. 1941 г.
одобри, щото слетите съ бюджета за 1935 г. химически инсти
тути въ единъ общъ сборенъ институтъ, да се разд-Ьлятъ
наново и въ бюджетно отношение на три отделни института:
Институтъ по неорганична химия, Институтъ по аналитична
химия и Институтъ по физико-химия.
6. Фондация за изучаване на ориенталскигЬ тютюни
Между агрономо-лесовъдския факултетъ и Международ
ното тютюнево научно д-во („Internationale Tabakwissenschaft
liche Gesellschaft е. V.“) въ Бременъ, Германия, се постигна
съгласие за съвместно проучване на ориенталските тютюни.
За цельта се изработи следниятъ „Статутъ на фондацията за
изучаване на ориенталските тютюни“, който се прие отъ съвета
на агрономо-лесовъдския факултетъ и се одобри отъ Акаде
мическия съветъ на 30. XII. 1941 г. (прот. № 12):
Статутъ
на фондацията за изучаване на ориенталските тютюни

1. За поощряване изучванията въ областьта на ориентал
ските тютюни Международното Тютюнево Научно Дружество
съ седалище въ Бременъ основава като международна научна
институция „Фондация за изучаване ориенталските тютюни“.
2. Фондацията има своето седалище въ София, а именно
при агрономическия факултетъ на Университета, като управле
нието й се подчинява на следните по-долу постановления.
3. Фондацията получава необходимите й за работа ср ед 
ства изключително отъ Международното Тютюнево Научно
Д-во съгласно съ неговите бюджети. Въ изключителни случаи
може да се допустне и друго уреждане на този въпросъ.
4. Ржководството на Фондацията се възлага на трима
управители, двамата отъ които се избиратъ отъ факултетския
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съветъ на агроном, факултетъ, освенъ ако отъ преподавател
ското гЪло на факултета се намиратъ редовни членове на
Международното Тютюнево Научно Д-во, които преди всичко
сж определени за управление на Фондацията, ако не отклоняватъ тази служба. Ако между преподавателите има повече
отъ двама редовни членове на това д-во, то ако не сж се спо
разумели въ другъ смисълъ, определени за управлението сж
ония отъ техъ , които най-дълго време сж членували въ М ежду
народното Тютюнево Научно Д-во. Третиятъ управитель е представитель на Международното дружество.
5. Въ помощь на управителите стои единъ кураториумъ,
състоящ ъ се отъ най-много 12 души, чийто членове се назначаватъ по предложение на управителите отъ председателя на
Международното Д-во. По сжщия начинъ може да бжде определенъ и единъ председатель на кураториума.
6. За сътрудничество при разрешаване на научните задачи
на фондацията управителите могатъ да учредятъ единъ наученъ
съветъ отъ най-много 24 изследователи.
7. Времетраенето на мандата на избраните управители,
на членовете на кураториума и научния съветъ е 3 години.
Преизбиране и преназначаване е допустимо.
8. Въ случай, че фондацията бжде разтурена, то наличното й състояние се припада по половина на агрон. факултетъ
на Университета въ София и на Международното Тютюнево
Научно Д-во, но може по споразумение между факултета и
Международното Тютюнево Научно Д-во да се установи и
друго уреждане на въпроса.
7. Институтъ по унгаристика при Университета
М-вото на народното просвещение отправи до Универси
тета на 26. XII. 1941 г. следното писмо (№ 9231):
Съгласно съ чл. 1, алинея втора, и чл. 2, алинея втора, на Спогод
бата между Царство България и Кралство Унгария за културно сътрудни
чество, предстои да се открие единъ институтъ по унгаристика при Универ
ситета „Св. Климентъ Охридски". Като обръща Вашето просвЪтено внимание
върху този въпросъ М инистерството Ви замолва да се занимаете съ него и
да го уведомите въ най-скоро време за взетото реш ение.

Академическиятъ съветъ се занима въ заседанието си на
30. XII. 1941 г. съ въпроса и препрати писмото на историкофилологическия факултетъ за по-нататъшно процедиране. Факултетскиятъ съветъ проучи въпроса и даде съгласието си за
откриване на казания институтъ по унгаристика при историкофилологическия факултетъ, което и се съобщи на М-вото на
народното просвещение. За директоръ на института б е представенъ отъ Унгарското привителство г. д-ръ Йозефъ Бьодей
(Joseph Bodey) отъ Будапеща (съобщено на Университета отъ
М-вото на външните работи и на изповеданията съ писмо
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№ 14896—52—V отъ 24. IV. 1942 г.). На 7. май с. г. въ ауд.
№ 10 на историко-филологическия факултетъ стана открива
нето на института съ малко тържество. Продеканътъ на фа
култета, г. проф. Ив. В. Саржилиевъ, представи на аудиторията
отъ студенти директора на института и лекторъ по унгарски
езикъ г. Бьодей, следъ което последниятъ държ а първата си
лекция по унгарски езикъ.
По такъвъ начинъ за първа пжть въ Университета поч
наха да се четатъ лекции и по унгарски езикъ.
8. За Хидробиологическата станция въ гр. Охридъ
Поради освобождението на Македония, съветътъ на физико-математическия ф акултетъ реши и Академическиятъ съветъ
въ заседанието си на 24. IX. 1941 г. одобри да се извършатъ
необходимите формалности по зачисляването къмъ Соф. университетъ на Хидробиологическа станция въ гр. Охридъ, при
надлежаща по-рано на Белградския университетъ. Въ заседа
нието си на 26. XI. 1941 г. Академическиятъ съветъ реши
да се направятъ повторно постжпки предъ Министерството на
народното просвещение въ горния смисълъ. Но между Уни
верситета и органите на М-вото на земеделието и държавните
имоти възникна споръ за помещенията на станцията. Ето защо,
Академическиятъ съветъ наново се занима съ въпроса въ за
седанието на 27. V. 1942 г. и реши да се настои преде М-вото
на земеделието и държ авните имоти, щото станцията да бжде
всецело предадена на Университета. Поради това, до Г-да
Министрите на народното просвещение и на земеделието и
държ авните имоти беха отправени съответни писма (подъ
№ 2555 отъ 15. VI. 1942 г. до МНП., респ. № 3124 отъ 21.
VII. с. г. до МЗДИ.), но въпросътъ остана и до сега неразрешенъ.

II. Академиченъ и спомагателенъ персоналъ
1. Брой на преподавателите и асистентите
Въ началото на изтеклата уч. 1941/42 г. въ Университета
е имало следниятъ академиченъ (преподавателски) персоналъ:
83 редовни, 34 извънредни и 3 хонорувани професори, 27 ре
довни и 44 частни доценти, 9 лектори и 3 технически препо
даватели, или всичко 202 души (единъ частенъ доцентъ е и
лекторъ), т. е. съ 16 души повече отколкото въ началото на
по-предната учебна година.
Освенъ тоя преподавателски персоналъ е имало още и
172 редовни (щатни) и 57 доброволни (нещатни, неплатени)
асистенти, като спомагателенъ персоналъ.
По факултети преподавателите и асистентите сж. били,
както следва :
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4

—

3

10
5
6
12
3
3
5

34

3

26

44

_
---

3
—
—
,

—

—

Лектори и допълнит. пре
подаватели
Всичко
реподав.

5
8
3
5
2

—

83

В сич ко:

Част.
доценти

7
4
5
6
8

Ред.
доценти

Изв.
професори

18
17
15
9
8
9
7

Истор.-филолог. факултетъ
Физико-математ. факултетъ
Ю ридически факултетъ
Медицински факултетъ
Агрон.-лесов. факултетъ
Богословски факултетъ
Ветер.-медиц. факултетъ

Хонор.
професори

Редовни
професори

а) В ъ нач алото на зи м ни я с е м е с т ъ р ъ

—

481
34
32
32
24
12
19

12

201 !

9
—
—
—

3
—

О свенъ това, въ отдЪлнитЪ факултети е имало още : ред о вн и асист ен
т и въ историко-филологическия — 12, въ физико-математическия — 36, въ
юридическия — 3, въ медицинския — 79, въ агрономо-лесовъдския —
въ богословския — 2 и въ ветеринарно-медицинския — 17, или всичко
душ и2 и доброволни а с и с т е н т и : въ историко-филологическия — 2,
физико-математическия — 3, въ юридическия — 9, въ медицинския —
въ агрономо-лесовъдския — 10 и въ ветеринарно-медицинския — 1,
всичко 57 душ и

23,
172
въ
32,
или

1 Е д и и ъ л е к го р ъ е същ еврем енно и ч а с те н ъ д о ц е н тъ .
з О т ъ т Ъ х ъ 17 д у ш и с ъ едновременно и частн и до ц е н ти .
3 О т ъ т Ъ х ъ е ди н ъ е същ еврем енно и ч а с те н ъ д о ц е н тъ .

Хонор.
професори

Редовни
доценти

Частни
доценти

Лектори идопълнит. пре
подаватели

Всичко пре
подаватели

Всичко

Изв.
професори

Истор.-филолог. факултетъ
Физико-математ. факултетъ
Ю ридически факултетъ
Медицински факултетъ
Агрон.-лесов. факултетъ
Богословски факултетъ
Ветер.-медиц. факултетъ

Редовни
професори

б) В ъ нач алото на л е т н и я с е м е с т ъ р ъ

18
17
15
8
8
9
7

8
4
5
6
8
—
5

----4
—
—
—
—

6
8
3
8
2
—
2

9
5
6
9
3
3
5

9
—
—
3
—
—

491
34
33
31
24
12
19

82

36

4

29

40

12

2021

—

О свенъ това, въ отд^лнитФ факултети е имало ощ е : редовни асист ент и :
въ историко-филологическия— 11, въ физико-математическия — 40, въ юри
дическия — 3, въ медицинския — 77, въ агрономо-лесовъдския — 23, въ бого
словския — 2 и въ ветеринарно-медицинския —• 19, или всичко 175 души 2 и
доброволни а си ст ен т и : въ историко-филологическия — 2, въ физико-мате
матическия— 3, въ юридическия— 10, въ медицинския — 40, въ агрономолесовъдския— 13 и въ ветеринаро-медицинския — 1, или всичко 69 душ и9.
1 Е д и н ъ л е к то р ъ е същ еврем енно и частен ъ до ц е н тъ .
2 О т ъ т Ъ х ъ 13 д у ш и с ъ едновременно и ча стн и до ц е н ти .
3 О т ъ т Ъ х ъ единъ е същ еврем енно и ч а с те н ъ д о ц е н тъ .
О ф . год.

7
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2. Обявени състезания за преподаватели
Презъ течение на уч. 1941/42 г. се обявиха следните
състезания за преподаватели:
Въ историко-филологическия ф ак у лтетъ —
за редовенъ професоръ при катедрата по обща география и
културно-политическа география; за редовни доценти при ка
тедрите по италиянска филология, по немска филология и по
археология съ история на изкуството; за частенъ хоноруванъ
доцентъ по библиотекознание при катедрата по българска
литература; за редовенъ лекторъ по италиянски езикъ и за
частенъ хоноруванъ лекторъ по руски езикъ.
В ъ ф и з и к о - м а т е м а т и ч е с к и я ф а к у л т е т ъ — за
редовенъ професоръ при катедрата по геология и палеонто
логия и за редовенъ доцентъ при катедрата по аналитична химия.
В ъ ю р и д и ч е с к и я ф а к у л т е т ъ — за редовенъ до
центъ при катедрата по българско конституционно право.
В ъ м е д и ц и н с к и я ф а к у л т е т ъ — за редовни профе
сори при катедрите по консервативно зъболечение, по опера
тивно зъболечение съ ортоденция и по зъботехника; за редовни
доценти при катедрит'Ь по съдебна медицина, по хирургическа
клиника и по ушни, носови и гърлени болести и за частни
доценти (хонорувани и нехонорувани) при катедрите по обща
патология и патологическа анатомия, по вътреш на патология
и пропедевтика, по хирургическа пропедевтика и оперативна
медицина, по детски болести, по обща биология (за четене
лекции изъ областьта на наследственостьта и по теориите за
органическа еволюция), по съдебна психиатрия и съдебна пси
хология при катедрата по съдебна медицина, по патогенеза и
специална терапия на микробните и тропически болести при
катедрата по фармакология и терапевтика и патогенеза и спе
циална терапия на сърдечните болести при същ ата катедра.
В ъ а г р о н о м о - л е с о в ъ д с к и я ф а к у л т е т ъ — за ре
довни доценти по ентомология при катедрата по частно земе
делие и при катедрата по животновъдство (скотовъдство) и
за частенъ хоноруванъ доцентъ при катедрата по земеделско
инженерство (за четене лекции изъ областьта на земемерието).
В ъ б о г о с л о в с к и я ф а к у л т е т ъ — за редовенъ до
центъ при катедрата по християнска апологетика (съ христи
янска философия и съ история на религиите).
В ъ в е т е р и н а р о - м е д и ц и н с к и я ф а к у л т е т ъ — за
редовенъ доцентъ по паразитология при катедрата по специална
патология, паразитология и терапия съ клиника по вътрешни
болести.
3. Назначения и повишения
а)
Н о в и р е д о в н и п р о ф е с о р и (чрезъ състезание) —
1 въ физико-математическия ф акултетъ: П етъръ Бакаловъ по
геология и палеонтология.
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б) П р о ф . Ал. Ц. Ц а н к о в ъ б1з възстановенъ въ длъжность като хоноруванъ професоръ, а ред. проф. д-ръ Ник.
Долапчиевъ стана хоноруванъ професоръ.
в) П о в и ш е н и р е д о в и д о ц е н т и в ъ с т е п е н ь и з 
в ъ н р е д н и п р о ф е с о р и — 6 д у ш и : 1 въ историко-филологическия факултетъ (Кирилъ М ирчевъ); 3 въ физико-математическия факултетъ (Георги Ранковъ, Страшимиръ Димитровъ
и д-ръ Александъръ Спасовъ); 1 въ медицинския факултетъ
(д-ръ Димитъръ Кадановъ) и 1 въ ветеринарно-медицинския
ф акултетъ (д-ръ П етъръ Хаджидимитровъ).
г) Н о в и р е д о в н и д о ц е н т и (чрезъ състезание) — 5
д у ш и : 1 въ историко-филологическия факултетъ (Иванъ Лековъ
при катедрата по славянско езикознание и етнография); 3 въ
медицинския факултетъ (д-ръ Тошо Гоцевъ и д-ръ Евгений
Николовъ при катедрата по физиология и физиологична химия
и д-ръ П етъръ Николовъ при катедрата по фармакология и
терапевтика) и 1 въ богословския факултетъ (Илия Цоневски
по патрология при катедрата по догматическо богословие).
д ) Н о в и ч а с т н и д о ц е н т и (чрезъ състезание) — 6
души (5 отъ които отъ асистенти): 1 въ историко-филологи
ческия факултетъ (д-ръ Христо Дановъ при катедрата по
история на източнитЪ и класическит'Ь народи); 1 въ юриди
ческия факултетъ (д-ръ Цеко Торбовъ при катедрата по фи
лософия и обща теория на правото) и 4 въ медицинския фа
култетъ (д-ръ Асенъ Фиковъ при катедрата по детски болести,
д -ръ Славчо Давидовъ по одонтостоматология съ челюстна
хирургия при катедрата по хирургическа клиника, д-ръ Христо
Петровъ при катедрата по нервни болести и психиатрия и д-ръ
Георги Д. Капитановъ при катедрата по хирургическа пропе
девтика и оперативна медицина).
е) Н о в и л е к т о р и п о ч у ж д и е з и ц и — 2въисторикофилологическия факултетъ (Андрей Евдокимовъ по руски езикъ
и д-ръ Наумъ Чилевъ по италиянски езикъ).
ж) Н о в и р е д о в н и а с и с т е н т и — 30 души, отъ които:
2 въ историко-филологическия факултетъ (Б. Примовъ и д-ръ
Цв. Вранска); 7 въ физико-математическия факултетъ (д-ръ
Люб. Илиевъ, Тонка Райчева, Антонъ Атанасовъ, П. Марковъ,
А. Стефанова, Хр. Христовъ и Люб. п. Христовъ); 1 въ юри
дическия факултетъ (Лукса Данаилова); 18 въ медицинския
факултетъ (д-ръ Емилъ Атанасовъ, д-ръ Ас. Даскаловъ, д-ръ
А. Станчевъ, д-ръ Ил. Михайловски, д-ръ Г. Радомировъ, д-ръ
С. Поповъ, д-ръ Д. Даскаловъ, д-ръ П. Кръстевъ, д-ръ 3.
Спасовъ, д-ръ Д. Данчевъ, д-ръ А. Влаховъ, д-ръ Б. Юруковъ,
д-ръ Р. Попивановъ, д-ръ Елена Конушлиева, д-ръ Н. Николовъ,
д-ръ Ив. Досковъ, д-ръ Ил. Топаловъ и д-ръ Ив. Минчевъ);
6 з ъ агрономо-лесовъдския факултетъ (Т. Казанджиевъ, Ст.
Радучевъ, Н. Нед'Ьлковъ, Н. Станишевъ, Ж. Ж ековъ и В.
Велковъ) и 3 въ ветеринарно-медицинския факултетъ (д-ръ К.
Узуновъ, д-ръ Б. Боевъ и д-ръ Л. Димитровъ).
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з)
Н о в и д о б р о в о л н и а с и с т е н т и — 29 души, отъ
които: 1 въ физико-математическия факултетъ (Б. Китановъ);
1 въ юридическия факултетъ (Н. Поповъ); 22 въ медицинския
факултетъ (д-ръ Н. Аврамова, д-ръ Ст. Атанасовъ, д-ръ П.
Алтънковъ, д-ръ Б. БЪлопитовъ, д-ръ В. Василева, д-ръ Вл.
Владимировъ, д-ръ Н. Габровски, д-ръ Л. Грънчаровъ, д-ръ Т.
Данаджиевъ, д-ръ Н. Джелеповъ, д-ръ Дим. А. Димитровъ,
д-ръ К. Ехиянъ, д-ръ А. М. Калайджиевъ, д-ръ Б. Карастойчевъ,
д-ръ П. Кръстевъ, д-ръ П. Лукановъ, д-ръ Н. Николовъ, д-ръ
К. Сапарева, д-ръ Л. Стоянова, д-ръ Юл. Шишманова, д-ръ Зл.
Спасовъ и д-ръ Ил. Щ ъркалевъ) и 5 въ агрономо-лесовъдския
факултетъ (П. Бояновъ, Ст. Вълевъ, М. Карагитлиевъ, Хр.
Мочева и П. Чернаевъ).
4. Освободени отъ длъжность
3 редовни професори по навършване на предЪлна възрасть: йорд. Ивановъ, редовенъ професоръ по българска ли
тература въ историко-филологическия факултетъ, д-ръ Д. Стаматовъ, редовенъ професоръ по акушерство и гинекология въ
медицинския факултетъ и д-ръ К. Пашевъ, редовенъ про
фесоръ по очни болести сжщо въ медицинския факултетъ.
1 частенъ доцентъ — д-ръ Никола Миховъ по библио
текознание въ историко-филологическия факултетъ (по не
гово желание).
18 души редовни асистенти, отъ които 1 въ историкофилологическия факултетъ (Ст. Станчевъ); 4 въ физико-мате
матическия факултетъ (Д. Дудуловъ, Йорд. Малешковъ, Дона
Калчева и М. Колевъ); 11 въ медицинския факултетъ (д-ръ
А. Тошевъ, д-ръ Е. Атанасовъ, д-ръ Н. Николовъ, д-ръ Н.
Славчевъ, д-ръ Ив. Халачевъ, д-ръ Т. Бояджиевъ, д-ръ П. Каназирски, д-ръ В. Лоловъ, д-ръ Т. Радомировъ, д-ръ Н. Илковъ
и д-ръ С. Стоянова) и 2 въ агрономо-лесовъдския факултетъ
(М. Кондаревъ и А. Ж . Ганчевъ).
7 души доброволни асистенти, отъ които: 6 въ меди
цинския факултетъ (д-ръ К. Нонова, д-ръ К. Георгиевъ, д-ръ
М. Харалампиева, д-ръ М. Мутафчиева, д-ръ Н. Рязковъ и
д-ръи Д. Стефковъ) и 1 въ агрономо-лесовъдския ф акултетъ
(Д. Йордановъ).
5. Починали
На 29. V. 1942 г. почина изслужилия редовенъ профе
соръ по хигиена въ медицинския факултетъ д-ръ Тошко Петровъ, а на 31. VIII. 1942 г. почина изслужилия редовенъ до
центъ по анатомия на човйка сжщо въ медицинския ф акултетъ д-ръ Михаилъ Ц. Миневъ.
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6. Преподаватели и асистенти въ края на уч. 1941/42 год.
Следъ тъй станалигЬ промени въ преподавателския и
лсистентския персоналъ на Университета, въ края на измина
тата учебна година е имало:
П р е п о д а в а т е л и : 80 редовни професори (съ 3 по-малко
отколкото въ края на по-миналата учебна година), 39 извън
редни професори (съ 5 по-вече), 5 хонорувани професори (съ
2 повече), 26 редовни доценти (съ 1 по-малко), 44 частни д о 
центи (колкото и тогава), 9 лектори по чужди езици (съ 2 по
вече) и 3 технически преподаватели (колкото и тогава), или
всичко 207 души (съ 5 повече).
Р е д о в н и а с и с т е н т и всичко 186 души (съ 7 повече).
7. Сравнителна таблица на преподавателския и асистентски
персоналъ презъ последнигЬ 5 години
Щ атни препо
даватели въ
началото на
уч. год.

Щ атни асистенти

137

120

5,553

1939/40

142

123

6,933

1940/41

140

142

8,613

1941/42

148

172

9,176

1942/43

151

186

8,776

Уч. година

1938/39

въ началото на
уч. год.

Брой на сту 
ден тите въ
началото на
уч. год.

8. Четени встжпителни лекции
СледнигЬ нови университетски преподаватели сж. чели
встжпителнит-Ь си лекции презъ течение на изминатата учебна
година:
1. Д -ръ Р о с т и с л а в ъ К а и ш е в ъ , частенъ хоноруванъ
доцентъ по физико-химия въ физико-математическия факултетъ,
на тема: „Съвременни схващания върху химическото свърз
ване“, на 15. X. 1941 година.
2. Д - р ъ Л ю б е н ъ В а с и л е в ъ , редовенъ доцентъ по
търговско право въ юридическия факултетъ, на тема: „Връщане
на прекратени търговски дружества къмъ придобивна дейность“, на 20. X. 1941 г.
3. К р ъ с т ю Т. Ц о н ч е в ъ , частенъ хоноруванъ доцентъ
по гражданско право въ юридическия факултетъ, на тема:
„Задължителната сила на договорит'Ь въ гражданското право“,
на 24. X. 1941 г.
4. Д -р ъ Б о я н ъ П е т к а н ч и н ъ , редовенъ доцентъ по
геометрия въ физико-математическия факултетъ, на тема: „Гео
метрии и връзки между т-Ьхъ“, на 28. X. 1941 г.
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5. Ж и в к о С т а л е в ъ , частенъ доцентъ по гражданско
съдопроизводство въ юридическия факултетъ, на тема: „Културно-възпитателното значение на правораздаването“, на 29.
X. 1941 г.
6. Д -р ъ Е к и м ъ Б о н ч е в ъ , редовенъ доцентъ по гео
логия въ физико-математическия факултетъ, на тема: „Геоложкиятъ строежъ на българските земи“, на 30. X. 1941 г.
7. П е т ъ р ъ Д и н е к о в ъ , редовенъ доцентъ по българ
ска литература въ историко-филологическия факултетъ, на
тема: „Книжовниятъ животъ въ София презъ 16. вЪкъ“, на
31. X. 1941 г.
8. Д - р ъ А л е к с а н д ъ р ъ Т о ш к о в ъ , частенъ хоноруванъ доцентъ по болести на пчелите при катедрата по за
разни болести, бактериология и серология въ ветеринарно-медицинския факултетъ, на тема: „Болестите по пчелите в ъ
предбактериологичния и бактериологичния периоди отъ исто
рията на заразните болести“, на 18. XI. 1941 г.
9. Д и м и т ъ р ъ П. Д и м и т р о в ъ , частенъ хоноруванъ
доцентъ при катедрата по археология и история на изкуството
въ историко-филологическия факултетъ, на тема: „Особености
на римския портретъ въ Тракия и Македония“, на 22. XI. 1941 г.
10. Д -р ъ З а х а р и Хр. Г о р а н о в ъ , частенъ хоноруванъ
доцентъ по избрани глави отъ хирургията при катедрата по
хирургия въ ветеринарно-медицинския факултетъ, на тем а:
„Значението на анестезията при лекуване на болезнените про
цеси“, на 25. XI. 1941 г.
11. Д -р ъ Х р и с т о М и л о ш е в ъ Д а н о в ъ , частенъ нехоноруванъ доцентъ при катедрата по история на източните
и класическите народи въ историко-филологическия факул
тетъ, на тема: „Борбите на старите гърци за Черно море и
протоците“, на 13. III. 1942 г. и
12. А л е к с а н д ъ р ъ В ъ л к а н о в ъ , частенъ хонору
ванъ доцентъ при катедрата по зоология на гръбначните жи
вотни въ физико-математическия факултетъ и директоръ на
Морската биологическа станция съ Аквариумъ въ гр. Барна,,
на тем а: „Черно море, неговите особености, изследването му
и природните му богатства“, на 24. IV. 1942 г.

III. Студенти и студентски дЪла
1. Въпроси около приемането на новите студенти (брой на
новите студенти, начинъ за произвеждане на
състезанията и др.)
А. За з и м н и я с е м е с т ъ р ъ . Академическиятъ съветъ
като взе подъ внимание все по-нарастващата нужда отъ хора
съ висше образование, особено по некои отрасли отъ стопан
ския и държавенъ животъ на страната ни, определи съ огледъ
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на това и броя на новитЪ студенти, предвиждани за приемане
за уч. 1941/42 год., т. е. за зимния семестъръ на казаната
учебна година. Поради това, до М-вото на народното просве
щение се отправи следното писмо (№ 2083 отъ 17. VII. 1941 г.):
Д о М инистерството
на народното просвещ ение
О тделение за висше
образование и народна
култура
По реш ение на съответните факултетски съвети, Академическиятъ
съветъ въ заседанието си на 28. VI т. г., реши да бждатъ приети за идната
учебна 1941/42 година сжщиятъ брой нови студенти отъ старите предели
на държавата, какъвто е билъ броятъ за миналата учебна година (безъ до
пълнителното увеличение на числото на студентите презъ месецъ октомврий
1940 год., което е съобщ ено на М инистерството съ писмо № 3117 отъ 12.
X. 1940 г.). Моля М инистерството да одобри тоя брой, както следва :
I. В ъ

историко-филологическия

по философия
„ педагогия
история
география
славянска филология
класическа
романска
германска
„ английска
„
всичко .
II. В ъ ф и з и к о - м а т е
по математика
физика
химия
естествена история

—
—
—
—
—
—
—
—

120 д у ш и
75
45
37
150
45
149
151
45
.
817

факултетъ:

(75
(48
(30
(25
(90
(36
(94
(95
(30

м. И 45 ж .
И 27 »
И 15 »

и 12 м
» и 60 п
» и 9 п
» и 55 п
п и 56 я
15 Я
»

(523 м.

294 ж.)

матическия факултетъ:
— 110 душ и ( 70 м. и 40 ж.)
—
22
(1 4
и 8 „)
—
30
( 22
и 8 „)
—
70 „
( 50 „
и 20 „ )

всичко

232 душ и (156 м. и 76 ж.)

III. В ъ ю р и д и ч е с к и я ф а к у л т е т ъ :
а) въ правния отдедъ
— 550 душ и (520 м. и 30 ж.)
б) въ държ . стоп. отделъ — 300
„
(280 „ и 20 „ )
всичко

. 850 душ и (800 м. и 50 ж.)

IV В ъ м е д и ц и н с к и я ф а к у л т е т ъ :
Общо 125 душ и (115 мжже и 10 жени)
V. В ъ а г р о н о м о - л е с о в ъ д с к и я ф а к у л т е т ъ :
а) по земеделие
б) по лесовъдство
всичко

—
—

95 душ и ( 85 м. и 10 ж.)
45
„
само мжже
140 души (130 м. и 10 ж.)

V. В ъ б о г о с л о в с к и я ф а к у л т е т ъ :
О бщо 140 души (110 мжже и 30 жени) българи и 10 души чужденци
VII. В ъ в е т е р и н а р н о - м е д и ц и н с к и я ф а к у л т е т ъ :
Общ о 50 душ и само мжже
Броятъ на новите студенти отъ новите земи ще се определи допъл
нително отъ Деканския съветъ, като се придържа до едно число отъ около
30°/о отъ студентите отъ старите предели.
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Тоя брой нови студенти се одобри и отъ М-вото на народното просвещение съ писмо № 4517 отъ 31. с. м.
Впоследствие, Деканскиятъ съветъ въ заседанието си на
13. IX. 1941 г. определи да се приематъ нови студенти отъ
Македония, Добруджа, Беломорието и западните покрайнини
въ размеръ на 25% отъ броя, отреденъ за старите предели
на Царството.
Щ о се отнася до въпроса относно начина за приемане на
новите студенти, Академическиятъ съветъ реши, приемането
имъ и за уч. 1941/42 година да стане по новия начинъ, чрезъ
подаване на една единствена състезателна молба въ Ректората
на Университета, въ която кандидатите за нови студенти да
изразятъ всичките си желания за следване една отъ изброе
ните отъ т е х ъ специалности. Толкозъ повече, че състезанието
за нови студенти за по-предната учебна година беш е дало
сравнително много добри резултати.
Така, на 8. VIII. 1941 г. се обяви състезание съ срокъ
5. IX. с. г. за нови студенти за зимния семестъръ на изтеклата
учебна 1941/42 год., като новите студенти да се приематъ по
състезателенъ успехъ изчисленъ въ зъ основа на общия успехъ
въ зрелостното свидетелство и успеха по отделни предмети
(въ зависимость отъ специалностьта, желана за следване).
Въ приемането на новите студенти, обаче, неочаквано се
появи ново, непредвидено, обстоятелство. Министерскиятъ
съветъ съ постановление № XXVI отъ 9. VII. 1941 г., протоколъ
№ 117, е взелъ следното решение (Държ . вестн. бр. 155 отъ
18. VII. 1941 г.):
„Попълването на мирновременните части, съгласно чл. 59
отъ Закона за военните сили, съ млади войници, завършили
средно учебно заведение и съ кандидати за летци, да става
отъ младежи завършили 18 годишна възрасть.“
По силата на туй Министерско постановление, младежите,
завършили гимназиите въ края на уч. 1940/41 г., се взимаха
въ казармите за войници. А това значеше, че т е не можеха да
постжпятъ въ Университета за студенти, съ изключение само
на желающ ите да следватъ медицина. По такъвъ начинъ,
състезаниено за нови студенти за уч. 1940/41 год. требваше
да се произведе безъ тоя редовенъ брой кандидати, току-що
завършили гимназиите. Вм4сто техъ , въ състезанието можеха
да участвуватъ само кандидати, било отбили вече военната си
повинность, било неприети досега презъ миналите години поради
по-низъкъ успехъ. Имаше опасность така да бж датъ приети
младежи, общо взето, действително съ по-низъкъ успехъ и при
по-малъкъ брой на състезаващи се студенти.
Все пакъ на състезанието за около 2500 места се явиха
около 4000 кандидати, отъ които къмъ 2400 мжже. Но, въпреки
тоя достатъчно големъ брой кандидати мжже, макаръ и, общо
взето, съ по-слабъ успехъ отколкото при другите състезания,
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много места, отредени за мжже, останаха незаети, а именно:
въ историко-филологическия факултетъ по всички специалности,
въ юридическия факултетъ по право и въ богословския фа
култетъ. Така, въ историко-филологическия факултетъ, по сла
вянска филология се приеха само 5 мжже, вместо 90; по
романска филология — само 1, вместо 94; по германска фило
логия — само 4, вместо 95 и пр.; по право въ юридическия
факултетъ бидоха приети 291 мжже, вместо 520 и въ бого
словския факултетъ — 50 мжже, вм-Ьсто 110. Следъ като се
приеха съ допълнително състезание още известенъ брой мжже
и жени по разните специалности, все пакъ и тогава б-Ьха оста
нали непопълнени места, както следва:
Въ историко-филологическия факултетъ — 210 места за
мжже и 72 за жени, въ юридическия — 167 за мжже и 10 за
жени и въ богословския — 16 за м ж ж е ; а з а н о в ит - Ь з е м и :
въ историко-филологическия факултетъ — 72 места за мжже
и 111 за жени, въ юридическия — 195 за мжже и 6 за жени,
въ агрономо-лесовъдския — 6 за мжже и въ богословския
— 12 за мжже.
Ето защо, Академическиятъ съветъ въ заседанието си
на 24. IX. 1941 г. реши да се увеличи броятъ на жените,
както следва:
По философия съ
29
педагогия
10
история
„
20
славянска филология съ 30
класическа
11
романска
30
германска
45
английска
15
право съ
50
богословие съ
35
Така се приключи окончателно състезанието за нови сту
денти за зимния семестъръ на уч. 1941/42 год., включително
и съ приемането на 10 души евреи въ историко-филологиче
ския ф акултетъ и на 19 души въ юридическия ф акултетъ (въ
разм-Ьръ на 3 % опред-Ьленъ отъ М-вото на народното про
свещение) (писмо № 7222 отъ 29. IX. 1941 г.).
Б. За л е т н и я с е м е с т ъ р ъ . По предложение на факул
тетските съвети, Академическиятъ съветъ въ заседанието си
на 30. XII. 1941 г. реши да се приематъ за летния семестъръ
1942 г. нови студенти — мжже и жени — общо отъ старите и
нови предели на Царството, както следва:
1. Н а о с в о б о д е н и м е с т а въ всички факултети,гдето
има такива (§ 87 заб. 1 отъ Общия университетски правилникъ) и
2. Н а о с т а н а л и т е н е з а е т и м е с т а при състеза
нието за зимното полугодие, както следва:
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а) Отъ стар и те пред-Ьли на Царството

I. В ъ и с т о р и к о - ф и л о л о г и ч е с к и я
1 м.
история .
география .
2
славянска филология
51
23
класическа
62
романска
48
германска
английска
14 „
Всичко: 201 м.

факултетъ:
и 2 ж.
и —
и 7
и 4
и 16
и 9
И 24 „
и 62 ж.

Въ юридическия

фак улт етъ:
По право
.
.
133 м. и 4 ж.
държавно стопанство.
—
—
Всичко:
III. В ъ б о г о с л о в с к и я

133 м. и 4 ж.

факултетъ

16 м^

б) Отъ нов и те п р ед ел и на Царството

I. В ъ и с т о р и к о - ф и л о л о г и ч е с к и я ф а к у л т е т ъ :
история
2 м. и 8 ж.
география .
5
и —
славянска филология
13
и 22
класическа
6
и 4
романска
16
и 21
германска
12
и 21
английска
и 21 „
3
Всичко: 57 м. и 83 ж.

„

II. В ъ

юридическия

По право.
държавно-стопанство .
Всичко:

факултетъ:
119 м. и 5 ж.
70 м. и 1 „
189 м. и 6 ж.

III. В ъ а г р о н о м о - л е с о в ъ д с к и я ф а к у л т е т ъ
По агрономия
3 мжже и —
лесовъдство . . . .
3
„
„
Всичко:

6 м.

IV. В ъ б о г о с л о в с к и я ф а к у л т е т ъ :
12 м. —
Частно за историко-филологическия факултетъ остана
лите незаети при състезанието за зимното полугодие места
за момчета, както отъ старите, тъй и отъ новите предели на
Царството, ако и сега не се попълнятъ съ кандидати, мжже,
д а с е п о п ъ л н я т ъ с ъ жени.
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Освенъ това, по специалностите педагогия и философия,
по искане на Министерството на народното просвещение, дане се приематъ никакви нови студенти.
М-вото на народното просвещение (съ писмо № 551 отъ 28.1..
1941 г.) одобри решението на Академическия съветъ, съ изключе
ние на искането, евентуално останали м еста за млоке въ историкофилологическия факултетъ да се попълнятъ и сега съ жени.
2. Брой на записаните студенти (стари и нови)
Общо, презъ изтеклата уч. 1941/42 г. е имало записани
студенти въ Университета, както следва:
1. Записани студенти за зимния сем естъръ
Сту
Сту Всич
денти дентки
ко
по философия

130

165

295

педагогия.

134

117

251

история

79

86'

165

география

67

68

135

славянска филология

96

335

431

класическа филология .

28

89

117

романска филология.

40

258

298

„ германска филология

50

315

365

английска филология

3

27

30

627

1460

2087

269

174

443

„ физика .

76

40

116

химия

123

63

186

146

81

227

614

358

972

2082
806

183
62

2265
868

2888

245

3133

1282

241

1523

532
286

86
—

618
286

818

86

904-

Въ богословския факултетъ

186

102

288

Въ ветеринарно-медицинския факултетъ

401

—

401

6816

2492

9308

Въ историкофилологич.
факултетъ

В си ч к о:
'
Въ физикоматематич.
факултетъ

по математика

„ естествена история
В си ч к о:

Въ юридическия
факултетъ

(
[

по право
държавно стопанство
В си ч к о:

Въ медицинския факултетъ
Въ агрономо-лесовъдския
факултетъ

Г по зем едели е .
1
лесовъдство
В си ч к о:

Всичко въ Университета : .
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Студенти

Студентки

Всичко

2. З ап и сан и с т у д е н т и з а лФтния с е м е с т ъ р ъ

по философия

100

144

244

педагоги я.

218

111

107

история.

73

86

159

география.

63

59

122

славянска филология.

91

316

407

класическа филология

25

86

111

романска филология .

39

250

289

германска филология

42

304

346

английска филология.

4

19

23

548

1371

1919

по математика

227

161

388

физика.

68

33

101

химия

105

58

163

естествена история

127

74

201

527

326

853

1932

158

2090

732

56

788

2664

214

2878

1232

238

1470

488

91

579

266

—

266

754

91

845

Въ богословския факултетъ

149

79

228

В ъ ветеринарно-медицинския факултетъ

384

-

384

6258

2319

8577

Въ и сто ри кофилологич.
факултетъ

В си ч к о:
'
Въ физикоматематич.
факултетъ

Всичко :
Въ юридическия
факултетъ

'

по право
държавно стопанство
В си ч к о:

В ъ медицинския факултетъ
„
Въ агрономо-лесовъдския
факултетъ

(

1
|

по земедЪлие
лесовъдство
Всичко :

Всичко въ Университета : .
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3. Следвали по брой лица п резъ течение на учебната година (зимния
и лФтния сем естъръ) *

По философия
педагогия
история
география
славянска филология
класическа
романска
германска
английска

Въ историко-филологическия факултетъ

•

Всичко:
Въ физикоматемат.
факултетъ

г По математика
|
физика
химия
1
естествена история
В си ч к о:

Въ юридичеческия фак.

Правенъ отделъ
• •
Държавно-стопански отдФлъ

Въ агрономолесов. фак. ^

По земеделие
лесовъдство

•

•

Сту
дентки

Всичко

133
136
81
73
103
30
42
54
4

173
121
92
71
338
100
272
332
30

306
257
173
144
441
130
314
386
34

656

1529

2185

288
79
128
157

175
42
64
83

463
121
192
240

652

364

1016

2214
827

169
62

2410
889

3041

258

3299

•

1314

261

1575

548
297

9о

•

644
297

Всичко :
Въ медицинския факултетъ

Сту
денти

845

96

941

Въ богословския факултетъ

•

202

110

312

Въ ветеринарно-медицинския факултетъ

•

416

—

7126

2618

В си ч к о:

Всичко въ Университета : •

416
9744

4. Сравнителна таблица за броя на ст у д ен ти те п р езъ последните
десеть години
Л етен ъ сем естъ ръ

Зименъ сем естъ ръ
мжже

жени

общ о

мжже

жени

общо

4764
5048
4397
4056
3929
3711
4106
5226
6360
7226

1908
1952
1777
1543
1507
1473
1447
1707
2254
2618

6672
7000
6174
5599
5436
5184
5553
6933
8614
9744

4322
4505
3915
3715
3603
3409
3774
4830
6113
6258

1821
1830
1651
1456
1439
1364
1452
1687
2203
2319

6143
6335
5566
5171
5042
4773
5226
6517
8316
8577

1932/33 год.
1933/34
1934/35
1935/36
1936/37
1937/38
1938/39
1939/40
1940/41
1941/42
*) Вж. други
въ края на отчета.

статистически данни

за студентите отъ университета;
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5. Б рой н а з а в ъ р ш и л и т е васш ето си о б р азо в ан и е

Л р езъ изминатата уч. 1941/42 г.— за тригЬ изпитни сесии: септемврийска 1941 г.
и февруарска и юнска 1942 г.— сж завършили Университета, както следва :
Мжже

Жени

Всичко

9
9
5
11
20
1
6
1
—

14
8
12
7
48
4
26
28
2

23
17
17
18
68
5
32
29
2

62

149

211

16
11
15
23

16
2
6
5

32
13
21
28

65

29

94

225
11

30
—

255
11

236

30

226

113

26

139

55
50

5
—

60
50

105

5

110

Въ богословския факултетъ

32

3

Въ ветеринарно-медицинския факултетъ

39

Въ историко-филологическия факул- •
тетъ

По философия
педагогия
история
география
славянска филология
класическа
романска
германска
английска

Въ физико-математическия факултетъ

По математика
физика
химия
естествена история

Всичко

Всичко
Въ

юридическия
факултетъ

■

■

По право
държавностопанство
Всичко

Въ медицинския
факултетъ

•

По медицина

Въ агрономо-лесо- f
въдския факултетъ

По зем еделие
лесовъдство
Всичко

■

Общо за цЪлия Университетъ : •

652

35
39

;

894

6. С р авни телна т а б л и ц а на за в ъ р ш и л и т е п р е з ъ п о с л е д н и т е д е с е т ь годин и

Уч. 1932/33
1933/34
1934/35
1935/36
1936/37
1937/38
1938/39
1939/40
1940/41
1941/42

г.
„
„
„
„
„
„
„
.
„

ИФ.

ФМ.

ЮР.

М.

А.

Б.

ВМ.

139
149
170
232
255
168
273
285
226

88
119
99
106
91
55
85
77
72
90

282
256
296
361
438
295
346
304
293
242

67
85
64
107
101
57
128
138
124
139

99
108
87
86
84
58
71
76
90
99

18
20
11
22
24
27
43
42
17
33

45
55
55
59

171

55
41
58
51
47
36

М жже Жени

В сич
ко

183
217
232
271
248
190
288
306
247
217

738
792
782
983
1048
701
1004
973
869
810

555
575
550
712
800
511
716
667
622
593
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3. Промовирани доктори на Университета
Презъ уч. 1941/42 г. сж положили успешно докторски
изпитъ, както следва: 1 по математика, 2 по химия, 1 по есте
ствените науки и 2 по земеделие, или всичко 6 души,
а именно:
Въ ф и з и к о - м а т е м а т и ч е с к и я

факултетъ

1. Г-нъ Никола Христовъ Коларовъ, асистентъ, съ дисер
тация: „Върху спичането на кристалните прахове при сгря
ване“, защитена на 15. VI. 1942 г., и съ устно изложение на
сжщ ата дата на те м а : „Колоидна химия на високомолекулярните съединения“.
2. Г-нъ Юлиянъ Ю рдановъ Далакмански, съ дисертация:
„Фактори, отъ които зависи чувствителностьта на химиче
ските реакции“, защитена на 24. VI. 1942 г., и съ устно изло
жение на сждцата дата на тема: „Разваляне на маслата“.
3. Г-нъ Христо Стояновъ Антоновъ, съ дисертация: Гео
логия на> високия централенъ Балканъ между Русалийския и
Имитлийския проходи и Предбалкана въ горното течение на
р е к а Росица“, защитена на 28. II. 1942 г., и съ устно изло
жение на сжщата дата на тема: „Кръвь и кръвоносна система
въ животинското царство (произходъ, развитие и значение)“ и
4. Г-нъ Христо Николовъ Караниколовъ, съ дисертация:
„Приносъ къмъ теорията на неопределените уравнения“, за
щитена на 15. III. 1942 г., и съ устно изложение на сжщата
дата на т е м а : „Движение на едно твърдо тело съ постоян
ни точка“.
Въ агрономо-лесовъдския ф а к у л т е т ъ
1. Г-нъ Велинъ Янковъ Койновъ, асистентъ, съ дисерта
ция на те м а : „Почвите въ Родопска околия“, защитена на
1. III. 1942 г. и
2. Г-нъ Антонъ Григоровъ п. Стояновъ, асистентъ, съ ди
сертация на тема: „Калкулациите при установяване производ
ствената насока на земеделските стопанства“, защитена на
22. II. 1942 г.
4. Разни решения на Академическия съветъ въ връзка съ
следването на студентите
1. П о в ъ п р о с а з а п р и з н а в а н е н а с е м е с т р и о т ъ
други висши училища
Заинтересовани студенти, прехвърлили се отъ Държавното висше училище за административни и финансови науки
(бившия „Свободенъ университетъ“) въ юридическия факул
тетъ, наново повдигнаха чрезъ М-вото на народното просве

112

Официаленъ отдЪлъ

щение въпроса за признаване на семестри и изпити отъ каза
ното висше училище при преминаването имъ въ юридическия
факултетъ. М-вото на народното просвещение препрати иска
нето имъ на Университета „съ молба за мнение по повдигна
тите въпроси“ (писмо № 3637 отъ 27. V. 1942 г.). Съветътъ
на юридическия факултетъ се занима съ въпроса и въ засе
данието на Академическия съветъ на 3. VI. с. г. се докладва
следното становище на факултетския съветъ:
„По изложението на Българския националенъ студентски
съюзъ, Общ остудентската организация „Хр. Ботевъ“ и Общостудентската организация „В. Левски“, съ което се иска, на
лицата, завършили Държавното висше училище за финансови и
административни науки да се признаватъ поне по две години
(четири семестра) при постъпването имъ въ юридическия факул
тетъ, съветътъ като взе предвидъ, че при сегашното съд ър
жание на чл. чл. 330 и 331 отъ Закона за народното просве
щение могатъ да бж датъ признати и зачетени при постъп
ване въ единъ факултетъ само семестри, прекарани въ другъ
факултетъ на Соф. университетъ или въ другъ университетъ,
реши да отхвърли горното искане“.
Академическиятъ съветъ одобри решението на съвета
на юридическия факултетъ и то се съобщи и на М-вото на
народното просвещение (писмо № 2384 отъ 6. VI. 1942 г.).
5. Облекчения, направени на студ ен ти те о тъ
н о ви те земи
а) По поводъ изискването на закона отъ 14. VII. 1941 г.,
печатанъ въ Държ авенъ вестникъ бр. 159 отъ 23. VII. 1941
г. и брой 240 отъ 28. X. 1941 г., щото стажантите по меди
цина отъ новите земи да полагатъ държавния си изпитъ по
съкратена програма, Академическиятъ съветъ въ заседа
нието си на 30. XII. 1941 г., по предложение на съвета на ме
дицинския факултетъ, реши : Д а се прилага въ случая про
грамата за колоквиума на медици до 1930 год.
б) По поводъ на една молба отъ студентите-македонци,
съ осемь семестра отъ Белградския университетъ (за която
категория Академическиятъ съветъ беш е решилъ, че требва
да запишатъ и следватъ само единъ семестъръ у насъ), които
молиха да не се иска отъ т е х ъ да слуш атъ четири полуго
дия, преди да бж датъ допустнати на изпитъ по предметите,
по които т е не сж държали изпитъ въ Б елградъ (астроно
мия, метеорология и пр.), Академическиятъ съветъ въ заседа
нието си на 24. X. 1941 г. реши: отъ тия студенти да се иска
да запишатъ и следватъ само единъ семестъръ и се допустнатъ до изпитъ по предметите, за които То не сж пола
гали изпитъ, като имъ се направятъ всички възможни улесне
ния при тия изпити.
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г)
По поводъ заявленията на студенти отъ новите земи,
които молятъ да бж датъ освободени отъ гръцки езикъ,
историко-филологическиятъ факултетъ реши, всички студенти
отъ новите земи, съ завършени 4 семестра и повече, да се
освободятъ отъ полагане изпитъ по гръцки езикъ. Академическиятъ съветъ е ъ заседанието си на 12. XI. 1941 г. одобри
това решение, но като изключение, поради сегашните времена.
3. Облекчения, направени на студ ен ти те повикани въ
ред о вете на войската
а) Въ заседанието на Академическия съветъ на 24. X.
1941 г. се прочете писмото на М-вото на войната, Щ абъ на
войската, № 25747 отъ 13. X. с. г., съ което, като съобщава,
че повиканите или задържани въ редовете на войската мла
дежи — студенти отъ Университета не могатъ да бж датъ
освободени, за да следватъ науките си и по тоя начинъ ще
загубятъ семестра, отъ една страна, а отъ друга, като се има
предвидъ, че тези младежи сж. задържани въ войската по
ради нуж дите на народната отбрана и че техните другари,
неприети въ войската на служба, сж ги вече значително из
преварили въ създаването на бждещата си кариера, Щ абътъ на
войската моли да се види, дали не би било възможно да имъ
се признае семестъра, безъ да посещаватъ лекциите въ
Университета. —• Акад. съветъ, като уважи горните мотиви
на Щаба на войската, реши: на студенти, повикани или задър
жани въ редовете на войската, ако сж се записали било
лично или нелично (отъ други лица) за дадено полугодие, въ
случая за настоящето зимно полугодие, да имъ се зачита сем естърътъ безъ огледъ на това, дали сж имали възможность
или не да посещаватъ лекциите.
б) С ъветътъ на медицинския факултетъ реши, времето
прекарано отъ стажантит-Ь-медици въ редовете на войската,
да имъ се зачита като редовно прекарано на стаж ъ и се допущ атъ по-нататъкъ на последните имъ изпити.
в) Тъй като М-вото на войната, респ. Щ абътъ на вой
ската нареди, щото въ бждеще студентите да бж датъ отла
гани за следване по-нататъкъ само следъ като представятъ
документъ за редовность не само съ семестрите, но и съ
изпитите си, и понеже, общо взето, по университетските пра
вилници не сж предвидени срокове, по които да се сжди,
дали даденъ студентъ е редовенъ или не съ изпитите си,
Академическиятъ съветъ въ заседанието си на 30. XII. 1941
г. взе следното решение: „Единъ студентъ ще се счита за
редовенъ по отношение на изпитите си, ако положи всички
изпити, на които има право да се яви, най-късно до две полу
годия, следъ като е придобилъ това право, съгласно правил
ниците за изпитите на отделните факултети“. Съ това АкаОф. год.
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демическиятъ съветъ дава на студентите единъ срокъ отъ
две полугодия, за да се подготвятъ съ липсващите имъ из
пити и ги издържатъ, за да станатъ „редовни и съ изпитите“,
както иска Министерството на войната.
г) Въ заседанието си на 30. XII. 1941 г. Академическиятъ съветъ реши да се помоли Щ абътъ на войската да
уважи горния едногодишенъ срокъ и за студентите, които
завърш ватъ семестриално следването си въ Университета, но
имащи още да държ атъ некои изпити, т. е. да не се викатъ
въ казармите въ продължение на една година следъ семе
стриалното имъ завършване, за да могатъ успешно да полож атъ и последните си изпити. Щ абътъ на войската, обаче,
не уважи туй искане на Академическия съветъ. На такива сту
денти Щ абътъ на войската ще разрешава само нуждния отпускъ, за да се явяватъ на изпити презъ изпитните сесии
(писмо на Щ аба подъ № 1763 отъ 20. V. 1942 г.).
д) По предложение на Декана на юридическия факултетъ,
Академическиятъ съветъ въ заседанието си на 11. II. 1942 г.
реши следното (отнасящо се до всички факултети): Прехвър
лянето на студенти отъ единъ ф акултетъ въ другъ или отъ
единъ о тд ел ъ на даденъ факултетъ въ другъ не бива да
има за резултатъ създаването на по-благоприятни за студен
тите срокове за редовно ликвидиране на изпитите. За да се
избегне това, всеки студентъ требва да представя въ факул
тета, въ който се прехвърля, удостоверение отъ факултета,
който напуща, отъ което да се вижда, въ какъвъ срокъ студентътъ е требвало редовно да ликвидира съ изпитите си въ
последния факултетъ. За факултета, въ който студентътъ се
прехвърля, това удостоверение е меродавно при издаване на
другъ документъ за редовность съ изпитите, изисквани отъ
военните власти. Сжщо и за студенти, преминаващи отъ
единъ о тд ел ъ на даденъ ф акултетъ въ другъ, меродавенъ
при издаване удостоверения за редовность съ изпитите е срокътъ, който студентите сж имали на разположение за редовно
ликвидиране на изпитите си въ отдела, който напущатъ.
Въ допълнение на горното, Академическиятъ съветъ въ
заседанието си на 3. VI. 1942 год. реши ощ е: Занапредъ въ
уверенията за студентство, които се издаватъ отъ Ректората
за представяне предъ военните власти, задължително да се
упоменава броятъ на зачетените семестри на студента и кое
по редъ е записаното полугодие. За студенти пъкъ, които иматъ
вече пълния брой семестри за завършване курса на следване
въ Университета, но сж записали свръхъ семестри, изрично да
се вписва това въ уверението за студентство. На студентите
ще се позволява, обаче, да записватъ свърхъ семестри, ако
желаятъ това.

Официаленъ отдЪлъ

115

9. Студентски дружества
1. Студентски академически д р у ж ест в а

Както се каза въ отчета за миналата 1940/41 година
(стр. 105— 106), въ Академическия съветъ се повдигна въпросъ тъ за една наложителна реорганизация въ студентските
академически дружества и то по мотиви изложени вече въ
миналия отчетъ. Но Академическиятъ съветъ отложи разреша
ването на въпроса за началото на следната уч. 1941/42 год.
Ето защо, още въ първото си заседание на 24. IX. 1941 год.
новиятъ Академически съветъ реши, г-да деканите да дойдатъ
въ едно отъ следните заседания на съвета съ поверителни
доклади по въпроса, като взематъ подъ внимание следното
становище на съвета на физико-математическия факултетъ,
докладвано въ сжщото заседание на Академическия съветъ:
„ Ца се изменять правилниците на студентските академически
дружества въ следния смисълъ: лицата, които влизатъ въ на
стоятелствата на студентските академически дружества, се
назначаватъ отъ декана отъ най-добре проявилите се въ съот
ветната специалность“.
Въ заседанието на Академическия съветъ на 29. X. 1941 г.
г-нъ Ректорътъ постави на разглеждане въпроса за приуниверситетските дружества.
П одредъ г-да Д еканите докладваха становищата на свои
т е факултети по въпроса, а именно: на историко-филологическия факултетъ — тия дружества да се разтурятъ за нео
пределено време; на физико-математическия факултетъ -— да
не се разтурватъ, а да се назначаватъ за членове на настоя
телството най-добрите студенти по дадената специалность,
както е докладвано това въ Акад. съветъ на 24. IX. т. г.; на
юридическия факултетъ — дейностьта имъ да се преустанови;
на медицинския факултетъ — да не се разтурятъ; на агрономо-лесовъдския — както това на физико-математическия и
на ветеринарно-медицинския факултетъ — деканътъ да под
бира студентите за настоятелствата на дружествата.
Следъ обстойни разисквания по тия доклади на г-да Д е
каните, Академическиятъ съветъ реши:
1. Членовете на настоятелствата на студентските акаде
мически дружества да се подбиратъ измежду най-добрите по
успехъ въ науката (по дадена специалность) отъ факултет
ските съвети.
2. За уставите пъкъ на студентските академически дру
жества се прие да се постави задължително и неизменно следния
текстъ: Въ каквито и да било събрания или манифестации на
студенството не се разрешава да участвуватъ като академи
чески дружества, а по факултети.
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Решението на Академическия съветъ се съобщи на факултетигЬ (писмо № 3319 отъ 7. XI. 1941 год.) за привеждане
въ изпълнение и то б е проведено въ всички студентски ака
демически дружества. Сжщевременно то се съобщи за знание
и на М-вото на народното просвещение съ писма № № 3420'
отъ 14. XI. и 3685 отъ 2. XII. с. г.
Предъ видъ на особените днешни времена, студентските
академически дружества не еж. могли да развиятъ некаква
особена дейность, толкозъ повече, че изобщо събранията на
разните организации въ Царството беха до минимумъ огра
ничени. Общо взето, студентските академически дружества и
тази година взеха участие въ отпразднуването праздника на
Университета на 8. XII. 1941 г., а сжщо и при манифестациите
на учащата се младежь на праздника на Св. Св. Кирилъ и
Методий. Спортното академическо дружество е продължило и
презъ уч. 1941/42 год. своята полезна спортна дейность. За
строежъ на игрища Академическиятъ съветъ е отпустналъ и
тази година значителна сума (100,000 лв.) отъ Студентската
болнична каса на специалната комисия състояща се отъ
г-да професорите д-ръ Д. Ораховацъ, д-ръ Ст. Консуловъ и
д-ръ М. Московъ. Сж.щевременно Академическиятъ съветъ въ
заседанието си на 25. II. 1942 г. реши още, да се направи по
правка въ изработения законопроектъ за Университета въ смисълъ, отъ студентите да се събира при записването имъ и
специална такса „за физическо възпитание въ Университета“.
Сжщо и Студентскиятъ академически хоръ е проявилъ
и презъ изминалата уч. 1941/42 год. твърде полезна дейность.
Освенъ живото участие на хора въ всички уредени огъ Уни
верситета тържества, той е изнесълъ съ гол'Ьмъ усп ехъ и
свои самостоятелни концерти въ чужбина и у насъ за разна
сяне на китната родна песень. Концертното турне на сту 
дентския академически хоръ при нашия университетъ въ Ун
гария (Будапеща), подъ диригенството на Ангелъ Маноловъ, е
не само успехъ на самия хоръ, окачественъ отъ музикалния
св"Ьтъ на Будапеща като първокласенъ европейски хоръ, но и
една похвала за разностранната дейность на родното ни студентство, па и за самия ни Университетъ, чийто питомци сж
студентитЪ отъ хора. Въ признание на тая имъ тъй полезна
дейность, Академическиятъ съветъ въ заседанието си на
5. XI. 1941 год. отпустна на хора сумата 50,000 лв. за подпо
магане начинанията му, а сетне, въ заседанието си на
30. IV. 1934 г. реши:
1.
На Студентския академически хоръ при Университета
да се дава годишна помощь отъ 34,000 лв. по § представи
телство отъ фонда за научни цели, отъ която сума 24,000 лв..
за диригента и 10,000 лв. за други нужди на хора.
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2. Д а се направятъ следните изменения въ устава на хо р а:
а) Диригентътъ на хора се избира отъ настоятелството
и представя отъ тутора съ докладъ за одобрение отъ Акаде
мическия съветъ.
б) Членове на хора могатъ да бж датъ сегашни студенти
на Университета.
в) Спомагателни членове могатъ да бж датъ бивши сту
денти на Университета и студенти отъ други висши учебни
заведения въ София или лица съ академическо образование;
едните и другите се избиратъ отъ настоятелството, като се
взема предвидъ да иматъ добри гласове, музикално образование
и да иматъ любовь къмъ музиката.
г) Почетни членове на хора могатъ да бж датъ професори
и видни обществени дейци съ заслуги къмъ хора.
д) Бю дж етътъ требва да се одобрява отъ тутора.
е) Щ злиятъ инвентаръ на хора принадлежи на Университета.
ж) Управлението на бюджета се контролира отъ тутора,
заедно съ една избрана отъ общото събрание на д-вото комисия.
Най-сетне, къмъ сжществуващите до сега 13 студентски
академически д-ва (географско, историческо, по славянска фи
лология, физико-математическо, химическо, по естествена исто
рия, юридическо, по държавно стопанство, медицинско, агрономи
ческо, ветеринарно-медицинско, спортно д-во и Студентски
хоръ) се прибавя още ед н о: „Академическо д-во на студентите
лесовъди“, основаването на което се одобри отъ Академическия
съветъ на 30. IV. 1942 г., както и устава на д-вото.
2.
Общостудентска
организация
„Христо
Б о т е в ъ “. — И тая студентска организация е взела дейно
участие въ урежданите отъ Университета тържества — на
праздника на Университета 8. XII. 1941 г. и на отпразднуването
деня на Св. Св. Кирилъ и Методий. Но и тази година дейностьта й не отиде по-далечъ.
10. Студентски вълнения
За първи пжть отъ редица години насамъ, една учебна го
дина протече съвсемъ мирно, безъ всЬкакви студентски вълнения.
11. Социални грижи за студентите
1. С т и п е н д и и .
а)
За следв ане и сп е ц и ал и з а ц и я въ чужбина.
— Съ писма № № 3460 отъ 13. VI. 1941 г. и 3486 отъ 14. с.
м. М-вото на народното просвещение поиска отъ Университета
да бждатъ представени по 2—3 студенти отъ вейка специалность на отделните факултети, за да бждатъ изпратени като
стипендианти да продължатъ следването си въ чужбина. Като
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условие се искаше, студентите да сж завършили по 4 семестра,
да сж положили съ много добъръ успГхъ изпитите си и да
сж се отличили съ способность за научна работа.
Следъ подборъ, извършенъ отъ факултетските съвети,
на М-вото сж били представени за горните стипендии, за понататъшно негово разпореждане, всичко 51 студента по 19 спе
циалности на Университета. Впоследствие, обаче, М-вото на
народното просвещение съ писмо № 8762 отъ 10. XII. 1941 г.,
като съобщи, че по бюджета на М-вото за 1942 г. сж били
предвидени само 15 стипендии за студенти отъ Соф. университетъ за продължаване образованието си въ чужбина, поиска
да се посочатъ ония отъ студентите измежду представените
за стипендии 51 кандидати, при следното ново разпределение:
8 за историко-филологическия факултетъ, 2 за физико-математическия и по 1 за останалите факултети. Ф акултетските съвети
се установиха наново на лицата, съобщиха се на М-вото и
последното съ заповедь № 532 отъ 17. II. 1942 г. отпустна
стипендии по 4,000 лв. месечно, за срокъ отъ 1 година, за след
ване въ Германия, на представените кандидати, безъ бого
словския факултетъ. Поради това, г. Д еканътъ на богослов
ския факултетъ докладва въ Академическия съветъ на 11.111.
1942 г. следното решение "на факултетския съ в етъ :
„С ъветътъ реши да помоли г. Ректора и почитаемия Ака
демически съветъ да се застж пятъ при първия удобенъ случай
предъ М-вото на народното просвещение да не се отказва да
се пратятъ съ стипендии на М-вото за продължаване на своето
образование въ Западните университети и студенти богослови.
До сега два пжти на факултета сж отпущани стипендии, съве
тъ тъ е посочвалъ лицата, но въ последния моментъ г. Министърътъ ги е зачерквалъ, като е давалъ стипендиите по други
специалности. “
Освенъ горните стипендии, дадени отъ М-вото на народ
ното просвещение за чужбина, презъ изтеклата учебна година
б еха дадени и 2 с т и п е н д и и з а У н г а р и я по силата на
чл. 3 отъ Спогодбата между България и Унгария за културно
сътрудничество, а именно: М-вото на народното просвещение
съ писмо № 7769 отъ 15. XI. 1941 г. поиска да се посочатъ
двама кандидати за тия стипендии. Академическиятъ съветъ,
въ заседанието си на 19. с. м., реши, ф акултетите да използуватъ тези стипендии по реда на старшинството си. Така
историко-филологическиятъ факултетъ посочи студента по исто
рия Димитъръ Ал. Дървинговъ, а физико-математическиятъ
факултетъ — асистента по математика д-ръ Благовестъ Долапчиевъ. М-вото на народното просвещение имъ отпустна
унгарските стипендии и т е заминаха за Унгария. Впоследствие,
обаче, Дървинговъ се отказа отъ стипендията си, и въ Унгария
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остана на специализация презъ'уч. 1941/42 год. само асистентъ тъ Долапчиевъ.
б)
З а с л е д в а н е в ъ С о ф . у н и в е р с и т е т ъ . — Съгласно съ закона за стипендиите М-вото на народното просве
щение е произвело състезателни изпити за даване стипендии
по различните фондове при М-вото, за следване висше обра
зование и у насъ. По такъвъ начинъ, презъ уч. 1941/42 г. въ
Университета е имало всичко 137 души студенти-стипендианти
на М-вото на народното просвещение, както следва:
По фонда „Даровити деца, юноши и младежи“ . — 41 души
„Българска добродетелна дружина“
.— 8
„Атанасъ Р. Беронъ“
. — 8
„Лазаръ Тривковичъ“
— 5
„Князъ Борисъ Търновски“
. — 2
„Стоянъ Д. В еж ановъ“
. .
.— 1
„Георги Ивановичъ — Цанко Килчикъ“ — 1
„Рада и Генералъ Димитъръ Киркови“ — 1
1
„Антонъ В. Л о п а т а р о в ъ " ........................ —
По държавния бюджетъ (гл. III § 33) 1941 б. г. и
гл. III § 37 (1942 б. г.).
. . . — 69
„
Всичко: 137 души
Брой на стипендиантите въ началото на год. 59 души
Отпустнати стипендии презъ годината
. 78
„

137 души

Прекратени стипендии презъ годината
О ставатъ въ края на годината

137 души

31 души
. 106
„

Месечните стипендии се разпределятъ, както следва:
По

800 лв. 14 души, за целата уч. год.. еж получили 122.600 лв.
1000
103
930.500
1200 „ ___20
249.600 „
Всичко: 137 души
раздадена обща сума 1.302.700 лв.

Разпределението пъкъ на стипендиантите по факултети
е било, както следва:
1) Въ Историко-филологическия факултетъ
2)
Физико-математическия факултетъ
3)
Юридическия факултетъ .
4)
Медицинския факултетъ .
5)
Агрономо-лесовъдския факултетъ
6)
Богословския факултетъ .
7)
Ветеринарно-медицинския факултетъ

—
—
—
—
—

22 души
23
15
37
29
2
9 „
Всичко: 137 души
—
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О тъ общото число на стипендиантите, отъ старите
предели на Царството сж 71 души и сж по
лучили за делата година общо
.
769.200 лв.
О тъ новите предели на Царството сж 66 души
и сж получили за д елата година общо . .
533.500 лв.
Всичко: 1.302.700 лв.
Стипендиантите на М-вото на народното просвещение
получаватъ пълната си месечна стипендия за месеците отъ
учебното време, а презъ ваканционните месеци или не се плаща
нищо (за м. августъ) или се плаща само половина размеръ
(за юлий и септемврий). Освенъ месечната си стипендия, всеки
студентъ получава отъ М-вото на народното просвещение още
и по 1500 лв. еднократна помощь за плащане на семестриалните
такси и за набавяне на учебни помагала.
По нареждане на М-вото на народното просвещение, изпла
щането на стипендиите на стипендиантите на М-вото става
отъ квестурата на Университета; така сжщо и надзора за
успеха въ следването имъ се извършва отъ Университета.
2. Премии и награди за п оказан ъ м н ого-д об ъръ успехъ

№
по редъ

а)
По ф о н д а „ П р е м и и на о т л и ч и л и се с т у 
д е н т и “ п р и У н и в е р с и т е т а. — И презъ учебната 1941/42 г.,
съгласно съ решението на Академическия съветъ отъ 29. X.
1941 г., се раздаде сумата 100,000 лв. по § 125 отъ бюджета
на Университета за 1941 г., като награди (премии) за показанъ
много-добъръ успехъ на университетски изпитъ (успехъ отъ
4.50 нагоре) общо на 225 души студенти и студентки (155
студенти и 70 студентки) въ размеръ по 300 до 1244 лв. едному.
На колко души сту
денти и студентки

Ф а к у л т е т !

Раздадени
суми лева

м.

ж.

Всичко

19

28

47

5

3

8

9.950

1

Историко-филологически факултети

2

Физико-математически

3

Юридически факултетъ

71

26

97

32.650

4

Медицински факултетъ

20

9

29

15.500

5

Агрономо-лесовъдски факултетъ

14

4

6

Богословски факултетъ

7

Ветеринарно-медицински факултетъ

факултетъ

Всичко

24.450

18

8.950

9

—

9

4.250

17

—

17

4.250

155

70

225

100.000
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б) П о ф о н д а „ Д и м и т ъ р ъ Б л и з н а к о в ъ “. — И
презъ изтеклата учебна година, по решение на съвета на ветеринарно-медицйнския факултетъ, одобрено отъ Академическия
съветъ на 26. XI. 1941 г., се раздадоха предвидените по фонда
„Димитъръ Близнаковъ“ награди за бедни студенти, показали
най-добъръ усп-Ьхъ особено по дисциплините на катедрата по
хирургия, а именно на студентите отъ 1Х-ти семестъръ П етъръ
Хр. Петровъ, фак. бр. 882 и Василъ Г. Янчевъ, фак. бр. 869.
в) П о ф о н д а „ М а р и я и И в . - Б у р о в и “. — По решение
на съвета на медицинския факултетъ, одобрено отъ Академи
ческия съветъ на 17. VI. 1942 г., премията за 1941 год., въ
размеръ на 3,000 лв., за най-добрата научна публикация изъ
областьта на медицината, се даде на редовния доцентъ при
медицинския факултетъ д-ръ Тошо Гоцевъ.
3. Парични подпомагания на студентите

Коледни праздници

Факултети

Раздадени
суми

Брой на
студентите

Факултети

са н
в ?
•в *
а,?
££ е
о

^ Раздадени
суми

№ по

редъ

а)
Ц а р с к и д а р е н и я . — Винаги най-отзивчивъ къмъ
■нуждите на студентите при Университета, Н. В. Ц арьтъ бла
говоли да отпустне и презъ изтеклата учебна година на два
п,®.ти помощи за нуждающи се бедни студенти, а именно:
За коледните праздници — 50.000 лева., разпределени
между 142 души студенти и студентки по 230 до 720 лв. едному.
За великденските праздници — 15.000 лева, разпределени
между 34 души студенти и студентки по 300 до 600 лв. едному.

Великденски праздници

1

Историко-филолог. фак.

30

11.200

2

Физико-матем. фак.

10

7.200

3

Ю ридически факултетъ

55

4

М едицински

27

5

Агрономо-лесов.

6
7

И сторико-фид. фак.

8

4.000

Физико-матем.

4

1.700

13.150 Ю ридически

12

4.700

6.750 М едицински

5

2.000

14

6.750

Агромомо-лесов.

2

1.100

Богословски

4

2.450

Богословски

2

900

Ветер.-медиц.

2

2.500

Ветер.-медиц.

1

600

■ 34

15.000

Всичко

■ 142 50.000

Всичко

б)
По § „бедни с т у д е н т и “ о т ъ ф о н д а за на
у ч н и ц е л и . — Както всека година, тъй и презъ отчетната
1941/42 год., първия пжлъ, по решение на Академическия съветъ
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отъ 17. XII. 1941 год., се отдели сумата 505.000 лв. (остатъкъ
отъ общо гласуваната сума 675.000 лв., следъ като вече б-Ьха
раздадени за Великдень 1941 г. 170.000 лв.) по § „бедни сту
денти“ отъ фонда за научни цели. Тая сума се разпредели по
факултети, но поради неявяването на всички предвидени сту
денти, отъ нея се раздаде само 383.435 лв. общо на 307
бедни студенти, съ успЪхъ поне добъръ (пълно четири), в ъ
разм-Ьръ отъ 700 до 2266 лв. едному.
Втори пъ.ть, по решение на Академическия съветь отъ
30. IV. 1942 г. се отдали още една сума отъ 375.000 лв. по
същ ия § „бедни студенти“ отъ фонда за научни цели, която
се раздаде на 272 души бедни студенти, но тоя пъть, съгласно съ взетото отъ Академическия съветъ на 30. IV. 1942 г.
решение, равномерно по 1360 лв. едному.
Д вете суми, 383.435 и 375.000 лв., или общо 758.435 лв.,
се раздадоха по факултети, както следва:

За зимното полугодие

За лЪтнотс полугодие

на колко
души

на обща
сума лева

на колко
души

на обща
сума лева

Историко-филол. фак.

78

111.570

38

51.680

Физико-матем.

21

42.000

22

29.920

Факултетъ

Ю ридически

79

55.925

47

63.920

Медицински

30

67.940

37

50.320

Агрономо-лесов.

56

56.000

68

92.120

Богословски

18

25.000

33

44.880

25

25.000

28

39.720

307

383.435

273

372.560

Ветеринарно-мед.

„

Всичко

•

По същ ия § „бедни студенти“, въ връзка съ бедствието
въ гр. Видинъ презъ пролетьта на 1942 г., по решение на
Академическия съветъ отъ 26. III. 1942 г. се отдели и една
помощь, въ размеръ на 13.896 лв., нуждна за изхранването на
всички бедни студенти видинци въ университетската трапе
зария въ Студентския домъ, въ продължение на 3 месеца.
Тия суми за бедни студенти се раздаватъ всека година
отъ 1935 год. насамъ, когато съ новата Наредба-законъ за
стипендии и помощи на учащи се се предвиди, щото “Д часть отъ
постъпващ ите при записванията на студентите въ Университета
такси да се отделя въ специаленъ фондъ „бедни студенти“.
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Събрана
сума отъ
учебна такса

зимно 1935/36

4.660

1.398.900

279.600

_

279.600

л-Ьтно 1935/36

4.265

1.279.500

255.900

—

255.900

зимно 1936/37

4.480

1.344.000

268.800

150.000

118.800

л'Ьтно 1936/37

4.117

1.235.100

247.020

141.000

106.020

зимно 1937/38

4.184

1.255.200

251.040

147.500

103.540

Л'Ьтно 1937/38

3.844

1.153.200

230.640

182.867

47.773

зимно 1938/39

4.441

1.332.300

266-460

141.370

125.090'

лЬтно 1938/39

4.166

1.249.800

249.960

136.400

113.560-

зимно 1939/40

5.600

1.680.000

336 000

148.774

187.226

л'Ьтно 1939/40

5.210

1.563.000

312.600

175.'08

136.892

зимно 1940/41

7.128

2.138.400

427.680

л'Ьтно 1940/41

6.882

2.064.600

412.920

165.263

247.657

68-977

17.693.100

3.538.620

1.388.882

2.149.738

Полугодие

Всичко •

1/ 5 отъ
учебната
такса

Изплатени
помощи на
бедни сту
денти

—

Останала
свободна
сума

Брой на
студентите

1

Впоследствие М-вото на народното просвещение съ писмо
№ 3456 отъ 10. X. 1936 г. съобщи, че г. М инистърътъ на
народното просвещение одобрява решението на Академи
ческия съветъ, щото съ предвидените суми въ разм еръ на ‘Д
отъ таксите да не се образува специаленъ фондъ, а да се
внасятъ въ фонда за научни цели при Университета, въ чиито
бю джетъ всека година да се предвиждатъ тогава суми по §
„бедни студенти“, за раздаване на нуждаещи се студенти отъ
Университета.
По такъвъ начинъ отъ 1935 год. насамъ, вкл. до летния
семестъръ 1941 год. отъ записването на общо 58.977 студенти,
по 300 лв. едному, се събра сумата 17.693.100 лв. За слиция
периодъ ‘Д часть е дала общо сумата 3.538.620 лв. Изплатена
е била за туй време сумата 1.388.882 лв., а е останала сво
бодна сумата 2.149.738 лв., видно отъ следната таблица:

427.680

Съ най-новия Законъ за стипендиите отъ 1942 г. (Държ.
вестн. бр. 1 отъ 2. I. 1942 г.) не се предвижда повече о т д е 
лянето на частьта *Д отъ учебните такси за раздаване на бедни
студенти. По тоя начинъ отпада тоя сигуренъ източникъ за
социално подпомагане на бедните студенти. Толкозъ по-оправдано се явява тогава отделните всекигодишни решения на
Академическия съветъ да не се раздава целата сума, а само
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Брой на
студентигЬ

Ф а к у л т е т и

Раздадени
суми

1

N° по
редъ

часть отъ нея. Ето така, Академическиятъ съветъ въ заседа
нието си на 1. VII. 1942 г. (по поводъ доклада на финансовия
инспекторъ Т. Калайджиевъ за направена отъ него ревизия на
фонда за научни цели) реши: О тъ неизразходваните до сега
суми по § „бедни студенти“, възлизащи на 2.149.738 лв., над
лежно олихвени, да се образува отделна сметка за бедни сту
денти, отъ която да се подпомагатъ такива нуждаещи се сту
денти отъ Университета, начиная отъ началото за 1942 год.
в)
П о м о щ и д а д е н и о т ъ М- в о т о на н а р о д н о т о
п р о с в е щ е н и е н а н у ж д а е щ и с е с т у д е н т и , — На три
пжти Академическиятъ съветъ се е занималъ съ бедственото
положение на студентите отъ новите земи, предимно отъ Ма
кедония. По решение на съвета отъ 4. VI. 1941 г. до г. Министъръ-Предеедателя и Министъръ на народното просвещение
се отправи настоятелно искане за отпущане помощи на тези
студенти (писмо № 1612 отъ 6. VI. 1941 г.). Сетне, по решение
на съвета отъ 28. VI. с. г., наново се писа на М-вото на
народното просвещение (писмо № 1989 отъ 8. VII. с. г.). Найсетне и на 5. XI. 1941 г. Академическиятъ съветъ реши пакъ,
да се помоли М-вото на народното просвещение да отпустне
възможно по-скоро съответни помощи или, стипендии на бедни
студенти отъ Македония и другите нови земи, тъй като мно
зинството отъ тези студенти шЬматъ средства да ж ивеятъ
въ София и рискуватъ да останатъ съ незаверенъ семестъръ.
М-вото на народното просвещение се съгласи по такъвъ
начинъ и раздаде чрезъ университетската квестура до края на
миналата 1941 год. общо сумата 306.000 лв. на 109 души сту
денти и студентки отъ новите земи, въ размеръ на 1000 лв.
до 10.000 лв. едному, а именно, по факултети, както следва

1
2
3
4
6
6
7

И сторико-филологически факудтетъ

10

Физико-математически факултетъ

11

14.000

Ю ридически факултетъ

20

27.000

13.000

Медицински факултетъ

22

26.000

Агрономо-лесовъдски факултетъ

30

197.000

Богословски факултетъ

8

18.000

Ветеринарно-медицински факултетъ

8

11.000

109

306.000

Всичко

■

Освенъ горната сума М-вото е раздало и други едно
кратни помощи направо на нуждаещи се бедни студенти.
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4. С тудентска болнична каса при Университета
Това е едно отъ най-големите социални начинания на
Университета въ подкрепа на студентите. Дейностьта на ка
сата се вижда отъ следната равносм етка:
На 1. I. 1941 г. Студентската болнична каса
е имала наличность
941.644 лв..
П о с т ж п и л и п р и х о д и п р е з ъ 1941 г.
а) О тъ вноски по 60 лв. на записани студенти:
Л етното полугодие на 1940/41 г.
8322 студента по 60 лв. .
499.320 лв.
Зимното полугодие на 1941/42 г.
9326 студента по 60 лв.
559.560 лв.
б) О тъ наеми и др.
. . . 179.000 лв.
1.237.880 лвИли общо приходъ за 1941 г. 2.179.524 лв.
Извършени разходи за 1941 г.
310.821 лв.
Облигации отъ 5°/о вжтрешенъ
държавенъ заемъ за народна отбрана 150.000 лв.
460.821 лв..
Наличность къмъ 31. XII. 1941 г. 1.713.703 лв.
Р а з х о д и сж направени, к а к т о с л е д в а :
Платено на аптеки за лекарства
На гръдоболната болница за лекуване на
болни студенти
Облигации отъ 5% вжтрешенъ държавенъ
заемъ за народна отбрана
Направа на спортни игрища и др.
Ремонтъ и поддържане на летовището въ
гр. В арна.
На Варненската община (данъци, вода и др.)
Административни разноски
. .
Всичко разходъ:

183.709 лв,
1.325
150.000
5.180
64.496
23.061
33.050 „
460.821 лв.

И презъ изтеклото лето на 194-2 год., поради все още
продължаващ ите изключителни обстоятелства съ военното
време, летуването въ Студентската почивна станция „Св. Константинъ“ край гр. Варна не се състоя.
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5. Студентски домъ на Университета Св. Климентъ Охридски
въ София
Съ приемането на специалния законъ за създаване „фондъ
Студентски домъ при Университета Св. Климентъ Охридски
въ София“, положението на дома се стабилизира и подобри.
Следъ като въ заседанието на Академическия съветъ на
11. II. 1942 г. (Прот. № 14) се направиха нЪкои допълнения
въ бюджета на Студентския домъ, съветътъ одобри и следния,
приетъ отъ Кураториума на дома на 29. XII. 1941 г., прот. № 13,
бю джетъ на фонда Студентски домъ при Университета за
1942 б. го д .:
БЮДЖЕТЪ
На фонда „Студентски домъ при Университета Св. Кли
ментъ Охридски въ София“ за 1942 бюджетна година.
ПРИХОДИ

Глава I
Редовни приходи:
§ 1. О тъ семестриална вноска отъ всеки записанъ въ Университета студентъ, включително и
отъ тези, които се освобождаватъ на каквото и
да е било основание отъ учебни и др. такси, въ
разм^ръ на 20 лв.

360.000 лв.

Глава II
Други

приходи:

§ 2. Помощь отъ Министерството на народното просвещение по бюджета му за 194? год.
§ 3. О тъ наеми на помещения на дома наети
отъ частни лица, държ. и обществени учреждения
§ 4. О тъ обществена и др. благотворителность;
субсидии, помощи, дарения и д р у ги ; отъ вечеринки,
забави и т. н. предприети отъ студентски сдру
жения и отъ Университета ......................................
§ 5. О тъ такси за обяви, реклами, известия,
покани и др., които се внасятъ за разлепване или
поставяне на определени м еста въ дома отъ вън
шни лица, съ които се преследватъ материални
или други облаги, а именно: отъ обяви за даване
подъ наемъ по 20 л е в а ; отъ обяви за даване
уроци по 50 л е в а ; отъ обяви, покани и др. за утра,
вечеринки, концерти, сказки и др. по 100 лв. и отъ
реклами отъ всекакво естество по 200 л в ..

300.000 лв.
567.000 лв.

200.000 лв.

3.000 лв.
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§ 6. О тъ лихви на вложени на хранение фон
дови и др. суми .
§ 7. О тъ случайни непредвидени постжпления

10.000 лв.
—

Всичко по глава I и II приходи 1.440.000 лв.
РА ЗХ О ДИ

Глава I
Лични

разходи:

§ 1. Заплати на личния съставъ съгласно
обяснителната таблица .
.
§ 2. Формено о б л ек л о : дрехи, обуща, пре
стилки и др.
Всичко по глава I .

258.000 лв.
12.000

„

270.000

Г л а в а II
Веществени

разходи:

§ 3. Поддържане сградата и помещенията 300.000
§ 4. Мебели и покжщнина .
100.000
§
5. Пособия и помагала .
2.000
§ 6. Канцеларски потреби и материали
10.000
§
7. Общински такси
20.000
§
8. Помощи: на студентски организации и
друж ества; на студенти отъ Университета, за кул
турно-просветна, стопанска и др. прояви, съобразно
програмата за дейностьта и използуването на Сту
дентския д о м ъ ; на разни студентски издания;
за лекуване на заболели и за погребение на по
чинали бедни служители; награди на служители
за усърдна служба при студентския домъ
50.000
З а б е л е ж к а : Отпущането на тия помощи
става само по решение на Кураториума.
§ 9. Непредвидени разходи
§ 10. Подобрение качеството и количеството
на храната въ студентската трапезария
§ 11. Запазенъ фондъ: за усилване креди
тите по разните параграфи, които се укажатъ
недостатъчни за покриване веществените разходи
..............
лрезъ течение на бюджетната година
Всичко по глава I I . .
А всичко по глава I. и I I .

3.000
300.000

15.000 „
800.000 лв.
1.070.000 лв.
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Дейностьта на Студентския домъ презъ учебната 1941/42
год. се вижда отъ следния годишенъ отчетъ и изложение
И ЗЛО Ж ЕН ИЕ
за а д м и н и с т р а т и в н и т а и с т о п а н с к а д е й н о с т ь на
ф о н д а „ С т у д е н т с к и д о м ъ п р и У н и в е р с и т е т а Св.
Климентъ О хридски въ С оф и я“ п р е з ъ учебната
1941/42 у ч е б н а г о д и н а
I. Б ю д ж е т ъ н а ф о н д а
По бюджетите на фонда за 1941 и 1942 г., за времето
отъ 1. октомврий 1941 до 30. септемврий 1942 г., т. е презъ
уч. 1941/42 г., сж постжпили 1.473.701 лв. Къмъ тази сума
следва да се прибави наличностьта на резервния фондъ на 1. I.
1941 г . — 186.4-93 лв., или къмъ 30. септемврий 1942 г. приход ъ т ъ на фонда възлиза на 1.660.194- лв.
Въ тази сума влизатъ помощите отиустнати отъ М-вото
на народното просвещение 250.000 лв. и отъ Организацията
на българската младежь „ Б р а н н и к ъ “ — 200.000 лв. Тези
помощи сж изц-Ьло изразходвани за подобрение качеството
и количеството на храната въ университетската студентска
трапезария.
За сжщото време отъ 1. X. 1941 до 30. IX. 1942 г. сж
изразходвани 1.156.382 лв., или къмъ 30. IX. 1942 г. капиталътъ
на фонда е възлизалъ на 503.812 лева.
II. Т р а п е з а р и я
1. Съ решение на Кураториума отъ 18. IX. 1941 г., протоколъ № 11. университетската студентска трапезария е била
открита на 6. X. 1941 г. Определена б е абонаментна такса
20 лв. дневно за петь блюда (3 на о б ед ъ и 2 вечерь). Презъ
зимния семестъръ на уч. 1941/42 год. трапезарията е рабо
тила отъ 6. октомврий до 30. декемврий 1941 г., всичко 86
дни. Презъ това време сж се хранили средно дневно 763 або
ната, заедно съ тия хранящи се 'за сметка на „Фондацията за
подпомагане на бедни студенти“. Освенъ това сж получавали
безплатна храна 52 студента срещу 2 часа дневна работа. На
30. декемврий 1941 г. трапезарията е приключила съ единъ
недостигъ отъ 48.760 лв., който е покритъ отъ средствата на
фонда (кредита по § 10 — помощи).
2. На 31. декемврий 1941 г. трапезарията е имала наличность въ продукти на стойность 208.068 лева.
3. Презъ летния семестъръ трапезарията б е открита на
I. II. 1942 г. съ 150 абоната; на 28. II. с. г. броятъ имъ достигна
на 842, на 14. III. — на 1098, а на 21. V. — на 1195 души.
Сжщата б е закрита на 30. VI. 1942 г. Презъ Великденската
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ваканция (отъ 1. до 12. IV. 1942 год.) е била закрита. Рабо
тила е всичко 138 дни, като еж се хранили средно дневно
817 абоната, или всичко 112.738 хранителни дни. Освенъ това,
получавали сж безплатна храна, срещу двучасова работа дневно,
около 50 души бедни студенти. На 30. юний 1942 г. трапеза
рията е приключила съ единъ дефицитъ отъ 88.618 лева, който
е покритъ отъ ср-Ьдствата на фонда (кредита за помощи). Къмъ
сжщата дата наличностьта въ стоки е била 17.640 лева.
4.
За да можеше да се открие трапезарията въ началото на
зимния семестъръ на уч. 1942/43 год. и да се преодолеятъ по
възможность трудностите по снабдяването съ продукти, Кураториумътъ въ заседанито си на 24. IX. 1942 г. е решилъ да
се отпустне на трапезарията времененъ заемъ отъ фонда „Сту
дентски дом ъ“ въ размЪръ на 1.000.000 лв. за доставка на
стоки. Съ тия средства се закупиха следните стоки: 2 тона
пиперки за туршия за лева 10.000; 12 тона пресно зеле за
туршия за лв. 48.000; 20 тона картофи „Бинте" за лв. 150.000;
15 тона консервиранъ зеленчукъ за лв. 360.000; 15 тона лукъ
арпаджикъ за лв. 105.000; 400 кгр. чесновъ лукъ за лв. 14.000;
4-5 тона сушени сливи за лв. 160.000; 3 тона пресни ябълки
за лв. 45.000; 2 тона пресни круши за лв. 28.000; 5 тона сухъ
бобъ за лв. 55.000; 3 тона суха леща за лв. 60.000; 1 тонъ
консервирана риба (тонъ) за лв. 80.000, или всичко лв. 1.033.000.
III. Ф о н д о в а с г р а д а
Презъ уч. 1941/42 год. нема промени въ наемателите на
помещенията. Сжщо нема разместване на стаите, разпределени
отъ Кураториума между студентските организации и дружества.
Съ решение на Кураториума отъ 27. II. 1942 г., южниятъ салонъ
(входъ Аксаковъ) е приспособенъ за художествени изложби и
е отдаденъ подъ наемъ срещу 3.000 лв. седмично. Д оходътъ
отъ тоя салонъ възлиза на 100.000 лв. годишно.
О тъ Бдекемврий 1941 г. всички наеми сж увеличени съ 15%Презъ уч. 1941/42 год. Кураториумътъ се е състоялъ
отъ г-да Професорите д-ръ Димитъръ Ораховацъ, председа
тель и пълномощникъ на Ректора, и членове Георги Наджаковъ
и Петко Венедиковъ.
София, 16. XI. 1942 год.
При фонда „Студентски домъ при Универ
ситета Св. Климентъ Охридски въ София"
Контрольоръ-счетоводитель: (п.) И в. П о п о в ъ
Колкото и полезна да е била досегашната дейность на
Студентския домъ, все пакъ тя се вижда все повече и повече
спъната отъ обстоятелството, че сегашниятъ домъ съвсемъ не
е строенъ на подходящо за предназначението му место.
Оф. год,

9
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Ето защо, по решение на Академическия съветъ отъ 29.
X. 1941 г., Ректорътъ на Университета отправи до М-вото на
на народното просвещение следното писмо (№ 3611 отъ
27. XI. 1941. г.):
Д о Министерството на
народното просвещ ение
Тукъ
Ржководенъ отъ желанието да се подобрятъ материалните условия,
при които е поставено нашето студентство, още съ встъпването си въ длъжность, въ присжтствието на П редседателя на Кураториума г. проф. д-ръ
Ораховацъ, прегледахъ Студентския домъ съ намерение да видя, какво е
необходимо ла се направи за неговото доизграждане, за да може той дей
ствително да отговаря на предназначението си. Отъ виденото, обаче, дойдохъ,
за големо съжаление, до убеж дението, че даже и следъ доизграждане на
мансардния етажъ, сградата далечъ не ще може да задоволи нуж дите на
нашето многобройно студентство. Вънъ отъ това, твърде централното место
въ града, изглежда, не създава условия за физическо възпитание и спортъ.
Въ една среща, която имахъ съ кмета на столицата, Господинъ инженеръ Ивановъ, конста гирахъ, че и той споделя по въпроса сжщия възгледъ.
Г-нъ Кметътъ намира, че сегашната сграда на Студентския домъ не е на под
ходящ о м есто и въ архитектурно отнош ение съвсемъ не отговаря на предна
значението си. Той при това ми заяви, че столичната община може да откупи
сградата за друга цель и че той е готовъ да ходатайствува предъ общинския
съветъ за отпуша не и отчуждаване на подходящ о м есто за постройка на
новъ Студентски домъ съ пансионъ, менза и др., а сжщ о и за спортни цели.
Въпросътъ се разгледа и въ Академическия съветъ, който въ заседа
нието си отъ 29. X. 1941 год. взе реш ение да се направятъ постжпки за
отпускане на подходящ о за ц-Ьльта м есто.
Това като съобщавамъ, моля почитаемото М инистерство да направи
необходимите постжпки предъ столичната община за отпущане и отчужда
ване место за Студентски домъ въ разм еръ 56 декара. Най-подходящи за
цельта сж местата на Слатинския редутъ, въ близость до м естото, кждето
ще се строи Висш ето техническо училище.
Р ек т о р ъ : (п.) Д - р ъ Ст . А н г е л о в ъ

Академическиятъ съветъ се е занималъ още на два пжти
съ въпроса за намиране ново по-подходящо место за Студентски
домъ, а именно:
На 13. V. 1942 г. г-нъ Ректорътъ докладва по въпроса
за тъй наречения университетски градъ, който се възнамерява
да бжде строенъ около ветер.-медиц. факултетъ и строящиятъ
се сега физико-математически факултетъ, а така сжщо и по
въпроса за строежа на новъ Студентски домъ. Академическиятъ
съветъ одобри предложеното отъ Ректора место за строежъ
на Студентски домъ върху платото на Слатинския редутъ, но
се избра комисия въ съставъ: Ректорътъ и професорите д-ръ
Д. Ораховецъ, Ив. Апостоловъ и д-ръ Хр. Негенцовъ, която
комисия да проучи въпроса и види, дали нема възможность
да се намери друго место за Студентски домъ, по-близо до
центъра.
На 17. VI. 1942 г. г-нъ Ректорътъ докладва, че комисията,
натоварена да избере м есто за новъ Студентски домъ, е обхо
дила местата, посочени за цельта и се е спрела, като най-
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подходящо, на ефорийското место, отредено за ботаническа
градина; но и платото на Слатинския редутъ е доста подходящо.
Академическиятъ съветъ реши: 1. Д а се направятъ постжпки за отчуждаване на свободната площь отъ платото на
Слатинския редутъ, ако би тамъ да се построи бждещиятъ
Студентски домъ или пъкъ, ако домътъ бжде построенъ на
отреденото за ботаническа градина место, да може тогава гра
дината да бжде уредена на платото на редута.
Освенъ това, да се направятъ постжпки предъ Столичната
община, да отстжпи на Университета и оная часть место, гдето
сега е последната спирка на трамвай № 4.
2.
С ъветътъ на физико-математическия факултетъ да про
учи, дали може да стане смЪна на сега отреденото место за
ботаническа градина съ местото върху платото на редута.
По т. 2 съветътъ на физико-математическия факултетъ
се занима съ въпроса и намери, че, следъ сторените вече
подготвителни работи за уреждане на новата ботаническа гра
дина на гореказаното и новоотредено место, е немислимо да
се почне пакъ отъ начало на друго место. Ето защо, идеята
за строежъ на Студентски домъ на туй место се изостави.
Друго подходящо м-Ьсто, обаче, и до сега не се намери, нито
направените постжпки предъ Столичната община дадоха досега
н-Ькакъвъ резултатъ.
6. Други подпомагания на студентството
а) По решение на съвета на ветеринарно-медицинския фа
култетъ и на Академическия съветъ отъ 29. X. 1941 г. и съ
позволение на Дирекцията на полицията (писмо № II-13056 отъ
14. XI. с. г.), и при ветеринарно-медицинския факултетъ се
откри студентски кооперативенъ столъ по подобие на коопе
ративните столове при медицинския и агрономо-лесовъдския
факултети. Новиятъ столъ се поставя напълно подъ надзора
на факултетския съветъ. Откриването му се наложи поради
голямата отдалеченость на ветеринарно-медицинския ф акултетъ
отъ общата университетска трапезария на ул. Аксаковъ (въ
Студентския домъ).
б) М-вото на народното просвещение отпустна по 25.000
лв. помощь на студентските кооперативни столове при меди
цинския и агрономо-лесовъдския факултети и 15.000 лв. на
стола при ветеринарно-медицинския факултетъ.
в) С ъ дарението, направено на Университета отъ покойния
столиченъ аптекарь Иванъ Янковъ Станчевъ, за основаване
специаленъ домъ-пансионъ за девици-студентки, Университетътъ
ще има още една възможность да развие нова социална дейность въ подкрепа на нуждаещото се студентство. (Вж. по
дробностите по дарението въ гл. V: „Фондове и дарения").
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г) Презъ уч. 1941/42 год. Св. Синодъ е отпустналъ общо
25 стипендии, на сума 560.000 лв. за следване въ Университета,
а така сжщо и сумата 100.000 лв. помощи на учащи се (сту
денти и семинаристи); отъ разните митрополии пъкъ сж били
дадени 6 стипендии на обща сума 60.000 лв.
д) Въ пансиона на Св. Синодъ (въ Духовното здание,
надъ богословския факултетъ) сж били подслонени презъ уч.
1941/42 год. 105 души студенти съ безплатно жилище, освет
ление и отопление.
е) Въ дома „Иванъ и Мария Ев. Гешовъ“ сж били под
слонени съ безплатно жилище, отопление и осветление 102
души студенти, а въ дома „Анка Гешова“ сж били настанени
24 студентки.
ж)
О тъ „Фондацията за подпомагане на бедни студенти
Ангелъ Куюмджийски“ презъ течение на уч. 1941/42 год. е
била дадена безплатна храна на 169 души студенти и студентки.

IV. Бюджетъ на Университета за 1942 год.
За изработването на бюджето-проекта на Университета за
1942 г. се положиха извънредно големи грижи и внимание,
щото сжщиятъ да бжде изработенъ и представенъ съ дей
ствителните нужди на Университета. Въ сегашно време, когато
разходите на държавата, поради общото положение на стра
ната, присъединението на освободените презъ 1941 год. земи
и поскжпването на живота, сж извънредно увеличени, увели
чили сж се и материалните нужди на Университета, поради
по-големия брой студенти, нужда отъ помещения, учебни пома
гала, списания и книги, обзавеждане на нови риботни кабинети,
лаборатории, клиники и пр. Преподавателскиятъ и асистентскиятъ персоналъ беш е сжщо така недостатъченъ, поради
увеличения брой на студентите презъ уч. 1941/42 год. При
такова положение факултетските съвети изработиха и пред
ставиха бюджето-проектите си съ повече или по-малко увели
чения въ разходите за персоналъ и веществени разходи. Академическиятъ съветъ се занима съ бюджета въ редица засе
дания и го прие съ известни поправки.
Изработениятъ по такъвъ начинъ бюджетопроектъ за
1942 год. въ първоначална форма се представи на г. Министърът
председателя и Министъръ на народното просвещение съ след
ните увеличения, въ сравнение съ предшествуващата година:
1.
Увеличения въ броя на персонала (академиченъ и неакадемиченъ):
Брой на
персонала
1281
1039
242
въ повече

По
бюджетна
година
1942
1941

Обща сума

45.505.480
36.854.400
8.651.080

%
увелич.

24%
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О тъ таблицата явствува, че за 1942 год. се предвиди въ
повече персоналъ съ 242 души на обш,а сума 8.651.080 лв., въ
която сума се включваха и исканитЪ отъ агрономо-лесовъдския
факултетъ кредити за откриване нови учебни стопанства въ
Ерджелий — Св. Николско и Ржженичене — Скопско съ 76
души повече персоналъ и кредитъ отъ 1.515.720 лв.
2. Увеличения въ веществените разходи:
Предвидено
за 1941

Предвидено
за 1942

Въ повече

1. Лекционни и изпитни пари, об
лекло, пжтни и дневни и възна
граждения за времененъ персо
налъ за Ректората и 6 факултета

2.180.000

4.050.000

1.870.000

2. Веществени разходи
рата и 6 факултета

9.390.000

15.985.000

6.595.000

21.260,000

32.760.000

11.500.000

Наименование на разходигЬ

за Ректо

3. Веществени разходи само за ме
дицинския факултетъ
4. О бщ ъ кредитъ за щЬлия Университетъ
. . . .

2.007.000

5.360.000

3 .3 5 3 0 0 0

34.837.000

58.155.000

23.318.000

Явно е, че и за веществени разходи се предвиди едно
увеличение отъ 23.318.000 лв. или 66'5% увеличение.
Въ тия разходи, покрай общото увеличение, б-Ьха пред
видени и нЪкои по-чувствителни суми к а т о : за доизграждане
на Студентския дрмъ 3.000.000 лв., за храна на болните въ
Александровската болница 3.000.000 лв., за учебни помагала и
пособия, книги и списания 1.850.000 лв. и др.
или общо увеличение за Университета за 1942 год.
за персоналъ
8.651.080 лв.
за веществени разходи 23.318.000 лв.
Всичко
31.969.080 лв. или 45%
Г-нъ М инистъръ-председательтъ и Министъръ на народното просвещение върна, обаче, представения бюджетопроектъ,
за да се направятъ некои намаления въ кредитите за личенъ
съставъ — персоналъ и за веществени разходи, съ указание,
исканите кредити да не надвишаватъ съ повече отъ 20% въ
сравнение съ предшествуващата година.
Следъ като факултетските съвети направиха възможните
намаления въ личните и веществени разходи, Академическият ъ
съветъ въ заседанието си на 24. X. 1941 г. прие така исканите
минимални увеличения, които съ новия бюджетопроектъ се
изразиха въ искания за 146 души новъ персоналъ, на обща
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сума 4.012.900 лв., или 11% ; за веществени разходи пъкъ се
поискаха кредити съ увеличение отъ 12.471.000 лв., или 36%
за целия Университетъ. А общо увеличението за Университета
въ злезе сега на 16.483.900 лв., или средно 23-5%.
По решение на Академическия съветъ б еха направени
постжпки предъ М-вото на народното просвещение да се увеличатъ лекционните и изпитни пари на хоноруваните препода
ватели заемащи държавна служба отъ 80 на 200 лв. и на лица,
които не заематъ друга държавна служба отъ 150 на 250 лв.,
а така сжщо да се предвидятъ изпитни пари на всички редовни
преподаватели. Поради това, въ бюджетопроекта за 1942 год.
се постави следниятъ текстъ: „Лекционни и изпитни пари на
хоноруваните преподаватели на държавна служба и на вън
шните лица, които не заематъ държавна служба по опреде
ление на Министерския съветъ и само изпитни пари на редов
ните преподаватели“. Впоследствие, следъ гласуването на
бюджета въ Народното събрание, съ Министерско постановление
се определи да се плащатъ _лекционни и изпитни пари на ре
довните преподаватели на държавна служба по 150 (отъ 80
на 150) на часъ и на външни лица, които не заематъ държавна
служба по 200 лв. (отъ 150 на 200) на часъ. За цельта кредитътъ за лекционни и изпитни пари б е увеличенъ отъ
900.000 лв. на 1.800.000 лв. Увеличени сж сжщо така кре
дитите за:
За времененъ персоналъ отъ 1.000.000 на 1.550.000 лв.,
За учебни помагала и пособия отъ 3.000.000 лв. на
4.850.000 лв.
За пжтни и дневни пари отъ 20.000 лв. на 100.000 лв.
като се предвиди да се даватъ пжтни и дневни пари и на ржководителите на екскурзиите съ студентите.
Предвиди се кредитъ по новъ параграфъ 113 за пжтуване,
посрещане и гостуване въ България на чужденци, официални
лица, професори, учени, студенти и др. на сума 195.000 лв.,
които разходи до края на 1941 год. се плащаха отъ фонда за
научни цели при Университета.
За медицинския факултетъ, съ Александровската болница
почти всички искани увеличения за веществени разходи беха
удовлетворени. Така, за храна на болните се даде увеличение
3.000.000 лв., за поддържане чистотата — 465.000 лв., за облекло
и обуща — 945.000 лв.
Увеличи се сжщо така и кредитътъ за премии на отли
чили се студенти отъ 100.000 лв. на 195.000 лв.
Предвиди се новъ параграфъ 131 за помощи на държавни
служители подъ ведомството на Университета, за лекуване на
заболели и за погребение на починали.
Представениятъ на М инистъръ-председателя и Министъръ
на народното просвещение, впоследствие и въ Министерския
съветъ и Народното събрание бюджетопроекетъ претърпе
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н-Ькои малки съкращения въ личния съставъ и въ веществе
ните разходи. Така, бю дж етътъ на Университетъта за 1942 г.
беш е одобренъ и гласуванъ отъ Народното събрание съ уве
личение на персонала отъ 146 души, отъ които преподава
телски и помощенъ преподавателски персоналъ 31 души, а
административенъ и др. персоналъ 115 душн, или всичко 146
души, видно отъ следната таблица:
Сравнителна таблица
за увеличенията въ персонала по бю дж ета за 1942 год.

Наименование на длъжностигЬ

1. Редовни професори
2. Извънредни професори
3. Редовни доценти
4. Асистенти
5. Администрат. и др. персоналъ

Гласувано
отъ Нар.
събрание
за 1942 г.

Увеличение
или нама
ление

82
34
47
186
690

88
32
52
620
807

+ 6
-+-2
+ 5
+ 20
+ 117

1039

1185

+ 146

Предвидено
за 1941 г.

Както се вижда отъ горната таблица по бюджета се
предвидеха 6 нови редовни професори (отъ т е х ъ 5 поради
повишение отъ извънредни професори и 1 новъ редовенъ професоръ въ юридическия факултетъ). Намалиха се 2 извънредни
професори въ юридческия факултетъ, 2 въ физико-математическия факултетъ и 1 въ богословския, а се предвидиха 3
извънредни професори въ медицинския факултетъ (отъ т е х ъ
2 повишени отъ редовни доценти и 1 новъ извънреденъ професоръ). Въ историко-филологическия факултетъ се предвидиха
3 нови редовни доценти, въ физико-математическия — 2 и въ
ветеринарно-медицинския— 1.
Б ю дж етъ на Университета за 1942 г. (приетъ отъ Народното събрание)
Предвидено
Гласувано
за 1941 год. за 1942 год.
Заплати
Университетъ (Ректоратъ съ 6
факултета)
Медицински факултетъ съ Александровска болница .
. .
В сич ко:
В е щ е с т в е н и раз ходи
Университетъ (Ректоратъ съ 6
факултета)
М едицински факултетъ съ Александровска болн ица.
О б щ и к р е д и -■и
Всичко
или всичко :

Увеличение

22.292.280

24.247.800

1.955.520

14.562.120
36.854.400

16.531.800
40.779.600

1.969.680
3.925.200

11.570.000

16.930.000

5.360.000

21.260.000
2.007.000
34.837.000
71.691.400

26.842.000
2.155.000
45.927.000
86.706.600

5.582.000
148.000
11.090.000
15.015.200
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Персоналъ
съ 6

факултета)

491

543

52

584
1039

642
1185

94
146

Александровска болница .
В си ч к о:

Отъ горната таблица се вижда, че бюджето-проектътъ за
Университета, заедно съ медицинския факултетъ и Александровската болница за 1942 год. е одобренъ на обща сума
86,706.600 лв., или въ сравнение съ бюджета з а '1941 год. съ
едно увеличение отъ 15.015.200 лв.. докато за 1941 год. това
увеличение е било 12.252.630 лв., или съ повече за 1942 год.
съ 2.762.570 лв.
О тъ общата сума 86.706.600 лв. — 47% сж за персоналъ и
53% за веществени разходи. О тъ сумата пъкъ за персоналъ
— лични разходи — само за медицинския факултетъ съ Александровската болница еж предназначени 40% , а за всички оста
нали факултети на университета 60%, а отъ сумата за веще
ствени разходи за медицинския факултетъ съ Александровската болница сж предназначени 59% , а за всички други
факултети и институти на университета — 41%.
За покриване на належащи нужди и незадоволени такива
по редовния бю джетъ на университета за учебни пособия,
книги, списания и пр. се предвидеха и средства отъ н^кои
университетски фондове, а именно: О тъ фонда за научни цели
1.550.000 лв., отъ фонда „Агрономически факултетъ при уни
верситета“ — 1.200.000 лв. и отъ фонда „Подобрение усло
вията за лекуване и работа въ клиниките и институтите на
медицинския факултетъ при Соф. университетъ“ — 900.000 лв.,
или общо отъ тези три фонда на университета сж предвидени
за използуване презъ 1942 год. — 3.650.000 лв.

V. Фондове и дарения
1. Университетски ф ондъ за научни цели
Въ заседанието на Академическия съветъ на 30. XII. 1941
год. (Прот. № 12) въ представения бюджетопроектъ на фонда
за научни цели се направиха следните изменения:
а)
По § 1 на бюджета (заплати и възнаграждения) — всички възна
граждения плащани месечно да се зачеркнатъ и да се предвиди една гло
ба лна сума отъ 45,000 лв., отъ която, въ края на бюджетната година, коми
сията по управлението на фонда да определи глобални възнаграждения и
размера имъ за онЪзи лица, които сж били натоварени съ работа на фонда
за научни цели по представенъ дневникъ, воденъ за цельта отъ счетоводи
теля на ф о н д а ; б) авторскиятъ хонораръ се опред-Ьля на 2,000 лв. за
печатна кола, като по тоя новъ авторски хонораръ да се заплащатъ статйигЬ отъ новитЪ годишници и книгитЪ отъ „Университетска библиотека“,
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чието печатане се завърши следъ 1. януарий 1942 год. и в) § 14 се увеличава
съ 20,000 лв. за изплащане на стари дългове, които произхождатъ отъ на
правени извънредни разходи отъ г. проф. Й орд. п. Стоичковъ поради настжпилитЪ международни промени презъ време на неговата научна команди
ровка въ Англия.

Въ същ ото заседание Академическиятъ съветъ прие въ
окончателна форма бюджета на фонда 1942 б. год., както следва:
Наименование

на

приходите

§ 1. Отъ учебна и лабораторна такса
■ • •
5.000.000 лв.
§ 2. Отъ такси за дипломи, свидетелства, уверения, про
дажба на студентски книжа
•
. . . .
600.000
§ 3. Отъ У2 изпитни такси
•
• •
600.000 „
§
4. Отъ продажба на печатни университетски издания 2.000.000
§
5. О тъ лихви на срочни влогове, текущи сметки и
купони на ценни к н и ж а
•
•
400.000 „
§ 6. О тъ печатъ на разни формуляри, бланки и др. книжа
за нуж дите на Университета и Александровската болница
•
200.000
§
7. О тъ случайни приходи .
.
.
—
§ 8. О тъ неизразходвани суми (за книжарницата, за
инсталации въ отдела химия при физико-математическия фак у л т е т ъ ..........................................................
•
•
• ■
400.000 „
§
9. Отъ възстановени суми
—
§ 10. Отъ капитала
. . .
. .
630.000 „
Всичко
Наименование

на

9.830.000 лв.

разходите

§ 1. За заплати и възнаграждения (вж. обяснителна
таблица), както и за фонда О. О., съгласно чл. 39, ал. III отъ
Закона за общ. осигуровки :
а) заплати
•
б) възнаграждения
§ 2. а) Авторски и редакторски хонораръ и клишета
за годиш ниците за 1940/41 г. — I— 60 к., II—60 к., III— 70 к.,
IV— 40 к., V — 50 к., VI 40 к., VII— 40 к., книжка за аквариума
5 к., официаленъ годишникъ — 10 к. Известия на семинара
по славянска филология 20 к. и за останалите семинари 20 к.,
всичко 415 к.
•
•
6) Авторски и редакторски хонораръ и клишета за
книги отъ „Университетска библиотека“.........................................
З а б е л е ж к а . — Въ броя на колите се включватъ и при
ложенията къмъ годиш ниците и „Университетска библиотека“
§
3 За разходи по представяне на Университета
§
4. Помощи за научни изследвания • •
•
§ 5. Разни канцеларски разходи и др. (експедиция на
книги, порто, правопазене, купуване на абонаментни карти, за
противовъздушна и химическа защита и др.)
■ • •
§ 6. Разходи на Университетката библиотека
а) за книги и с п и с а н и я
б) за надници на врем. персоналъ при библиотеката
(за командировки 20.000 лв.)
•
.
§ 7. Разходи на Университетската книговезница
а) за надници на работниците
•
• •
б) за веществени разходи
•
•
в) за нови печатарски работници въ връзка съ ката
лога и к а р т о т е к а т а ..................................................................
.

230.000 лв.
45.000 „

863.000 „
1.100.000

п

300.000 .
400.000 „

60:000

„

850.000 „
380.000
403.000
300.000

„
„

120.000 „

138

О фициаленъ отдЪлъ
§

8. Разходи за Университетската печатница:
а) за надници и възнаграждения
б) за веществени разходи (хартия, мастила и др.,
инструменти, регали и др., електрическа енергия и пр.
• •
в) матрици, металъ, букви и пр.
•
§ 9. За учебни пособия на разни факултети
§ 10. Помощи за бедни студенти, съгласно чл. 32 отъ
Н аредбата-законъ за стипендиите и писмото на М-вото на
народното просвещ ение отъ 10. X. 1936 г. - - ^ /5 върху събра
ните учебни такси по 300 лв. на студентите
. . •
.
§ 11. За обзавеж дане книжарница и малъкъ каталогъ
§ 12. За инсталации при химическите институти
§ 13. За изплащане стари дългове
§ 14. За запазенъ фондъ
. .

1.450.000
750.000
500.000
700.000

750.000
300.000
200.000
102.000
80.000 „

Всичко

9.830.000 лв.

О б я с н и т е л н а т а б л и ц а за личния съставъ на университетския
ф ондъ за научни цели за 1942 бюджетна год и н а:
брой на
служит.
1
1
1

наименование на длъж ностите

^ с^!И.а
заплата

Счетоводитель
Пом. счетоводитель
М агазинеръ________________

годишно

6.000
72.000
2.510
30.120
2.510__________ 30.120

Всичко за заплати
а) За повишение за прослуж. години
б) 12.5% за пенсия по чл. 38 б. „а“
в) 7.5% за пенсия по чл. 38 б. „и “
г) 8% данъкъ занятие
•
д) 5% за фондъ „Обществ, бедствия“
е) Намаление, съгласно чл. чл. 5 и 6. отъ
жета 1935 год.
•
. . .
. .

132.240
8.400
17.580
10.548
6.931
347
Закона за бюд
. . .

4.368

ж ) За временно увеличение заплатите на служителите и
за добавъчно възнаграждение за семейно положение, съгласно чл.
чл. 3 и 4 отъ закона за бюджета на държавата за 1941 год. и за
кона за временното увеличение заплатите на държ авните служи
тели и за временно добавъчно възнаграждение за семейно поло
жение на сж щ ите служители по бюджета
за 1941 г. • . . . ■ 31.320
Всичко за заплати
II.

•

• 202.998

Възнаграждение за извънреденъ трудъ

25.200

III. Възнаграждение на персонала по записване студен ти те
Всичко по § 1

20.000

• 247.998

2. Фондъ „Агрономически факултетъ при Университета“
Бю джетъ на фонда за 1942 г., приетъ отъ Академическия
съветъ на 30. XII. 1941 г. (Прот. № 12):
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Приходи
§ 1. Отъ живъ добитъкъ, месо и вълна
§ 2. п млеко и млечни продукти
зърнени храни и фуражи
§ 3.
уемъ отъ мелницата .
.
.
.
.
§ 4.
§ 5. п лозовъ материалъ, грозде и гроздови произведения
§ 6. п овощни дръвчета, плодове и зеленчуци
§ 7. п храсти, горски фиданки и цветя
•
• ,
• •
§ 8. п лихви
...............................................
§ 9. „ разни непредвидени
О тъ капитала на фонда, съгласно зебележката къмъ § 18
отъ правилника на фонда „Агрономически факултетъ при
Университета“
Всичко

200.000
210.000
200.000
10.000
150.000
150.000
60.009
18.000
2.000

'
200.000 „
1.200.000 лв.

Разходи
§ 1. Заплата и възнаграждения (вижъ обяснителната таб
лица) както и за данъкъ занятие и в р ъ х н и н и .............................
32.332 лв.
§ 2. Набавяне работенъ и разплоденъ добитъкъ и раз
носки по набавянето и пренасянето м у ; пжтни и дневни пари
на лицата, които закупуватъ и придружаватъ добитъка
•
30.000 „
§ 3. О бзавеждане и поддържане фермата съ разни ма
териали и инструменти, семена, искуствени торове, купуване
и поправяне на зем еделски орждия, коли, коларски и дърво
делски материали, превозни средства, препарати, разстения,
дървени и бетонни колове и др.
•
140.000
§ 4. Довършване пом ещ ението за нерезите, канализа
ция, ремонтъ на сградите на фермата, за направа на подпорни
стени за укрепяване на терена, направа на малка онитна кланица
и на овчарници въ пасищата, направа и поддържане на пжтищата,
мостчетата, оградите, доставка на тротоарни плочи, ломенъ камъкъ, направа на бордюри и доставка на материали за т е х ъ
и на други строителни материали
•
.............................
180 000
§ 5. Наемъ на вършачка и тракторъ
•
•
30.000
§ 6. О бзавеждане и поддържане лозето съ разни мате
риали, винарски съорж ж ения и уреди, зем еделски машини и
др., акцизъ и др. на гроздовите произведения и превозъ на
с ж щ и т е ; падарщина и такса за напояване и д р .
105.000 „
§ 7. Обзавеждане и поддържане на овощната и зелен
чуковите градини, разсадника и вегетационните кжщи, постройка
на нови пособия за работа въ градините и топлиците, поддър
ж ане сградите и инсталациите, доставка на овощарски, земе
делски и други уреди, машини, торове и др.
........................ 140.000 „
§ 8. О бзавеждане и поддърж ане учебния и опитенъ горски
разсадникъ с ъ разни материали и ин струм ен ти; поддържане
пжтищата, водопровода, инсталациите, сградите и направа на
дренаж ъ, огради и д р . .................................................................................
45.000 „
§ 9. О бзавеждане и поддържане съ разни материали,
инструменти, сечива, уреди и др. опитното поле при института
по частно зем еделие • • .
•
50.000 „
§ 10. Направа, поддърж ане и подобрение сгради те на
факултета, направа и поддържане пжтищата, тротоарите и
о г р а д и т е ; доставка на бензинъ за лабораториите и др. • • 128.712 „
§ 11. Стари дългове
18.956 „
§ 12. 30% отъ приходите — 1.000.000 лв. за капитали
зиране, съгласно § 18 отъ правилника на фонда
• - - • 300.000 „
Всичко

• 1.200.000 лв.
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1

Наименование на служ бите и длъж ностите

Месечна
заплата
едному

1500

18.000

500

6.000

1

И
^-1
£С
ч »о>
и
Ч
пй
Xч
2
0*0
о. О
из с

Разреш ени
кредити за
1942 б. год.

Обяснителна таблица за разходигЬ на личния съставъ на фонда
„Агрономически ф акултетъ при университета“ за 1942 бю дж етна година

Заведващъ опитното лозе въ с. Сараньово, Па
зарджишко
■ •
• •
Възнаграждение на счетоводителя заведващъ
см етките на фонда
• •
•
. . 30% временно увеличение на основната заплата
на зав. лозето
• •
12*5% за пенсионния фондъ
данъци и връхнини
•
. . .
Всичко

—

5.400
2.250
682
32.332

Въ заседанието пъкъ на Академическия съветъ на 30. IV.
1942 г. (Прот. № 20) се прие и следниятъ извънреденъ бюджетенъ кредитъ по бюджета на фонда „Агрономически факул
тетъ при Университета“ за 1942 год.
И звънреденъ бю дж етенъ кредитъ по бю дж ета на ф онда „Агрономи
чески ф акултетъ при Университета“ за 1942 година
§ 1. Разрешава се извънреденъ бю дж етенъ кредитъ по бюджета на
фонда „Агрономически факултетъ при Университета“ за 1942 бюджетна го
дина въ разм’Ьръ на 541.877 лева, съгласно долното разпределение:
1. За построяване на една вегетационна кжша, довършване на навеса,
за направа на сглобяеми топлици при овощната градина, за ограждане на
последната, за довършване на дренажа, за настилане на вжтрешнигЬ пжтища и други ■
. . . .
.
. 159.046 лв.
2. За довършване на винарската изба и за обзавеждането
й съ инвентаръ, за поставяне на дестилационенъ казанъ, ограж
дане на лозето въ Сараньово и довършване постилката на
вжтрешнигЬ дворове и пжтищата и др. •
•
•
• •

105.505 лв.

3. За построяване на една овчарница на пасището съ во
допой, малка опитна кланница, карантиненъ оборъ, кухня и
столовая за стажантите и работниците съ надстройка и фурна,
укрепване терена съ подпорни стени около сградите, изкопа
ване и постилане на дворовете и пжтищата и др.
■ •
• •

277.326 лв.

Всичко:

541.877 лв.

§ 2. Р азходите по този извънреденъ бю джетенъ кредитъ ще се покриятъ отъ чистото произведение на заема отъ 3.000.000 лева отпустнатъ
отъ Б. 3. К. Банка, съгласно чл. 1 отъ Закона за сключването на този заемъ,
публикуванъ въ д. в., брой 120 отъ 30. V. 1940 год.
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3. Фондъ „Братя Евлоги и Христо Георгиеви отъ Карлово“
Б ю дж етъ на фонда за 1142 б. год., установенъ отъ • Академическия
съветъ въ заседанието м у на 24. X. 1941 год. (прот. № 5) и приетъ отъ
Народното събрание
,
Наименование на приходитЪ

Наличность на 31. XII. 1941
12.120.000 лв.
§ 1

год.

капиталъ

. . .
Отъ лихви въ Б. 3. К. Банка
Всичко приходъ

424.200
424.200

Наименование на разходигЬ

А. Л и ч н и

разходи

§ 1

Заплата на личния съставъ
таблица •

§ 2

Възнаграждение на частни лица, съгласно
§ 15 отъ Правилника на фонда, а така слицо
и за адвокатско възнаграждение, за из
вършване отд-Ьлна извънредна работа, за
свидетели, вещи лица, за жури, за времененъ персоналъ
•
•
. . .
А всичко по буква А
Б. В е щ е с т в е н и

§ з

§ 4

§ 5

по обяснителна
94.000

40.000
134.000

разходи

За изплащане вземанията на предприемачи
ироизходящи отъ п р исаден и суми, уважени
рекламации и др.
•

_

Канцеларски потрЪби и материали : хартия,
мастило, моливи, печатане на разни бланки,
регистри, правилници, формуляри, обяви
и д р .; подвързване на разни книжа, пре
писки и д р . ; покупки на закони, ржководства, протоколни, счетоводни и др. книги;
пощенски, телеграфни, телефонни, гербови
такси и марки и д р .; за панихидата на
двамата братя Евлоги и Христо Георгиеви
и др.

10.000

Запазенъ фондъ

•

1.000

Всичко
разходи

11.000
145.000

•
Всичко

•

4. Фондъ „Подобрение условията за л-Ькуване и работа
въ клиникитЪ и институтит-Ь на медицинския факултетъ
съ Александровска болница“
Бю джетъ на фонда за 1942 б. год., установенъ отъ
Академическия съветъ въ заседанието му на 24. X. 1941 год.
(прот. № 5) и приетъ отъ Народното събрание:

142

Официаленъ отдЪлъ

Н и м е н о в а н и е на п р и х о д и т е :
§ 1. 75% отъ получените такси за лекуване на болните
въ Александровската болница, такси получени отъ разни из
следвания въ институтите, отъ лихви и отъ всички други
приходи на медицинския факултетъ съ Александровската
болница
2.100.000 лв.
Н а и м е н о в а н и е на р а з х о д и т е
§ 1. Лихви и анюитети по заеми, сключени
при Б. 3. К. Банка .
896.000 лв.
§ 2. Преустройство, малки поправки, измазване, боядисване, приспособление и ремонтъ на
същ ествуващ ите сгради за клиники и институти
270.000 лв.
§ 3. Купуване и поддържане мебели, ин
струменти, апарати, учебни помагала и др. за
клиниките и институтите
. . . .
.
900.000 лв.
§ 4. Възнаграждение за водене см етките
на фонда по 500 лв. м есечно
6.000 лв.
§ 5. За връщане неправилно внесени суми .
5.000 лв.
§ 6. Запазенъ фондъ
. .__.______23.000 лв.
Всичко разходъ
2.100.000 лв.
5.

№ по
редъ
1

Други университетски фондове, основани съ
частни дарения
въ началото
на уч. год.

Наименование на фонда

29.966

Фондъ „Висилъ Левски“

2

„Любенъ Каравеловъ“

3

„Василъ Кънчевъ"

4

„Никола Алексиевъ“

5

„Д-ръ Иларионъ А.
Мария Бурови“

Буровъ
• •

въ края на
уч. год.
31.013

2.245

2.322

25.479

26.370

94.651

98.386

98.796

99.941

и

6

„БоНчо Боевъ“

11.758

12.169

7

„Маринъ Р усевъ “

60.060

63.211

8

„Иванъ Вазовъ“

82.866

97.567

9

„Климентовски отборъ“ (паметникъ „Св. Кл. О хридски“) •

857.201

887.197

„Екатерина-Йосифъ“ (наученъ)

•

261.358

277.935

11

„Йосифъ-Екатерина“ (благотв.) •

612.735

653.891

12

„Тодоръ М. Васильовъ, студентъ
по математика отъ Тетевенъ“

11.066

11.375

„Проф. Антонъ Ш оурекъ“

39.774

41.321

10

13

•
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14

„Стайчо Георгиевъ“

192.870

199.620

15

„ВФнцеславъ Черноколевъ“

40.467

41.883

16

„Паметникъ на бълг. просвФта“

25.465

26.356

17

„С. С. Бобчевъ“

78.393

80.476

18

„Боянъ Ботушаровъ“

15.075

15.602

19

„Бълг. хим. лаборатории"

20

„Проф. Жеко Радевъ“

21

„Християнско семейство“

22

„Д-ръ Д. Близнаковъ“

23

„Д-ръ Ив. Сакжзовъ"

24

„Стипендия А. Иширковъ“

25

„Географски ин ститутъ“

26

„Паметникъ Ан. Иширковъ“

18.332

18.973

210.591

220.012

16.293

17.019

119.348

118-689

12.033

12.369

1.025.212

1.024.520

71.260

74.487

7.015

6.449

82.637

82.637

27

„Храна бедни студенти"

28

„Гунчо Ст. Гунчевъ при Географ
ския институтъ“
• •

101.531

107.449

29

„Иванъ Ст. Караулановъ"

10.000

40.000

30

„М. Славчевъ“

—

100.000

6. Фондъ „Василъ Богомилъ Беронъ, редовенъ доцентъ
въ юридическия факултетъ“
Съгласно съ изказаната отъ проф. д-ръ Богомилъ Беронъ
въ дарението-заветъ воля, на 4. IX. 1941 г. Университетътъ
вл'Ьзе въ владение на завещаната кжща на жгъла на ул. Гурко
и ул. Преславъ. Като представитель на Академическия съветъ
въ комитета по управлението на фонда б-Ь избранъ проф. П.
Венедиковъ. Обаче, на 2. X. 1941 г. Университетътъ б-Ь уведоменъ отъ Столичната община (съ писмо № 11267—XI), че д’Ьлиятъ кварталъ между улицитЪ Раковски, Гурко, Преславъ и
Ив. Вазовъ се отчуждава за нуждит-й на М-вото на народното
просвещение и Народния театъръ и че завещаната кжща на
проф. Беронъ е оценена на 5.913.000 лв., поради което Универ
ситетътъ се умоляваше да се произнесе, дали намира оценката
за достатъчна, за да я обжалва, въ противенъ случай, въ за
конния срокъ. Комитетътъ по управлението на фонда се занима
съ въпроса и Академическиятъ съветъ въ заседанието си на
24. X. 1941 г. взе следните решения:
а) Д а не се обжалва оценката, дадена за завещаната отъ
проф. Беронъ кж щ а;
б) Сумата, която ще се получи отъ отчуждаването, да
бжде вложена въ доходенъ недвижимъ имотъ, и да се извърши
нуждното разгласяване за тая цель и
в) Тъй като сумата не е още изтеглена, междувременно
отчуждавания имотъ да бжде отдаденъ подъ наемъ, за да се
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използуватъ доходит-Ь му, докато сумата му се изтегли. Наемательтъ да бжде предупреденъ за отчуждаването и за следва
щ ата отъ него възможность да бжде заставенъ да напустне
имота. Д а се взематъ м-Ьрки частитЪ отъ зданието, които сега
сж отдадени подъ наемъ, да бж датъ освободени отъ наема
телите, за да се отдаде имотътъ подъ наемъ изщЬло.
Въ връзка съ последното решение, даде се следната об ява:
„Доходенъ имотъ въ центъра, на столицата на стойность до
6.000.000 лв. търси да закупи Университетътъ въ София.
Справки и предложения до Ректората, бул. Ц. Освободитель“.
О тъ всички направени предложения, комитетътъ по управ
лението на фонда се беш е спрелъ на имота на П. Къневъ,
находящ ъ се на югозападния ж гълъ на ул. Солунъ и Ан. Кънчевъ. Приготвенъ б е и съответенъ законопроектъ за разреша
ване на Университета да направи покупката на имота, но на
законопроекта не б е даденъ ходъ отъ М-вото на народното
просвещение, тъй като приетиятъ отъ Народното събрание
Законъ противъ спекулата съ недвижими имоти (чл. 25) разре
шава покупката на недвижими имоти или заместване на отчуж
дения [имотъ съ другъ имотъ отъ иззетите отъ държавата
еврейски имоти.
Сумата 5.913.000 лв., стойностьта на оценения имотъ на
проф. Беронъ, се изплати на Университета едва на 13. IV. 1942 г.
и се вложи въ Б. 3. К. Банка при 3.5% годишна лихва.
Това е положението, до което се стигна въ края на уч.
1941/42 г.
7. Нови благотворителни фондове „Домъ Иванъ Янковъ
Станчевъ“ и „Тота и Янко Станчеви“
На 23. IV. 1941 г. въ Университета се получи следното
писмо отъ 14. с. м. на столичния адвокатъ Василъ М. Биячевъ:
Почитаеми г. Ректоре,
Като пълномощникъ на наследниците на бившия столиченъ аптекарь
Иванъ Янковъ Станчевъ и изпълнитель на неговото завещание Ви съобш авамъ, че покойниятъ е оставилъ саморжчно (частно) завещание, въ което
меж ду другото е установенъ единъ заветъ въ полза на българските студенти.
Съгласно т. т. 1 и 2 отъ завещанието, покойниятъ е предназначилъ
кжщата си на ул. Козлодуй, № 51, София за „подслонъ-жилшце на бедни
девици студентки, по народность българки, съ примерно поведение и у с п е х ъ
за презъ време на учебната година“. Желанието на завещателя е, щото този
подслонъ-жилище да се нарича „Домъ Иванъ Янковъ Станчевъ“.
За издръжката на този домъ, покойниятъ е оставилъ сумата отъ
250.000 (двеста и петдесеть х. лева), отъ които да се основе фондъ на името
на неговите родители — Тота и Янко Станчеви, като ежегодната лихва отъ
този ф ондъ послужи за посрещ ане разходите по дома, а така с д щ о за тази
цель да послужи и наема получаванъ отъ т р и те магазина на завещания имотъ.
Завещанието на Иванъ Янковъ Станчевъ, както казахъ и по-горе, е
саморжчно и поради големото доверие, което завещательтъ е ималъ къмъ
своите законни наследници — Радка Николова Златева и Величка Михайлова
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Биячева, сестри на покойния, не е предадено на съхранение въ нотариата,
а е оставено на последните, на които приживе завещательтъ е далъ поподробни нареждания относно изпълнението му.
Н аследниците, следъ разчистването на всички сметки по наследството
и определяне актива на последното, т р е б в а т е да решатъ въпроса, кому да
се представи уреж дането иа бждещ ия „Домъ Иванъ Янковъ Станчевъ'1, тъй
като въ завещанието това не е посочено, нито покойниятъ приживе имъ е
далъ некои указания въ това отнош ение, както е сторилъ по отношение иа
всички други въпроси, възникнали въ връзка съ изпълнението на завеща
нието. Следъ обсж ж дане на този въпросъ, наследниците счетоха за найподходящ ъ бенефисиеръ иа завета, учреденъ въ т. т. 1 и 2 отъ завещанието,
Държавния Университетъ въ София, който да приеме завещания имотъ и
уреди „Домъ Иванъ Янковъ Станчевъ".
Моля, г. Ректоре, да сезирате академическия съветъ при Държавния
Университетъ въ гр. София и ми съобщ ите реш ението му по тоя въпросъ,
като въ случай на положителеиъ отговоръ ще Ви дамъ допълнително всички
интересуващи Ви сведения.
Къмъ настоящ ето писмо прилагамъ едмнъ преписъ отъ завещанието
на Иванъ Янковъ Станчевъ.
Съ почить : (п.) В. Б и я ч е в ъ

Къмъ писмото б'Ь приложенъ и следниятъ преписъ отъ
дарението-заветъ:
Д н есъ , на 20 априлъ, 1937 г., подписаниятъ Иванъ Янковъ Станчевъ,
аптекарь въ гр. София, родомъ отъ гр. Севлиево, съ чиста съвесть, здравъ
разумъ и добра воля, безъ никакво принуждение или увещание отъ когото
и да било, правя следното завещ ание:
1. Кжщата ми на ул. Козлодуй, № 51, гр. София, оставамъ за подслонъ-жилище за бедни девици студентки, по народность българки, съ при
м ерно поведение и усшЬхъ, за презъ време на учебната година. Кжщата ще
носи името ми „Домъ Иванъ Янковъ С танчевъ"— София.
2. За издръжка на дома завещ авамъ:
а) двеста и петдесеть хиляди лева, отъ които да се основе фондъ на
името на родителите ми — „Тота и Янко Станчеви“ и лихвите на фонда
всека година да послужатъ за разходъ по дома.
б) доходите отъ трите магазина отъ дома сжщ о да послужатъ за
разходъ-издръжка на дома.
в) летно време презъ ваканцията, за да не стоятъ праздни стаите, той
може да служи за спане, както учителския домъ, на студентки и учителкидевици, които ще плащатъ много малка такса, която ще послужи за увели
чаване на дохода за поддържане на дома.
3. Отъ застраховката ми при Чиновническото застрахователно д-во, която
е сто хиляди лева, да се образува фоидъ на името на родителите ми „Тота
и Янко Станчеви" и следъ като се капитализира — достигне до двеста
хиляди лева, тогава всека година да се дава половината отъ лихвите на
ученическата трапезария при основното училище въ гр. Севлиево; другата
половина отъ лихвите да се даде на петь или десегь ученика най-бедни отъ
Севлиевската прогимназия, завършили съ у с п е х ъ и примерно поведение —
сум и т е да се раздаватъ въ натура.
4. Кжщата останала отъ родителите ми, находяща се въ гр. Севлиево
на ул. „Иванчо Даскаловъ“, срещ у Севлиевската прогимназия, въ която кжща
притежавамъ една трета идеална частъ и се откупятъ отъ сестр ите ми
двете трети, оставямъ я за професионално училище, както училището „Мария
Л уи за“ въ София, на името на родителите ти „Тота и Янко Станчеви“.
5. Завещавамъ сумата (50.000) петдесеть хиляди лева на Севлиевското
читалище „Развитие“ и се основе фоидъ на името ми и отъ лихвите да се
купуватъ всека година книги.
6. Д е л а т а ми библиотека, заедно съ шкафа, която се състои отъ разни
к н иги— български и немски, -завещавамъ сжщ о на Севлиевското читалище
„Развитие“, като книгите отъ фонда се прибавятъ къмъ библиотеката ми.
О ф . го д .
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7. Завещавамъ сумата (50.000) петдесеть хиляди лева на дружество
„Юнакъ" въ гр. Севлиево, като се образува фондъ — лихвитЪ всЬка година
да се даватъ на бедни юнаци за дрехи — формено облекло.
8. Завещавамъ сумата двеста хиляди лева на Туристическото друж ество
въ гр. Севлиево, съ която сума веднага да се построи хижа на Стара-планина,
гд-Ьто нам-Ьри за нуждно, като носи името ми.
9. Завещавамъ (10.000) десеть хиляди лева на църквата „Св. Троица*
въ гр. Севлиево.

10.

Завещанието е написано самор.ж.чно отъ завещателя на бЪла карирана
хартия върху щЬли две страници, а отъ третата е изписана 3/з отъ повърхни
ната й. ВсЬка страница завършва съ подписа на завещателя. Десетата
точка отъ завещанието е само нумерирана, но не изпълнена съ никакво
съдърж ание.

Академическиятъ съветъ въ заседанието си на 24. IX.
1941 г. се занима съ въпроса и реши: въпросътъ да бжде
проученъ въ формално-правно отношение отъ страна на юри
дическия факултетъ, следъ което и Кураториумътъ на Сту
дентския домъ да проучи отъ своя страна, дали дарението
отговаря на цельта, съ която се прави, за да бжде прието
отъ Университета. Академическиятъ съветъ да се произнесе
следъ туй по завещанието.
Въ заседанието си на 8. X. с. г. Академическиятъ съветъ
прие дарението и натовари г. проф. П. Венедиковъ да влезе
въ връзка съ изпълнителя на завещанието, адвоката Биячевъ,
и уговори формалностите по приемането. Въ заседанието си
пъкъ на 29. X. с. г. Академическиятъ съветъ одобри следния
текстъ на акта за дарението:
„Въ изпълнение на последната воля на нашия наследодатель, покойния Иванъ Янковъ Станчевъ, аптекарь въ София,
учредява се фондация „Домъ Иванъ Янковъ Станчевъ“. Фон
дацията е юридическа личность съ изключително благотвори
телна цель — даването на подслонъ и жилище презъ учебната
година на бедни девици — българки, студентки въ Софийския
университетъ Свети Климентъ Охридски, съ примерно пове
дение и добъръ успФхъ. За постигането на тази цель се отделя
отъ наследството, оставено отъ покойния ни наследодатель,
недвижимия имотъ на ул. Козлодуй № 51, състоящ ъ се отъ
кв. м. при граници
. . .
върху който имотъ се намира масивна постройка. .
(описание), и сумата 250,000 лв. Собственостьта на горепосо
чения имотъ минава върху фондацията по силата на този актъ,
а сумата се задължаваме да внесемъ при поискването отъ
управлението на фондацията подъ името „Фондъ Тота и Янко
Станчеви“, лихвите отъ нея, както и доходите отъ наеми на
магазините въ имота и евентуално останалите помещения
презъ време на ваканцията ще служ атъ за поддържане на дома
за студентки, който ще се открие въ посочения имотъ. Фонда
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цията ще се управлява отъ кураториумъ, съставенъ отъ трима
избрани отъ Акад. съветъ на Университета професори за три
години, като вейка година единъ отъ тйхъ ще излиза и на
неговото мЪсто ще се произвежда новъ изборъ. Управлението
ще става по правилникъ, одобренъ отъ Акад. съветъ, който
ще одобрява и бюджета на фондацията и предъ който Кураториумътъ ще дава сметка въ края на вс^ка учебна година.“
Въ заседанието на Академическия съветъ на 13. V. 1942 г.
г-нъ Ректорътъ докладва, че споредъ архитекта на Министер
ството на благоустройството, за ремонтъ на дарената сграда
и приспособяването й за. домъ-жилище за бедни студентки ще
сж необходими около 450.000 лв. безъ инвентаръ за кухня, или
500.000 лв. съ такъвъ (180.000 лв. за ремонтъ и 320.000 лв.
за обзавеждане), а за издръжка на дома ще еж нуждни около
78.250 лв. годишно.
Академическиятъ съветъ избра кураториумъ за управление
на дома, въ съставъ: г-да професорите д-ръ Дим. Т. Кацаровъ
— за председатель и П. Венедиковъ и Ив. Апостоловъ за чле
нове и му възлож и: да проучи см етките на архитекта, да из
работи бюджетъ на дома, като посочи, отъ где да се намЪрятъ
необходимите за горния ремонтъ средства и да изработи и
нуждниятъ правилникъ за управлението и използуването на дома.
Въ заседанието пъкъ на съвета на 27. V. с. г. се проче
тоха решенията на Кураториума, както след ва:
За намиране сумата 500.000 лв. за ремонтъ и обзавеждане
на завещаната сграда за домъ-жилище на бедни студентки,
Кураториумътъ препоржчва:
1. Сумата 180.000 лв. за ремонта и приспособяването на
Сградата да се вземе отъ фонда за научни цели, отъ кредита
за бедни студенти и
2. По отношение на обзавеждането на дома:
а) За сега да се обзаведе по-скромно, като студенткитЪпитомки се задълж аватъ да носятъ необходимите имъ дрехи,
като дюшеци, завивка, възглавници и
б) Д а не се предвижда хранене на студентките, съ което
ще се икономисатъ средства за обзавеждане на кухнята.
При това положение, за обзавеждането на дома ще сж
необходими около 180.000 лв., която сума да се поиска отъ
М-вото на вжтрешните работи — фондъ за обществено подпо
магане. Въ случай, че М-вото откаже да отпустне тази сума,
тогава да се потърси сумата другаде.
Академическиятъ съветъ одобри предложението на Кура
ториума и реши: нуждната сума за ремонтъ и приспособяване
на сградата (по т. 1) да се вземе отъ текущия бюджетъ на
фонда за научни цели по § „бедни студенти“.
Впоследствие Кураториумътъ на дома „Иванъ Янковъ
Станчевъ“ изработи и нуждния „Правилникъ за управление на
фондовете „Домъ Иванъ Янковъ Станчевъ“ и „Тота и Янко
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Станчеви“ при Университета Св. Климентъ Охридски, който
правилникъ се одобри отъ Министерството на народното про
свещение на 16. VII. 1942 год.
8. Н овъ ф он дъ „Д -ръ М етоди С лавчевъ“
Въ заседанието на Академическия съветъ на 30. XII. 1941
год. се прочете писмото отъ 20 с. м. на председателя на юби
лейния комитетъ за чествуване 50-годишната лекарска дейность
на г. д-ръ Методи Славчевъ, съ което се предаде сумата
100.000 лв., подарена отъ юбиляра за подпомагане на бедни,
способни и обещаващи студенти по медицина отъ Универси
тета. Академическиятъ съветъ прие дарението и, по предло
жение на съвета на медицинския факултетъ, реши да се
образува специаленъ фондъ на името на дарителя, отъ приходит-Ь на който фондъ да се подпомагатъ бедни студенти по
медицина. Съветътъ на медицинския факултетъ изработи и
Академическиятъ съветъ въ заседанието си на 26. III. 1941 г.
(Прот. № 18) одобри и следния Правилникъ на фонда „Д-ръ
Методи Славчевъ“ •
ПРАВИЛНИКЪ
на ф о н д а „ Д- р ъ М е т о д и С л а в ч е в ъ “
§ 1. При медицинския факултетъ на Университета Св Кли-.
ментъ Охридски се учредява „фондъ Д-ръ Методи Славчевъ“.
§ 2. Този фондъ се образува : а) отъ подарения отъ да
рителя д-ръ Методи Славчевъ капиталъ на сума 100.000 (сто
хиляди) лева; б) отъ други вноски, които биха постжпили за
цельта и в) отъ нераздаденитЪ лихви на капитала.
§ 3. Капиталътъ на фонда се влага въ Б. 3. К. Банка.
§ 4. Назначението на фонда е: отъ лихвитЪ на капитала
да се подпомагатъ бедни, но способни и обещаващи студенти
по медицина.
§ 5. Факултетскиятъ съветъ ще определя размФра на
помощитф, които ще се даватъ, въ зависимость отъ лихвитФ
добити презъ годината отъ капитала.
§ 6. Факултетскиятъ съветъ ще посочва студентитЪ, на
които ще се даватъ помощитЪ.
§ 7. Раздаването на помощит-Ь ще става ежегодно презъ
втората половина на м. декемврий.
§ 8. Решенията на факултетския съветъ по фонда и дава
нето на помощитЪ сж окончателни и се съобщ аватъ въ Ака
демическия съветъ.
§.-9. СмЪткйт^ на фонда се водятъ отъ лицето, натова
рено отъ Академическия съветъ да води смФткитФ и на другитЪ университетски фондове.
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9. Н овъ ф о н д ъ „Д им итъръ А танасовъ Х рановъ“
Въ заседанието на Академическия съветъ на 30. XII.
1941 г. г-нъ Д еканътъ на юридическия факултетъ прочете
следното решение на факултетския съветъ :
Д а се приеме дарътъ отъ 70.000 лв., направенъ на Уни
верситета отъ брата и сестрата на покойния правникъ Дим.
Ат. Храновъ съ писмо отъ 12. декемврий 1941 г. за образу
ване фондъ на името на покойния (фондъ „Димитъръ Атанасовъ
Храновъ, Licencié en droit, зап. подпоручикъ отъ 41 пех. полкъ,
убитъ въ Добруджа на 13. септемврий 1916 г.)“, отъ приходит-fe
на който фондъ да се дава ежегодно една награда на студентъ
отъ юридическия факултетъ, който редовно е посещавалъ
семинарнит-fe упражнения по гражданско право и гражданско
съдопроизводство и който въ течение на учебната година е
представилъ една писмена работа изъ областьта на граждан
ското право или гражданското съдопроизводство.
Академическиятъ съветъ одобри решението на факултет
ския съветъ и предостави на юридическия факултетъ да из
работи и съответенъ правилникъ за тоя фондъ (такъвъ обаче
не е още изработенъ).
10. Благотворителенъ фондъ „Кина и Андрей Н. Конови“
при М-вото на народното просв-Ьщение
Въ заседанието на Академическия съветъ на 1. VII. 1942 г.
се прочете следната запов-Ьдь на М-вото на народното просве
щение подъ № 1962 отъ 30. V. с. г., изпратана на Университета
съ писмо № 8479 отъ 25. VI. с. г. за знание (отъ запов-Ьдьта
се дава тукъ по-долу само текста засЬгащ ъ Университета) :
„Съгласно волята на дарителката г-жа Кина Андрей Н. Конова отъ
гр. Севлиево, живуща въ София, ул. Лавеле 23, изразена въ молбата й отъ
22. V. 1942 г„ Вх. № 16626 отъ 28. V. 1942 г.
ЗА П О ВЪ ДВА М Ъ
1. Да се основе на вечни времена при повереното ми М инистерство
благотворителенъ фондъ „Кина и Андрей Н. Конови".
2. За основенъ капиталъ на фонда да служи сумата 20.000 лв. (двадесеть хиляди) лева, внесена отъ дарителката по сметка № 25 — „завеща
тели и дарители“ на Министерството при Б. Н. Банка — София, съ вносенъ
листъ контр. № 20208 отъ 22. V. 1942 г.
5. Л ихвите на фонда да се изпращатъ въ началото на всека бюджетна
година на Соф. университетъ Св. Климентъ Охридски, за да се подпомагатъ
съ т е х ъ 4 студентки или студенти, бедни и даровити, родомъ отъ гр. Сев
лиево, за изплащане на студентските имъ такси или други техн и нужди.
6. Използуването на лихвите за горната цельда започне още отъ 1943 г.
8.
П реписъ отъ настоящата заповедь да се изпрати на дарителката
г-жа Кина Андрей Н. Конова, ул. Лавеле 23, София, и на Соф. университетъ
Ç b . Климентъ Охридски — София.
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11. Дарение въ книги отъ Словашката република
Въ заседанието на Академическия съветъ на 24. X. 1941 г.
г-нъ Ректорътъ съобщи, че на 22 с. м. словашкиятъ министъръ
г. д-ръ Стефанъ Полякъ, замЪстникъ на Словашкия Министъръпредседатель, по предвидената програма на Външното ми
нистерство за гостуването на словашката делегация, направи
посещение на Университета — Ректората и Университетската
библиотека, въ присжтствието на г-да ДеканитЪ на факулте
тите, словашкия министъръ г. Полякъ подари на Универси
тетската библиотека около 100 тома книги изъ словашката
художествена и научна литература. — Акад. съветъ прие д а
рението съ благодарность и реши да се подарятъ на Брати
славския университетъ всички неизчерпани университетски из
дания (Годишници и № № на „Университетска библиотека“),
като занапредъ университетските издания да се изпращатъ
въ замена съ изданията на Братиславския университетъ.
12. По дарение на госпожа Карауланова
Както се съобщи въ отчета за уч. 1940/41 г., г-жа Ве
личка Карауланова беш е направила дарение отъ 10.000 лв. за
основаване фондъ на името на покойния й синъ И в а н ъ
Ст . К а р а у л а н о в ъ , студентъ по медицина. Съ писмо отъ
24. VII. 1942 г. г-жа Карауланова предаде на Университета още
една сума отъ 30.000 дв. за подсилване на поменатия фондъ,
предназначението на който е подпомагане на бедни студенти.

VI. Тържества и гости на Университета
1. Тържества
Поради особените времена, които изживяваме, уреждането
на тържества б е иавсЬкжде сведено до минимумъ.
Нашиятъ Университетъ е уредилъ презъ течение на уч.
1941/42 г. само едно тържествено събрание на 28. XII. 1941 г.
въ аулата на Ректората, на което г. проф. д-ръ С т о я н ъ
Б е л и н о в ъ , по случай завършване на академическата си дейность въ Университета, прочете прощалната си лекция, на тема :
„Историческиятъ развой на ото-ларингологията“.
На туй тържество, г-нъ Ректорътъ на Университета приветствува г. проф. Б-Ьлиновъ съ следното слово:
„Многоуважаеми и драги колега
д-ръ Стоянъ Белиновъ!
О тъ името на скжпия ни Университетъ Св. Климентъ
Охридски щастливъ съмъ, че въ днешното наше тържествено
академическо събрание, устроено отъ Университета въ Ваша
честь, мога да Ви поднеса най-сърдечна благодарность и ис
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крена признателность за Вашата верна и плодовита дейность
въ нашата Alma Mater като бележитъ ученъ и като достоенъ
учитель на редица наши питомци отъ областьта на Вашата
специалность.
Вие посветихте най-хубавите години отъ живота си —
почти ц'Ьли двадесеть години — на строго-научна и на усърдна
преподавателска дейность въ нашия Университетъ и по-спе
циално на такава дейность въ тогава още едва що основания
медицински факултетъ. С ъ завиденъ усггЬхъ Вие издигнахте
въ него научната дисциплина на Вашата специалность; издиг
нахте клиниката по ушни, носни и гърлени болести, на която
б-Ьхте първиятъ директоръ; дадохте мощенъ тласъкъ за раз
витието на научната литература отъ Вашата специалность; а
създадохте по нея и плеада млади ратници, Ваши помощници
и продължители.
Всичките тия големи Ваши постижения и заслуги б-Ьха
достойно оценени, както въ нашето Отечество, тъй и вънъ отъ
него въ научния св-Ьтъ, за което свидетелствува Вашето изби
ране за членъ на голЪмъ брой учени тела въ странство.
Ето за това ние се горд-Ьемъ съ Васъ, съ Вашите беле
жити научни достижения и съ Вашата гол-Ьма научна слава.
Макаръ съ тжга да виждаме, че днесъ, съ днешната си
лекция, Вие се прощавате съ катедрата си, ние, знаейки, че
Вие духомъ и гЬломъ оставате неразд^ленъ съ насъ и съ на
шата скжпа Alma M ater, радваме се, че Вие сте така здравъ
и бодъръ.
И за това, благоп.ожелаваме Ви отъ все сърдце Богъ да
Ви даде още на много и много години крепко здраве и пълна
енергия, та, освободенъ отъ тяжестигЬ на преподавателските
задължения, съ пълна свобода да продължите творческия си
наученъ трудъ за доброто на нашия народъ и за славата на
нашата Alma M ater.“
Въ чужбина пъкъ Университетътъ взе участие съ свой
представитель (г-нъ проф. д-ръ Люб. Чакаловъ) само въ научните
тържества уредени отъ Университета въ Падуа, Италия, отъ
25. до 31. V. 1942 г., въ паметь на видни представители на
на науката и изкуствата отъ Падуа.
2. Гости на Университета
Въпреки военното време, Университетътъ ни е ималъ
честьта и презъ изтеклата уч. 1941/42 г. да бжде посетенъ,
по негова покана, отъ редица видни чуждестранни професори
и да чуе думата имъ по разните отрасли на науката, а именно:
1.
Проф. д-ръ Е р н с т ъ Щ о р м ъ (Ernst Storm), Ректоръ на Висшето техническо училище въ Берлинъ. Като гостъ
на физико-математическия факултетъ той прочете една публична
лекция, на тема: „Развитието на Берлинската политехника“,
на 4. X. 1941 г.
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2. Проф. д-ръ К а р л ъ А . Е м г е (Carl A. Emge), професоръ по философия на правото въ Берлинския университетъ.
Като гостъ на юридическия факултетъ той прочете три публични
лекции, на теми : „Философия на традицията“, на 16, X. 1941 г.
и „Метафизично състояние и правна философия“,на 17. и 18. X. с. г.
3. Проф. д-ръ М а к с ъ Х о х р а й н ъ (М ахHochrein^ професоръ по сърдечни болести и болестите на кръвообращението
въ Лайпцигския университетъ. Като гостъ на медицинския фа
култетъ той прочете две публични лекции, на теми: „Умората
като причина за заболявания“, на 22. X. 1941 г. и „Патогенеза и
терапия на белодробните циркулационни смущения“, на 23. с. м.
4. Проф. д-ръ К а р л ъ Х а й н р и х ъ Б а у е р ъ (Karl Hein
rich Bauer), директоръ на хирургическата клиника въ Бреслау.
Като гостъ на медицинския факултетъ той прочете две публични
лекции, на теми: „Хирургия на симпатикуса“, на 27. X. 1941 г.
и „Патогенезата и принципите на лекуването на стомашната
язва“, на 28. с. м.
5. Проф. д-ръ Х а й н р и х ъ Г о т р о н ъ (Heinrich Gottron),
директоръ на кожно-венерическата клиника при университета
въ Бреслау. Като гостъ на медицинския факултетъ той прочете
една публична лекция, на тема: „Болестьта на Шюлеръ Кристиянъ“, на 18. XI. 1941 г.
6. Проф. д-ръ М а к с ъ Х а р т м а н ъ (Max Hartmann), виденъ германски биологъ, професоръ въ Берлинския универ
ситетъ, директоръ на Кайзеръ-Вилхелмовия биологически институтъ въ Берлинъ, почетенъ докторъ на Софийския университетъ.
Като гостъ на медицинския ф акултетъ той прочете една лекция,
на тема: „Физиология на оплодяването и на сексуалностьта“,
на 29. XI. 1941 г.
Сжщиятъ е гостувалъ втори пжть на Университета, пакъ
като гостъ на медицинския факултетъ, съ една публична лекция,
на тема : „Законътъ за съхранение на енергията и отражението
му въ философията“, на 6. VI. 1942 г.
7. Проф. д - р ъ Ф р а н ц ъ Д ь о л г е р ъ (Franz Dolger), про
фесоръ по византийска история въ Мюнхенския университетъ,
почетенъ докторъ на Софийския университетъ. Като гостъ на
историко-филологическия факултетъ, той прочете две публични
лекции, на тема: „Владетелската фамилия въ държавната идея
на средновековието “, на 18. и 19. XII. 1941 г.
8. Проф. д-ръ Х у г о Ш п а ц ъ (Hugo Spatz), директоръ
на Кайзеръ-Вилхелмовия институтъ за изследване на мозъка
въ Берлинъ. Като гостъ на медицинския факултетъ той про
чете една лекция, на тема: „Сексуалниятъ центъръ въ меж
динния м озъкъ“, на 22. I. 1942 г.
9. Проф. д-ръ В о л ф г а н г ъ З и б е р т ъ (Wolfgang Siebert), професоръ по трудово право въ Берлинския универси
тетъ. Като гостъ на юридическия факултетъ той прочете две
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лекции, на тема: „Основните начала на германското трудово
право“, на 26. и 27. I. 1942 г.
10. Проф. д-ръ В а л т е р ъ ф о н ъ Б р у н ъ (Walter von
Brunn), директоръ на Института за история на медицината при
Лайпцигския университетъ. Като гостъ на медицинския факултетъ той прочете една публична лекция, на тема : „История на
’ военната хирургия“, на 17. II. 1942 г.
11. Проф. д-ръ К. О. М ю л е р ъ (К. О. Müller), професоръ отъ Берлинския университетъ. Като гостъ на агрономолесовъдския факултетъ той прочете две лекции, на теми:
„Физиологично-генетични изследвания върху имунитетната про
блема при растенията“, на 24. II. 1942 г. и „Нови методи и
задачи при създаване на устойчиви на болести картофи съ
огледъ на българските условия“, на 26. с. м.
12. Проф. д-ръ М а р т и н ъ Щ е м л е р ъ (Martin Staemmler),- редовенъ професоръ по патология и Ректоръ на универ
ситета въ Бреслау. Като гостъ на медицинския факултетъ той
прочете една публична лекция, на тема: „Изследвания върху
сирингомиелията“, на 27. II. 1942 г.
13. Проф. д-ръ Ф р а н ц ъ Л и н к е (Franz Linke), дирек
торъ на Института по метеорология и геофизика при универ
ситета въ Франкфуртъ на Майнъ. Като гостъ на физикоматематическия факултетъ той прочете две публични лекции,
на теми: „Климатъ и здраве“, на 27. III. 1942 г. и „Време и
здраве“, на 28. с. м.
14. Проф. д-ръ Е м и л ъ В ь о р м а н ъ (Emil Woermann),
редовенъ професоръ по земеделска икономия въ университета
въ гр. Хале. Като гостъ на агрономо-лесовъдския факултетъ
той прочете една публична лекция, на тема : „М естото на
югоизточна Европа въ рамките на Европейското стопанство за
изхранване на населението“, на 15. IV. 1942 г.
15. Проф. д-ръ П е т е р ъ П е т е р с е н ъ (Peter Petersen^
редовенъ професоръ по педагогика въ университета въ Йена,
Германия. Като гостъ на историко-филологическия факултетъ
той прочете една публична лекция, на тема: „Отъ педагогията
къмъ науката за възпитанието и основаването на педагогическия
реализъмъ“, на 16. IV. 1942 г.
16. Проф. д-ръ В и л ь о М а н с и к а (Viljo Mansikka), ре
довенъ професоръ по славянска филология въ университета въ
гр. Хелзинки, Финландия. Като гостъ на историко-филологическия факултетъ той прочете една лекция, на тема: „Византия
на северъ“, на 14. IV. 1942 г.
17. Проф. д-ръ Р у д о л ф ъ Е г е р ъ (Rudolf Egger), ре
довенъ професоръ по римска история и епиграфика въ Виен
ския университетъ. Като гостъ на историко-филологическия
факултетъ той прочете една публична лекция, на тема: „Източ
ните Алпи по времето на Великото преселение на народите“,
ца 17. IV. 1942 г.
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18. Проф. Е н р и к о Б о м п и а н и (Enrico Bompiani), редовенъ професоръ по геометрия въ Римския университетъ. Като
гостъ на физико-математическия факултетъ той прочете две
публични лекции, на тема: „Проективни и топологични дифе
ренциални инварианта“, на 5. и 7. V. 1942 г.
19. Проф. д-ръ Д ж и н о Ф р о н т а л и (Gino Frontali), про
фесоръ по педиатрия въ университета Падуа, Италия. Като
гостъ на медицинския факултетъ той прочете една публична
лекция, на тема: „Какъ се изразяватъ нашите деца“ на
19. V. 1942 г.
20. Проф. д-ръ В а л т е р ъ М е в и у с ъ (Walter Mevius),
редовенъ професоръ по ботаника и Ректоръ на Университета
въ гр. Мюнстеръ, Германия. Като гостъ на медицинския и
агрономо-лесовъдския факултети той прочете две публични
лекции, на теми: „Наука за лечебните растения и значението
й за лёкаря", на 20. V. 1942 г. и „Почвената реакция и живота
на растенията“, на 21. V. с. г.
21. Проф. д-ръ мед. д-ръ h. с. Ф р а н ц ъ Ф о л х а р д ъ
(Franz Volhard), редовенъ професоръ по вжтрешна медицина
въ Франкфуртския университетъ, единъ най-виднитЪ немски
интерниста. Като гость на медицинския факултетъ той прочете
две публични лекции, на теми: „Развитието на днешното учение
за двустранните хематогенни бжбречни болести“, на 21. V.
1942 г. и „Трайното лекуване на сърдечно болните“, на 22. с. м.
22. Проф. д.ръ К а р л ъ X. М а й е р ъ (Karl H. Meyer), ре
довенъ професоръ по славянска филология въ Кьонигсбергъ.
Като гостъ на историко-филологическия факултетъ той про
чете една публична лекция, на тема: „Старите германски заемки
въ славянските езици“, на 17. VI. 1942 г.
23. Проф. д-ръ Й о з е ф ъ К н о л ъ (Josef Knoll), директоръ
на Института по растениевъдство при университета въ Лайпцигъ.
Като гостъ на агрономо-лесовъдския факултетъ той прочете
една публична лекция, на тема: „Методи за изследване на
ливадите и пасищата и възможности за доходностьта отъ
т е х ъ “, на 25. VI. 1942 г.
24. Проф. д-ръ К а р л о А н т и (Carlo Anti), редовенъ про
фесоръ по археология и история на античното изкуство и
Ректоръ на университета въ Падуа, Италия. Като гостъ на
историко-филологическия факултетъ той прочете една публична
лекция, на тема: „Различните етапи въ живота на единъ стариненъ университетъ“, на 26. VI. 1942 г.
25. Проф. д-ръ Х е р б е р т ъ В. Д у д а (Herbert W. Duda),
директоръ на Немския наученъ институтъ въ София, по покана
на историко-филологическия факултетъ е челъ лекции презъ
течение на целия летенъ семестъръ 1942 г. изъ областьта на
туркологията, а именно: „История на османското царство —
отъ неговите наченки до завладяването на Ц ариградъ“, „Въве
дение въ арабския езикъ“, „Въведение въ ново-персийски езикъ
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съ четене на леки текстове“ и семинаръ: „Тълкуване на староосманския историкъ „Ашикпашазаде и упражнения по староосмански.
26. Освенъ тия гости чужденци, по предложение на съвета
на историко-филологическия факултетъ, Академическиятъ съветъ
е поканилъ и изслужилия редовенъ професоръ по български
езикъ г. д-ръ А л е к с а н д ъ р ъ Т е о д о р о в ъ — Баланъ да
чете лекции презъ течение на щЬлата учебна 1941/42 год. за
студентит-fe по славянска филология. Г-нъ проф. Баланъ се
отзова на поканата и чете презъ зимния и летния семестъръ
съответни лекции по българска граматика.
27. Следъ освобождаването и на редовните професори г.
д-ръ Стоянъ Б’Ьлиновъ и г. д-ръ Коста Пашевъ отъ медицинския
факултетъ, при заеманите отъ тЪхъ катедри по ушно-носногърлени болести и по очни болести нямаше други препода
ватели, които да четатъ 'лекции за студентигЬ-медици. Ето
защо, по предложение на съвета на медицинския факултетъ,
Академическиятъ съветъ покани и т-Ьхъ да продължатъ да
четатъ лекции по своите дисциплини. Г-нъ Б’Ьлиновъ и г-нъ
Пашевъ се отзоваха слицо тъй на поканата и четоха презъ
летния семестъръ на изтеклата учебна година съответни лекции.

VII. Научна дейность на Университета
1. Научни издания на Университета
Презъ течение на учебната 1941/42 година сж обнародвани
21 книги (нови нумера) отъ поредицата „Университетска биб
лиотека“ и 8 годишника • въ 13 книги, или всичко 34 книги
(тома), както следва:
а) № № на „Университетска библиотека“
№

общ о коли ;

236

Сборникъ отъ задачи по проективна и дескриптивна
геометрия, отъ проф. Д. Табаковъ. София, 1941,
582 стр...................................................................................
238 Полска книжовна речь въ образци, отъ проф. Стоянъ
Романски. София 1941, 464 стр.....................................
239 М еждудържавно право. I. Въведение и обща часть,
отъ проф. Георги П. Геновъ. Второ издание. София
1941, 590 стр.......................................................................
240 Обща психология, отъ проф. д-ръ С. Казанджиевъ.
Второ непроменено издание. София 1941, 544 стр.
241 Ческа книжовна речь въ образци, отъ проф. Стоянъ
Романски. София 1942, 428 стр.................................
242 Кратъкъ учебникъ по паразитология, отъ проф. Ме
тодий Поповъ. София 1941, 172 стр.

36У2
29*/а
38
34
27у2
11*/4
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243 Кооперацията въ земеделското стопанство, отъ проф.
Янаки С. Молловъ. София 1941, 172 стр..................
244 Уводъ въ модерните теории на интеграла. Допъл
нителни глави къмъ учебника по Диференциално,
и интегрално сметане, отъ проф. д-ръ Кирилъ
Поповъ, София 1941, 100 стр. .
...
.
245 Кратъкъ курсъ по аналитична химия. Качественъ
и количественъ анализъ, за студенти естественици,
агрономи, медици и др., отъ проф. 3. Караоглановъ.
София 1941, 263 стр. . .
246 Основи на гинекологията. Часть III. Болести на вла
галището и вулвата, отъ проф. д-ръ Д. Стаматовъ.
II издание. София 1941, 92 стр.....................................
247 Русия, великите сили и българскиятъ въпросъ следъ
избора на князъ Фердинанда (1888— 1896 г.), отъ
д-ръ Иванъ Панайотовъ. София 1941, 274 стр. .
248 Основенъ курсъ по демография, отъ проф. Д. Мишайковъ. София 1941, 321 стр..................................
249 Лесоползуване, отъ проф. инж. В. Стояновъ. София
1941, 385 стр. .
.
.
.
.
.
250 Машинознание за индустриална химия, отъ проф.
инж. Борисъ Илиевъ. София 1942, 271 стр..............
251 Обща биология, отъ проф. д-ръ Методий Поповъ.
Трето преработено издание. София 194.1, 521 стр.
252 Зоология. Анатомия и систематика на безгръбнач
ните животни (курсъ, четенъ на студентите по
естествена история презъ учебната 1940/1941 г.),
отъ проф. д-ръ Ст. Консуловъ. София 1942, 484 стр.
253 Въведение въ анатомията на дървото. (Съ 40 ри
сунки въ текста и 54 таблици), отъ проф. Борисъ
Стефановъ. София 1941, 1 7 2 + 56 стр..............
254 Конституционно право. Часть първа. Трето прера
ботено издание, отъ проф. Стефанъ Г. Баламезовъ.
София 1942, 382 стр...........................................
.2
255 Международно частно право. I. Обща часть. II.
Стълкновение на законите, отъ проф. Георги П.
Геновъ. София 1942, 566 стр.........................................
256 Песеньта за Роланда. Споредъ оксфордския ржкописъ 015Ьу 23. Уводъ, текстъ и преводъ, съ 12
факсимилета, бележки, речникъ и показалецъ на
собствените лични и местни имена, отъ проф. Тома
Ст. Томовъ. София 1942, 480 стр,
.
257 Учебникъ по органична химия, отъ проф. д-ръ Д.
Ивановъ. София 1942, 785 стр.
.

11

7

\1 хи
6
18
207 3
25
17]/з
33

с01/4
15'/2
4
3572

313/ 4
50

Или общ о: 519 коли въ стр. 8104
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б) Г о д и ш н и ц и
Общо:
Официаленъ отделъ за уч. 1940/41 г.
Годишникъ на историко-филологи
ческия факултетъ, т. XXXVIII (1941/42) .
Известия на семинарите при историкофилологическия факултетъ на Университета
Св. Климентъ Охридски—София, т. I (1942)
Годишникъ на физико-математическия факултетъ, т. XXXVIII (1941/42)
кн. 1 математика
кн. 2 химия .
...
кн. 3 естествена история .
Трудове на Черноморската биологична
станция въ Варна, кн. 10 и 11 (1941/42)
Годишникъ на юридическия факул
тетъ, т. XXXVII ( 1 9 4 1 / 4 2 ) .....................
Годишникъ на медицинския факул
тетъ, т. XXI (1941/42) . . .
. .
Годишникъ на агрономо-лесовъдския
факултетъ, т. XX (1941/42)
кн. 1 земеделие
кн. 2 лесовъдство .
. .
Годишникъ на богословския факул
тетъ, т. XIX (1941/42)
.....................
Годишникъ на ветеринарно-медицинския факултетъ, т. XVIII (1941/42) .

20 Ч,

стр.
306

60

962

157,

245

КОЛИ

15’Д
187,

330
242
275

9

144

61

965

40

660

297,
16

466
250

407.

644

40

640

21

Или общ о: 395 коли въ 6273 стр.
2. Научни публикации о тъ преподаватели и асистенти
Доколкото сж събрани за това сведения отъ самите пре
подаватели, презъ уч. 1941/42 год. еж напечатани научни
работи, както следва: 190 студии и статии и 30 книги на бъл
гарски езикъ и 54 студии и статии и 2 книги на чужди езици,
общо отъ 82 преподаватели и 68 студии и статии и 2 книги
на български езикъ и 15 студии И статии на чужди езици,
общо отъ 65 редовни и доброволни асистенти. Общо отъ пуб
ликуваните 71 научни работи на чужди езици отъ универси
тетски преподаватели и асистенти, 63 сж на немски езикъ, 2
на френски, 5 на италиански и 1 на английски.
Публикуваните работи сж отъ следните преподаватели
и асистенти:
Отъ. п р е п о д а в а т е л и :
а)
190 студии и статии на български езикъ отъ 71 пре
подаватели: отъ историко-филологическия факултетъ — проф.
д-ръ ' Д ; ' Т. Кацаровъ (1), прбф. д-ръ Ст. Щ аденбвъ (14), проф.
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д-ръ М. Арнаудовъ (5), проф. Ив. Батаклиевъ (3), проф. д-ръ
В. Вещевлиевъ (3) и Жана Николова (6); отъ физико-математическия факултетъ — проф. д-ръ К. Поповъ (1), проф. Ив.
Ценовъ (2), проф. д-ръ Н. Обрешковъ (3), проф. д-ръ Н.
Боневъ (4), проф. 3. Караоглановъ (1), проф. д-ръ Д. Баларевъ
(7), проф. Ив. Трифоновъ (1), проф. П. Бакаловъ (1), проф. д-ръ
Ст. Консуловъ (3), проф. Н. Стояновъ (1), проф. Р. Райновъ (2),
проф. Г. Ранковъ (1), проф. Стр. Димитровъ (2), ред. доц. д-ръ
Б. Петканчинъ (1), ред. доц. д-ръ Ал. СпасовъД2), част. доц.
д-ръ Г. Братистиловъ (1) и част. доц; д-ръ Д. Йордановъ (1);
отъ юридическия факултетъ — проф. д-ръ Л. Диковъ (1),
проф. Д. Мишайковъ (5), проф. д-ръ Н. Жабински (6), проф. Ив.
Апостоловъ(1), проф. П. Стайновъ (3), проф. д-ръ К. Бобчевъ (1),
проф. д-ръ Ив. Кинкелъ (3), ред. доц. д-ръ Б. Бончевъ (7),
ред. доц. д-ръ А. Тотевъ (12), ред. доц. д-ръ Л. Василевъ (6),
част. доц. д-ръ Ил. Януловъ (7) и част. доц. К. Цончевъ (4);
отъ медицинския факултетъ — проф. д-ръ Вл. Марковъ (4),
проф. д-ръ Ал. Станишевъ (1), проф. д-ръ А. Хаджиоловъ (2),
проф. д-ръ Н. Дабовски (2), проф. д-ръ Л. ЦвЪтковъ (2),
проф. д-ръ Ив. Московъ (1), проф. д-ръ Д. Кадановъ (2), ред.
доц. д-ръ М. Чиловъ (2), ред. доц. д-ръ Ив. Ю. Ивановъ (2),
част. доц. д-ръ М. Марковъ (2) и ред. доц. Т. Гоцевъ (3); отъ
агрономо-лесовъдския факултетъ — проф. д-ръ Д. Атанасовъ(1),
проф. Г. С. Хл'Ьбаровъ (3), проф. Н. Нед'Ьлчевъ (1), проф. Йорд.
п. Стоичковъ (1), проф. В. Стояновъ (1), проф. д-ръ Н. Платикановъ (3), проф. М. Русковъ (1), проф. П. Петковъ (2), ред.
доц. д-ръ А. Поповъ (1) и проф. д-ръ Г. Генчевъ (1); отъ
богословския факултетъ — проф. протопр. д-ръ Ст. Цанковъ (3),
проф. прот. Ив. Гошовъ (2), проф. Г. Ст. Пашевъ (2), проф. Йв.
СнЪгаровъ (8), проф. Хр. Гяуровъ (1), проф. Ив. С. Марковски (5),
проф. архим. Евтимий (4) и ред. доц. Ил. Цоневски (1); отъ
ветеринарно-медицинския факултетъ — проф. д-ръ П. А. По
повъ (1), проф. д-ръ П. Хаджидимигровъ (2), проф. д-ръ К.,
Ивановъ (1), проф. д-ръ А. Петковъ (1), ред доц. П. Минчевъ (-1),
част. доц. д-ръ 3. Горановъ (1) и част. доц, д-ръ Ст. Ивановъ (1).
б)
54 студии и статии на ч у ж д и езици отъ 28 препо
даватели : отъ историко-филологическия факултетъ — проф. Ив.
Батаклиевъ (3) и проф. д-ръ В. Бешевлиевъ (1); отъ физикоматематическия факултетъ — проф. д-ръ К. Поповъ (2), проф.
д-ръ Н. Обрешковъ (1), проф. д-ръ Н. Боневъ (1), проф, 3,,
Караоглановъ (4), проф. д-ръ Д. Баларевъ (7), проф. Ив. Трйфоновъ (1), проф. Н. Стояновъ (2) и ред. доц. д-ръ Ал. Спасовъ (4); отъ юридическия факултетъ — проф. д-ръ Л. Ди
ковъ (1), проф. Д . Мишайковъ (1), проф. д-ръ Л. Владикинъ (3),
проф. д-ръ Н. Долапчиевъ (1), ред. доц. д-ръ Б. Бончевъ (1)
и ред. доц. д-ръ А. Тотевъ (1); отъ медицинския факултетъ —
проф. д-ръ Ст. Кирковичъ (1), проф. д-ръ Ал. Станишевъ (1),
проф. д-ръ Вл. Марковъ (1), проф. д-ръ А. Хаджиоловъ (2),
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редов. доц. д-ръ К. Чиловъ (2), ред. доц. д-ръ П. Николовъ (2)
и ред. доц. д-ръ Т. Гоцевъ (3); отъ агрономо-лесовъдския факултетъ — проф. д-ръ Д. Атанасовъ (1) и проф. М. Христовъ (2);
отъ богословския факултетъ — проф. протопр. д-ръ Ст. Цанковъ (3); отъ ветеринарно-медицинския факултетъ — проф. д-ръ
Кс. Ивановъ (1) и ред. доц. д-ръ П. Минчевъ (1).
в) 30 книги на български езикъ о тъ : проф. д-ръ М. Арнаудовъ (2), проф. Т. С. Томовъ (1), Жана Николова (1), проф.
д-ръ К. Поповъ (1), проф. 3. Караоглановъ (1), проф. д-ръ Ст.
Консуловъ (1), част. доц. д-ръ Г. Брадистиловъ (1), проф. Дим.
Мишайковъ (3), проф. д-ръ Л. Владикинъ (1), проф. Д. Силяновски (1), проф. д-ръ Н. Долапчиевъ (1), проф. П. Стояновъ (1).
проф. П. Стайновъ (2), ред. доц. д-ръ Б. Бончевъ (1), проф,
д-ръ Ст. Кирковичъ (1), проф. д-ръ Л. ЦвЪтковъ (1), проф. Д.
Кадановъ (1), ред. доц. д-ръ П. Николовъ (1), част. доц. Д.
Капитановъ (1), проф. д-ръ Д. Атанасовъ (1), проф. В. Сто
яновъ (1), проф. протопр. д-ръ Ст. Цанковъ (2), проф. Ив. С.
Марковски (2) и ред. доц. Ил. Цоневски (1).
г) 2 книги на чужди езици отъ проф. д-ръ Л. Владикинъ (2).
О тъ асистенти

(редовни и доброволни)

а) 68 студии и статии на български езикъ отъ 39 аси
стенти (редовни н доброволни): отъ историко-филологическия
факултетъ — Г. Михайловъ (1), д-ръ Л. Диневъ (1), Хр. Ни
коловъ (1) и Г. Пирьовъ (2); отъ физико-математическия фа
култетъ — д-ръ Л. Илиевъ (2) и д-ръ Ек. Андрейчинъ (1);
отъ юридическия факултетъ — Л. Данаилова (2) и д-ръ Ив.
Ранковъ (1); отъ медицинския факултетъ — д-ръ 3. Ячева(1),
д-ръ Т. Ташевъ (3), д-ръ Г. Гизовъ (1), д-ръ Б. Н'Ьмски (1),
д-ръ Ив. Кировъ (1), М. Миховъ (3), д-ръ А. Петрова (1), д-ръ
Б, Славковъ (1), д-ръ А. Пухлевъ (2), д-ръ М. Рашевъ (2),
д-ръ Б. Бойчевъ (6), д-ръ Ив. Йонковъ (3), д-ръ П. Петровъ (1),
д-ръ Д. Даскаловъ (5), д-ръ Н. Шипковенски (1), д-ръ С. Митовъ (1), д-ръ Г. Георгиевъ (1), д-ръ Б. Захариевъ (3), д-ръ Ю.
Маневъ (1) и д-ръ А. Пановъ (1); отъ агрономо-лесовъдския
факултетъ — д-ръ Е. Левенсонъ (1), Т. Георгиевъ (1), Л. Тамамджиевъ (1), К. Кръстевъ (1), д-ръ М. Венедиковъ (2), Хр.
Мочева (3), д-ръ Цв. Стайковъ (2), Ив. Ковачевски (1), Ал.
Сотировъ (3) и А. Литягинъ (2); отъ ветеринарно-медицинския
факултетъ — д-ръ Д. Димовъ (1).
б) 15 студии и статии на ч у ж д и езици отъ асистенти:
отъ историко-филологическия факултетъ — Б. Геровъ (1) и
Г. Михайловъ (1); отъ физико-математическия факултетъ —
д-ръ К. Поповъ (1) и Г. Козаровъ (1); отъ юридическия фа
култетъ — д-ръ Люб. Пауновъ (1); отъ медицинския факул
тетъ — д-ръ Н. Шипковенски (2), д-ръ Б. Захариевъ (1) и д-ръ
А. Пановъ (1); отъ агрономо-лесовъдския факултетъ — д-ръ М.
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Венедиковъ (1), д-ръ М. Христовъ (1), д-ръ Цв. Стайковъ (2),
и Ив. Ковачевски (1); отъ ветеринарно-медицинския факултетъ
— д-ръ К. Братановъ (1).
в)
2 книги на български езикъ отъ следнитЬ асистенти :
Хр. Мочева (1) и Ив. Ковачевски (1).
3. Международни научни конгреси и др. събрания
Следнит’Ь преподаватели и асистенти сж взели участие
въ международни научни конгреси и др. събрания :
1. Проф. Ив. Батаклиевъ отъ историко-филологическия
факултетъ въ конгреса на германскитЬ, италиянскитЬ и испанскитЬ географи въ Вюрцбургъ, Германия, отъ 20. до 26. III.
1942 г., като представитель на Българското географско д-во.
Челъ е рефератъ на тема: „Die Baumwollkultur in Bulgarien“.
2. Проф. д-ръ Н. Боневъ отъ физико-математическия факултетъу въ конгреса на астрономитЬ въ Гьотингенъ, Германия,
на 3. и 4. X. 1941 г. Челъ е рефератъ, на тема: „Über das
Sonnenf leckenproblem “.
3. Проф. д-ръ Ал. Станишевъ отъ медицинския факултетъ,
на Международния наученъ и учредителенъ конгресъ за борба
съ туберкулозата въ Берлинъ, отъ 24. до 26. XI. 1942 г., като
представитель на България.
4. Д-ръ Ив. Досковъ, редовенъ асистентъ въ медицинския
факултетъ, на конгреса на Европейския младежки съю зъ въ
Виена, отъ 12. до 17. IX. 1942 г. (въ комисията: „Младежко
здраве“), като представитель на Организацията на българската
младежь „Бранникъ“. Челъ е рефератъ, на тема: „Младежкото
здравно дЬло въ България“.
5. Д-ръ Кирилъ Братановъ, редовенъ асистентъ въ вете
ринарно-медицинския факултетъ, на конгреса по развъдни бо
лести и изкуствено осеменяване въ Милано, Италия, отъ 21.
до 23. IX. 1942 г. Челъ е реферати: 1) „Наблюдения върху
биологичната сжщность на разредителитЬ на говеждата сперма“
и 2) „ОпредЬляне на отношенията между теглото и обема на
седимента и серума въ говеждата сперма и възможности за
опредЬляне броя на сперматозоидитЬ“.
4. Преподаватели и асистенти на научни занятия
въ чужбина
Презъ течение на уч. 1941/42 г. въ чужбина Сж били:
1. Проф. Т. С. Томовъ отъ историко-филологическия. фа
к у л т е т ъ — отъ 20. VII. до 20. VIII. 1942 г. въ Унгария.
2. Проф. д-ръ Д. Т. Кацаровъ, отъ историко-филологическия факултетъ — отъ 1. VII. до 15. IX. 1942 г., за научнй
проучвания въ чужбина,
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3. Хр. Николовъ, асистентъ-кустосъ въ историко-филологическия ф акултетъ— учебната 1941/42 г. въ Германия за проуч
ване на възпитанието и обучението въ н^мскигЪ училища.
4. Г ца Жана Николова, редовна лекторка по н-Ьмски езикъ
въ историко-филологическия факултетъ, отъ 1. III. до 1. VI.
1942 г. въ Германия.
5. Проф. Николай Стояновъ отъ физико-математическия
ф акултетъ — отъ 13. до 28. VII. 1942 г., въ Германия.
6. Проф. д-ръ Л. Владикинъ отъ юридическия факултетъ
— отъ 3. до 22. V. 1942 г. въ Унгария и Германия.
7. Проф. П. Стойновъ отъ юридическия факултетъ — отъ
25. XI. до 20 XII. 1941 г.
8. Ред. доц. д-ръ Т. Гоцевъ отъ медицинския факултетъ
— отъ 10. VIII. до 20. IX. 1942 г., на научна работа въ физио
логическия институтъ при Виенския университетъ.
9. Д-ръ Н. Шипковенски, ред. асистентъ въ медицинския
факултетъ — отъ 20. IX. до 17. X. 1941 г., въ Мюнхенъ за
проучване на новигЬ лечебни методи въ психиатрията.
10. Проф. Нед. НедЪлчевъ отъ агрономо-лесовъдския
факултетъ — отъ 1. до 20. IX. 1941 г. въ Италия, за проучване
културата на лозата.
11. Проф. протойерей Ив. Гошевъ отъ богословския фа
к у л т е т ъ — отъ 15. IV. до 7. V. 1942 г., въ Мюнхенъ, Берлинъ,
Виена и Будапеща.
12. Проф. д-ръ Гр. Диковъ отъ ветеринарно-медицинския
факултетъ — отъ 24. V. до 16. VI. 1942 г. въ Германия и Словакия.
13. Д -ръ Кирилъ Братановъ, редовенъ асистентъ въ вете
ринарно-медицинския факултетъ — отъ 10. XII. 1941 г. до 20.
X. 1942 г. въ Италия на специализация.
14. Проф. протопрезв. д-ръ Ст. Цанковъ отъ богословския
факултетъ — презъ юний 1941 г. и октомврий 1942 г. за научни
проучвания въ чужбина.
5. Поканени да четатъ лекции въ чужбина
1. Проф. T. С. Томовъ отъ историко-филологическия фа
култетъ е билъ поканенъ отъ университетите въ Римъ, Падуа,
Флоренция и Болоня, презъ времето отъ 1. до 24. V. 1942 г.
Говорилъ е на тема: „La Canzone di O rlando; билъ е и въ
Дебреценъ, Унгария, отъ 1. до 9. VIII. с. г., по покана на та
мошния университетъ, и е говорилъ на тема: „Iwan Vazov,
poète national bulgare“.
2. Проф. Николай Стояновъ отъ физико-математическия
факултетъ е билъ поканенъ отъ университета въ Мюнстеръ,
Германия, отъ 14. до 20. VII. 1942 г. Говорилъ е на тема:
„Растителната покривка на България“.
3. Проф. д-ръ Люб. Владикинъ отъ юридическия факул
тетъ е билъ поканенъ отъ Дебреценския университетъ въ
О ф . го д ,
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Унгария отъ 3. до 22. V. 1942 г. Говорилъ е на тема: „Конституционното развитие на България“.
4. Проф. д-ръ К. Бобчевъ отъ юридическия факултетъ е
билъ поканенъ отъ Хайделбергския университетъ презъ м.
юний 1942 г. Говорилъ е на тема: Die europäische Grossraum 
wirtschaft und Bulgarien“ (Европейското гол'Ьмо пространствено
стопанство и България).
5. Проф. д-ръ Ал. Станишевъ отъ медицинския факултетъ
е билъ поканенъ отъ университета въ Будапеща презъ месецъ
ноемврий 1941 г. Говорилъ е на теми: „Възстановителни ме
тоди на двигателния апаратъ“ и „Оперативно л'Ъчение на колЪнноставната туберкулоза“.
6. Проф. протойерей Ив. Гошевъ отъ богословския фа
култетъ е билъ поканенъ отъ Мюнхенския университетъ на
22. IV. 1942 г. Говорилъ е на тема: „Облекла и коронация на
византийскит-Ь и старобългарски владетели“ („Gewandung
und Krönungszeremonien der byzantinischen und altbulgarischen
H errscher“).
6. Избрани за членове на академии, научни дружества и др.
1. Проф. д-ръ Ст. Младеновъ — за дописенъ членъ на
Пруската академия на наукитЪ въ Берлинъ, презъ м. май 1941 г.
2. Проф. д-ръ Люб. Владикинъ — за председатель на
Международната академия за държавни и административни
науки, съ седалище въ Берлинъ, презъ м. май 1942 г.
3. Проф. д-ръ Ал. Станишевъ — за редовенъ членъ на
Ш ведската медицинска академия въ Стокхолмъ презъ м. априлъ
1942 г. и за редовенъ членъ въ комитета на Международното
дружество за борба съ туберкулозата презъ м. ноемврий 1942 г.
4. Д-ръ Люб. К. Пауновъ, редовенъ асистентъ въ юри
дическия факултетъ — за кореспондентъ-сътрудникъ на Arbeits
wissenschaftliches Institut der Deutschen Arbeitsfront презъ
м. декемврий 1941 г.
5. Проф. д-ръ А. Хаджиоловъ — за членъ на Германското
анатомическо д-во презъ 1942 г.
7. Удостоени съ наши и чужди ордени
По случай праздника на Университета миналата година
(на 8, XII. 1941 г.) Негово Величество Ц арьтъ е благоволилъ
да награди съ ордени, както следва : Ректора на Университета
проф. д-ръ Ст. Ангеловъ — съ „Гражданска заслуга“ II степень;
професорит'Ь Ив. А. Базановъ, П етъръ Бицилли и Темелко
Иванчевъ — съ „Гражданска заслуга“ III ст., проф. Хр. Гяуровъ
— съ „Св. Александъръ“ IV ст. и ред. доц. д-ръ Ив. Ю. Ивановъ
— съ „Св. Александъръ“ V ст., а проф. Ив. Т. Странски е
награденъ съ „Св. Александъръ“ III ст., на 15. VIII. 1942 г.,
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по случай построяването на наблюдателницата на Фердинандовъ връхъ. Проф. д-ръ Ал. Станишевъ е награденъ съ немския
орденъ за заслуга къмъ немския народъ („Orden für deutsche
Volkspflege“) презъ юлий 1942 год., за заслугит-fe му къмъ
немската войска.

VIII. Университетски пом-Ьщения
1. По строежа на нова сграда за физико-математическия
факултетъ
Въпреки първоначално даденото съгласие отъ меродав
ните правителствени органи да се възложи изработването на
плановете за новата сграда на физико-митематически факултетъ
на частно практикуващия архитектъ Станчо Б'Ьлковски, появиха
се мжчнотии по изпълнението му. Ето защо, по решение на
Академическия съветъ, до М-вото на финансите се отправи
следното писмо (№ 3819 отъ 12. XII. 1941 г,):
Тукъ — М инистерство на финанситЬ
Дирекция на държавния бю джетъ
и отчетность
П резъ последнитЬ две години бЬха произведени два конкурса' за из
работване на идейни скици за постройка на сгради за физико-математически
факултетъ при Университета. И двата конкурса не 6’Ьха утвърдени.
КонкурситЬ отнеха повече отъ две години време и нанесоха нЬколко
стотици хиляди лева загуба на държавното съкровище за изплащане въз
награжденията на състезателитЬ и други разноски по конкурситЬ и въ крал
на краищата не дадоха резултатъ.
Тъй като строеж ътъ на сградмтЬ за физико-математическия факултетъ
не търпи повече отлагане, Академическиятъ съветъ въ заседанието си на 4.
юний 1941 год., въ съгласие съ реш ението на съвета на физико-математи
ческия факултетъ, е решилъ да се възложи на известния столиченъ частно
практикуващъ архитектъ Станчо БЬлковски изработването на плановетЬ и
руководството на постройката на физико-математическия факултетъ, като
му се плати съответното възнаграждение, съгласно съ Правилника за възна
гражденията на инженеритЬ и архитектитЬ (Държ . вести. бр. 93 отъ 30. IV.
1941 г.). Реш ението на Академическия съветъ е одобрено отъ Министъръпредседателя и М инистъръ на народното просвЬщение.
На основание на чл. 167 буква „б", въ връзка съ чл. 169 отъ Закона
за бюджета, отчетностьта и предприятията, моля да се разреш и на Универ
ситета Св. Климентъ Охридски да заведе преговори по доброволно съгласие
съ столичния частно практикуващъ архитектъ Станчо БЬлковски за изра
ботването на плановетЬ и общ ото руководство на постройката на сгради
за физико-математическия факултетъ.
Строежътъ на сградмтЬ ще се извършва отъ кредити, предвидени въ
бюджета на М-вото на общественитЬ сгради, путигцата и благоустройството
и фонда „Братя Христо и Евлоги Георгиеви".
Възнаграждение на архитекта ще б у д е платено около 1,200,000 лв.

А на 24. I. 1942 г. се отправи следното писмо до Госпо
дина М инистъръ-председателя и Министъръ на народното
просвещение:
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Академическиятъ съветъ, въ заседанието си отъ 16.1. т. г. реши да Ви
отправя, Господинъ М инистъръ-председательо, настоящето изложение въ
връзка съ строителната програма за Университета.
Преценявайки нуждата отъ помЪщения въ разнитЬ факултети, Университетътъ ощ е преди години бЪше установилъ, че най-належаща е нуж 
дата за всички отдали на физико-математическия факултетъ. Затова въ
своята строителна програма възприе при първа възможность да се построятъ
сгради за този факултетъ.
Когато, съгласно горното становище, се реши започването на строе
ж и те за физико-математическия факултетъ, понеж е средствата не б е х а д о
статъчни да се построятъ помещ ения едновременно за всички специалности,
възприе се да се пристжии най-напредъ къмъ постройката на здания за спе
циалностите физика, химия и математика, а после къмъ т ези за специалностьта естествена история.
Тази година Академическиятъ съветъ съ радость узна, че строителната
политика на държавата е значително разширена и позволява да се построятъ
и други сгради за Университета — два други факултета: историко-филологическия и юридическия и сгради за медицинския факултетъ. П редъ видъ
на това, че не единъ пжть се е подчертавало въ Академическия съветъ и
въ ректорските отчети, че най-големи нужди отъ сгради има физико-математическиятъ факултетъ, Академическиятъ съветъ Ви моли, Господине
М инистъръ-председательо, да направите всичко необходимо, за да включите
въ строителните възможности на държавата ощ е презъ този сезон ъ и вто
рата сграда на физико-математическия факултетъ за специалностьта естествена
история, която по размери ще бж де наполовина отъ първата му сграда.
Това се особено налага, тъй като институтите на тая специалность се помещаватъ въ частни и неудобни сгради и въ тавана на агрономо-лесовъдскил
факултетъ.
Академическиятъ съветъ Ви моли, Господине М инистъръ-председательо,
да наредите потребното, за да се осигурятъ средства за започване и на
сградата за специалностьта естествена история презъ пролетьта, като сега
разрешите да възложимъ изработването на подробните планове и за тази
сграда на арх. Белковски.

Едва следъ като Законътъ за Б. О. П. бе съответно
измЪненъ, стана най-сетне възможно да се възложи на г. арх.
Ст. Белковски окончателното изработване на плановете за
новата сграда на физико-математическия факултетъ, а именно,
по силата на следното постановление на Министерския с ъ в е т ъ :
„Да се възложи на частнопрактикуващия архитектъ Станчо
Ил. Белковски отъ гр. София, изработването на плановете и
тръж ните книжа и общото ржководство на строежа на всички
сгради за нуж дите на физико-математическия факултетъ при
Университета Св. Климентъ Охридски — София, като се
заплати на сжщия 21/ 2% върху получената и одобрена тържна
стойность на всички извършени строителни работи, включи
телно стойностьта на железобетонните работи и железни и
други конструкции, както и на неподвижната и възложена
подвижна мобилировка и 1% (едно на сто) върху получената
и одобрена тържна стойность на извършените инсталации:
централни отопления, охлаждващи, вентилационни, климатически,
водопроводни, канализационни, санитарни, газови, електрически
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(силни и слаби токове), машинни отъ всЪкакъвъ видъ и пред
пазителни инсталации.
„Възлага се на Министра на обществените сгради, пжтищ ата и благоустройството да сключи съ архитектъ Станчо
Ил. Белковски договоръ за уреждане изпълнението на възло
жената му работа и подробностите и начина на следуемото
му се възнаграждение“.
По-късно, отъ сжщото архитектурно бюро на г. арх. Ст.
Белковски беха изработени плановете и за втората сграда на
физико-математическия факултетъ за нуж дите на четвъртата
специалность — естествена история и новосъздадената пета
специалность — фермацевтика.
Още въ началото на уч. 1941/42 год. се обяви търгъ за
изкопните работи на първата сграда на този факултетъ съ
обща квадратура 8272 кв. м., състоящ а се отъ приземъ и три
етажа и предназначена за трите специалности на факултета
— физика, химия и математика. Изкопните работи на стойность 1.670.000 лв. беха извършени още презъ зимата, като
работата не прекжсна дори при 25° студъ, и завърши оконча
телно на 21. мартъ 1942 г. Следваше да се обяви веднага
търгъ за грубия строежъ, възлизащ ъ на сума 66.000.000 лв.
Но, по независящи отъ Университета причини, това стана едва
на 4. юний 1942 г. Този търгъ, за съжаление, не даде, обаче,
резултатъ, поради явяването само на единъ конкурентъ. Вед
нага последва обявяването на втори търгъ, въ който участвуваха двама конкуренти; обаче, той и до днесъ не е одобренъ,
вероятно поради предложените оферти съ 30% по-високи отъ
девизната стойность.
За нещастие, на 21. VIII. 1942 г. б е публикувано 47-мо
постановление на Министерския съветъ за ограничаване на
строежите. Ето защо, до Г-на Министра на народното просве
щение се отправи на 26. с. м. следното изложение на физикоматематическия ф ак ултетъ :
ИЗЛО Ж ЕН ИЕ
по въпроса за новостроящите се сгради на физико-матема
тическия факултетъ
Господине Министре,
„Въпреки всички усилия и грижи на университетската
управа и на строителния комитетъ при физико-математическия фа
култетъ, строеж ътъ на най-необходимите и най-важните сгради
за Университета по всичко изглежда е на пжть да бжде изоставенъ. Сведенията, които имаме отъ Министерството на
благоустройството ни каратъ да се страхуваме, че Министер
ското постановление № 47 отъ 21. VIII. т. г. ще бжде изтъл
кувано неблагоприятно относно сградите на физико-математическя факултетъ.
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Ние молимъ, обаче, Господине Министре, за Вашата найенергична намеса предъ междуведомствената комисия при
М-вото на благоустройството и за Вашето застжпничество
предъ Господина Министра на О. С. П. и Благоустройството да
бж датъ включени въ строителния планъ на държавата и гЬзи
сгради и да имъ се даде преднина, по следните съображения :
1. Академическиятъ съветъ на Университета и ежегодните
ректорски отчети отъ много години насамъ еж изтъквали найнеблагоприятнигЬ условия за работа и за обучението на сту
дентите въ физико-математическия факултетъ и отъ тамъ
най-големата нужда отъ нови сгради за този факултетъ.
2. Големите нужди на държавата и ежегодните настоя
вания на М-вото на народното просвещение ни принудиха
почти да удвоимъ броя на студентите, като за обучението
имъ лабораториите сж съвсемъ недостатъчни.
3. Откриването, а напоследъкъ и увеличението броя на
студентите отъ другите опитни факултети — медицинския,
ветеринаро-медицинския и агрономо-лесовъдския — още повече
влоши положението на физико-математическия факултетъ, за
щото техн и те питомци изучаватъ физика, химия, а некои и
математика и естествени науки, съ съответните лабораторни
занятия, сжщо въ физико-математическия факултетъ.
4. Откриването отъ тази учебна година на два нови отдели
■
— зжболекарски и фармацевтически въ Университета и на още
два отдели въ техниката — строително инженерство и земе
мерство, които ще се обслужватъ отъ физика, химия и есте
ствена история въ физико-математическия факултетъ, прави
вече съвсемъ невъзможно воденето на занятията. Аудиториите
сж отдавна недостатъчни по брой и големина да побиратъ
всички студенти; лабораториите сж заети отъ 8 ч. сутринь
до 8 ч. вечерь, безъ да могатъ дори да се проветрятъ, а броятъ
и размерите имъ сж толкова недостатъчни, че сме принудени
да поставяме на апаратъ, вместо по 1—2 души, по 4 —5 души,
което прави съвсемъ незадоволителни резултатите.
5. Огромниятъ притокъ на нови специалности и на все
по-големъ брой отъ студенти къмъ всека специалность наложи
увеличението на асистентския персоналъ, за който нема никакви
стаи, за да могатъ асистентите да си подготвятъ лаборатор
ните упражнения и да се занимаватъ съ научната си работа.
6. Необходимостьта отъ по-големъ брой физици, химици,
естественици и математици за нуж дите на държавата отдавна
се чувствува. Самото Министерство на народното просвещение
отдавна търси повече завършили физико-математическия фа
култетъ за редовни учители по тези специалности. А и други
държавни, обществени и частни нужди търся гъ нашите пи
томци. Много държавни и частни лаборатории и индустриални
заведения търсятъ химици, метеорологичните, геофизични и
радио-служби търсятъ физици и пр.
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7. Военновременните нужди на страната отъ физици и
химици сжщо се задоволяватъ отъ питомците на физикоматематическия факултетъ, които още въ Школата на запасни
офицери получаватъ специални назначения като аеролози и
радиоспециалисти за военните служби за времето и сигнали
зацията, химици и физици въ военните лаборатории и фабрики.
8. Ние сметаме, че Министерското постановление № 47
требва да се тълкува благоприятно за сградите на физикоматематическия факултетъ, най-после и поради това, че вече
т е сж започнати. За едната сграда, тази за химия, физика и
математика има изработени и заплатени планове и извършенъ
и заплатенъ търгъ за изкопните работи, всичко надъ 2 милиона
лева, а за другата сграда — тази за естествените науки —
дадено е нареждане да се изготвятъ плановете и с ж щ и те сж
на привършване.
На края позволете да обяснимъ, Господине Министре,
причините за закъснението на тези строежи. Строителниятъ
комитетъ при физико-математическия факултетъ неуморно е
работилъ за изпълнение на възложената му отъ факултета и отъ
Академическия съветъ задача. За големо съжаление, обаче,
двата конкурса не дадоха резултатъ, сигурно поради неявя
ването на опитни архитекти въ конкурса. Прибегна се до другъ
методъ, като се покани видниятъ столиченъ архитектъ Ст.
Белковски, което стана възможно следъ съответното изменение
на Закона за Б. О. П. Плановете, като напълно задоволителни,
беха приети и одобрени, договорътъ подписанъ и съответната
часть 600.000 лв. отъ възнаграждението му изплатена отъ
държавата. Произведенъ беш е търгъ за изкопните работи и
одобренъ, работата извършена при 25° студъ още презъ зимата,
а сумата отъ около 172милиона лева изплатена отъ държавата.
Първиятъ произведенъ търгъ за грубия строежъ не се
състоя, поради явяването само на единъ кандидатъ, а вториятъ
търгъ не беш е одобренъ отъ Г-на Министра на О. С. П. и Б.,
понеже сж били представени цени съ 30% —35% надъ девиза.
Надеваме се, Господине Министре, че Вие ще изтъкнете
предъ Господина Министра на О. С. П. Б. и предъ почитаемия
Министерски съветъ, отъ какво големо значение е за д ър
жавните нужди изграждането на физико-математическия фа
култетъ, за да не се прекжсва това начало поставено следъ
толкова усилия и отъ страна на университетските власти и
грижи отъ страна на Г-нъ М инистъръ-председателя, който
поставяше винаги на предно место въ своята строителна по
литика нуж дите на физико-математическия факултетъ. Ние сме
дълбоко убедени, че Министерството на благоустройството
може да намери начинъ да задоволи тази тъй крещяща държавна нужда, като пристжпи къмъ строежа по части или по
стопански начинъ, ако целостните търгове не даватъ задово
лителни резултати въ сегашните изключителни времена.“
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Но и до сега въпросътъ остана на сжгцото положение:
повече отъ направата на изкопа за основите на първата сграда
на физико-математическия факултетъ не се отиде.
2. По строежа на сгради за историко-филологически и
юридически факултети
Съ сравнително по-гол1зма бързина протекоха работите
по строежа на сградите за историко-филологическия и юриди
ческия факултети.
Проектътъ дава цЪлостно градоустройствено застрояване
на университетския кварталъ въ центъра на Столицата, включенъ между бул. Ц. Освободитель, ул. Св. Климентъ, бул. К.
Стоиловъ и ул. Шипка.
За постигане на горната задача требваш е да се изостави
първоначалния проектъ на арх. Бреасонъ за павилионно застроя
ване на отдЬлните факултети и се наложи свързването на
двата факултета — юридическия и историко-филологическия
съ същ ествуващ ата сграда на Ректората въ единъ монументаленъ комплексъ.
Проекта се изработи отъ Министерството на О. С. П. и
благоустройството — отдЪлъ архитектуренъ — презъ 1941 год.
като се съобразиха всички изисквания по новия градоустройственъ планъ на голяма София. Презъ м. септемврий с. г. се
обяви търга за грубите работи, на стойность 45.200.000 лв.,
съ срокъ за завършване на грубия строежъ въ двата строи
телни сезона на 1942 и 1943 год.
На 3. XI. 1941 г. тъ ргъ тъ се възложи на д-во „Циклопъ“
■
— София, което започна веднага подготвителните и изкоп
ните работи.
Д о края на първия строителенъ сезонъ, т. е. до есеньта
на 1942 г., требваш е да бж датъ излени и вторите бетонни
плочи. Но поради появилата се почти непреодолима мъчнотия
въ набавянето на циментъ, до края на строителния сезонъ мо
жаха да б ъ д а т ъ излети само първата и отчасти втората бетонна
плоча за зданието на историко-филологическия факултетъ и
отчасти само първата плоча за зданието на юридическия
факултетъ.
Новите пристрояващи се крила за юридическия и историкофилологическия факултети ще иматъ застроена площь 5.500 кв. м.
съ кубатура 112.000 бук. м.
Въ общи черти разпределението на д вете факултетски
крила е следното:
Ю р и д и ч е с к и ф а к у л т е т ъ . — Заема частьта по бул.К.
Стоиловъ и ул. Шипка и съдърж а следните помещения:
Сутеренъ — студентска трапезария съ нуждните кух
ненски и др. домакински помещения.
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П артеръ — деканатъ на факултета и статистически ин
с ти ту ту състоящ ъ се отъ 18 стаи, 2 семинара — читални и
голяма библиотека-читалня.
I етажъ — 6 аудитории по за 200 души съ съответните
къмъ т-Ьхъ професорски стаи; 4 семинарни групи, всЬка една
отъ стая за професоръ, зала за занятия и зала за упражнения.
II етажъ — голема амфитеатрална аудитория за 838 души
съ 8 професорски кабинета къмъ нея. Друга по-малка амфи
театрална аудитория за 332 души, 2 професорски кабинета
къмъ нея; 8 семинарни групи отъ професорска стая и зала
за занятия.
III етаж ъ ■
— амфитеатрална аудитория за 332 души и
24 професорски кабинета.
И с т о р и к о - ф и л о л о г и ч е с к и ф а к у л т е т ъ . — Заема
частьта къмъ бул. Ц. Освободитель и ул. Св. Климентъ и
всички помещения отъ старата сграда. Съдържа следните
помещения :
Сутеренъ и приземие — музей, зала за записване на сту
дентите, печатница, проходъ за двора.
Партеръ -— Ректоратъ (кабинетъ на Ректора, зала за Ака
демическия съветъ и канцелария), 2 аудитории по за 200 души
съ съответните професорски стаи.
I етаж ъ — деканатъ за факултета 2 аудитории по за
200 души съ съответните професорски стаи и два института.
Всеки институтъ се състои отъ 6 стаи, аудитория, библиотека
— читалня и стая за специална работа.
II етажъ — голема амфитеатрална аудитория за456души
съ специаленъ входъ за студенти и 3 института.
III етажъ — 3 института.
IV етажъ — въ старото здание — 2 института и 1 го
лема аудитория.
3. Строежи въ медицинския факултетъ
Презъ изтеклата учебна 1941/42 год. отъ съвета на ме
дицинския факултетъ се взеха следните решения, които се
одобриха и отъ Академическия съ ветъ :
1. Д а се направятъ постжпки за започване на строежа на
вжтрешната университетска клиника, като за цельта се поиска
кредитъ отъ 10.000.000 лв. (Акад. съветъ, прот. № 3 отъ 8. X.
1941 г.). Постройката на вжтрешната клиника да бжде на
2000 кв. м. на етажъ и 400 кв. м. за павилионъ на покойния
проф. Молловъ, всичко три етажа, безъ сутеренъ. (Акад. съветъ,
прот. № 25 отъ 1. VII. 1942 г.)
2. Д а се направятъ постжпки за започване строежа и на
второ институтско здание за институтите по физиология, хистология, хигиена и бактериология, като за цельта се поиска кре
дитъ отъ 10.000.000 лв. (Акад. съветъ, прот. № 3 отъ 8. X. 1941 г.)
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3. Д а се предвиди строеж ътъ на очната клиника, като се
отпустне начална сума отъ 5.000.000 лв. (Акад. съветъ, прот.
№ 6 отъ 29. X. 1941 г.)
4. Д а се предвиди надстройка на III-ти етаж ъ за детската
клиника. (Акад. съветъ, прот. № 16 отъ 4. III. 1942 г.).
5. Д а се предвиди надстройка на Ш-ти етажъ и за нервнопсихиатрическата клиника. (Акад. съветъ, прот. № 19 отъ
15. IV. 1942 год.)
О тъ септемврий 1941 до септемврий 1942 год. се извър
шиха следнитЪ строежи и ремонти въ медицинския факултетъ,
респ. въ Александровската болница:
С ъ к р е д и т и н а М и н и с т е р с т в о т о на
благоустройството:
1. За довършване на трупния институтъ . 6.823.000 лв.
2. За изграждане на грубитЪ работи по сгра
дата на пропедевтическата хирургическа клиника 1.230.864
3. За надстройка на етажъ върху сградата
на хирургическата клиника.
. .
.
2.190.100
4. За надстройка на дезинфекционенъ павилионъ . .
264.000
5. а) За направа тавански етаж ъ надъ дет
ската клиника . . . .
.
.
200.000
б) За отоплителна инсталация въ сжщата
клиника .
.
.
.
80.000
6. За ремонтъ на административния павилионъ, на вжтрешната клиника, на сждебно-медицинския институтъ, на очната клиника, на ушната
клиника, на хирургическата пропедевтическа кли
ника, „б“ отд. и на пералнята .
. общо
998.600 „
Всичко 11.786.564 лв.
С ъ к р е д и т ъ н а ф о н д а „ П о д о б р е н и е на у с л о в и я т а
за л е к у в а н е и р а б о т а въ к л и н и к и т Ъ и и н с т и т у 
т и т е на м е д и ц и н с к и я ф а к у л т е т ъ “
За направа на грубит-Ь работи на сградата
на пропедевтическата хирургическа клиника.
3.186.900 лв.
С ъ к р е д и т и на б ю д ж е т а на м е д и ц и н с к и я
факултетъ:
1. За направа на обезмъглителна вентила
ционна инсталация въ кожно-венерическата кли
ника
.
.
. . .
. .
247.715 лв.
2. За ремонтъ на отоплителната инсталация
55.000
28.000
3. За постройка на г а р а ж ъ ........................
4. За направа на грубата работа на дезин
фекционния павилионъ
. . . .
280.000 „
Или всичко за строежи и ремонтъ: 15.584.179 лв.
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4. Строежи и ремонти въ агрономо-лесовъдския факултетъ
Презъ учебната 1941/42 год. (отъ октомврий 1941 до
октомврий 1942 г.) еж извършени следните строежи и ремонти
въ агрономо-лесовъдския ф акултетъ:
Съ к р е д и т ъ

на М и н и с т е р с т в о т о на б л а г о 
устройството

1. Измазване вжтрешните стени на парното
отопление и др. приспособления въ факултет
ската сграда
. .
2. Направа на покритъ стъкленъ дворъ въ
факултетската сграда за земеделските машини .
3. Направа пристройка надъ десната тераса
на факултетската сграда за земеделски музей
Общ о:

48.000 лв.
351.000
850.000 „
1.249.000 лв.

С ъ к р е д и т ъ на ф о н д а „ А г р о н о м и ч е с к и ф а к у л 
т е т ъ “ о т ъ з а е м а о т ъ 3.000.000 лв. о т ъ Б. 3. и К. Б а н к а
1. Закупена 285 декара земя въ планината
Люлинъ за пасище на овцете .
. . .
997.500 лв.
2. Направа трапезария и фурна при фермата
на ф акултета:
съ кредитъ на фонда
. 734.400
съ кредитъ на М-вото на бла
гоустройството .
. . 214.772
949.172
3. Укрепяване терена съ подпорни стени
около сградите на фермата и др. подобрения .
277.300
4. Направа и довършване на четири вегета
ционни кжщи при института по градинарство при
факултета . . . .
159.000
5. Довършване на винарската изба и раки
джийница при лозето въ с. Сараньово и обза
веждането имъ
105.000 „
О б щ о: 2.487.972 лв.
Съ к р е д ит ъ

на

М - в о т о на з е м е д е л и е т о
ж а в н и т е имоти

и дър

Направа на плодохранилище при института
по градинарство при факултета
. . . . .
200.000 лв.
Или всичко за строежи и ремонтъ: 3.936.972 лв.
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IX. Университетска библиотека
Състояние и дейность на Университетската библиотека
презъ учебната 1941/42 година
1. Б ю д ж е т ъ , — Презъ отчетната година щатниятъ персоналъ е билъ: 1 директоръ, 4 библиотекари, 8 пазители (отъ
т-Ьхъ 3 при факултетни библиотеки), 2 писари на чужди езици,
2 раздавачи на книги и 4 прислужници, или всичко 21 души.
Но поради недостатъчностьта му за голем ите нужди на биб
лиотеката, и презъ тази година, както и презъ миналите, б е
необходимо да се наема времененъ такъвъ отъ около 20 души,
и то за сметка на „фонда за научни цели“, докато гЬзи раз
ходи се поематъ отъ държавата.
Разходите за персоналъ презъ изтеклата учебна година
сж били:
За редовенъ персоналъ по държ . бю джетъ
693.240 лв.
За добавъченъ персоналъ по държ. бюджетъ 34.781 лв.
За добавъченъ персоналъ по „фонда за
научни цели“
349.289 лв.
Всичко:1.077.210
лв.
За купуване на книги и списания за централната библио
тека, институтите и клиниките е изразходвано:
По държавния бю джетъ и др.
По „фонда за научни цели“

853.912 лв.
850.000 лв.
1.703.912 лв.

Всичко:

За работници книговезци и печатари при библиотеката е
изразходвано:
По държавния бю джетъ
По „фонда за научни цели“

.

91.127 лв.
413.868 лв.

Всичко:

504.995 лв.

За материали за книговезницата и печатницата:
По

„фонда

за

научницели“

374.599 лв.

Така че презъ отчетната година библиотеката е израз
ходвала общо за персоналъ, работници въ книговезницата и
библиотечната печатница:
По
По

държавния
„фонда
за

бю джетъ .
научницели"
Или всичко:

1.673.060 лв.
1.987.756 лв.
3.660.816 лв.

2. К н и ж е н ъ и м о т ъ. — На 1. X. 1942 год. библиотеката е
имала 219.106 с ъ ч и н е н и я в ъ 311.181 т о м а книги въ цен
тралната библиотека и тая на институтите и клиниките. Общиятъ

173

Официаленъ отдЪлъ

приръстъ на книги презъ отчетната година е 15.419 съчинения
въ 20.628 тома съ дължина на заетите отъ т'Ьхъ лавици 4422 м.
въ централната библиотека и около 3000 м. въ институтите и
клиниките. За закупуване на книги и списания библиотеката е
изразходвала 1.703.912 лв., отъ които за абонаментъ на 306
чужди списания 322,729 лв. Набавките ставатъ чрезъ: 1. ку
пуване, 2. замена (съ университетски издания) и 3. дарове.
Доставката на ч у ж д и к н и г и и списания стана много
трудна, а отъ некой отъ воюващите страни — невъзможна.
П остъпилите книги въ библиотеката, институтите и клини
ките се разпределятъ, както следва:
Получени с ъ 15.402 съчинения въ 20.611 тома, отъ които:
купени
томове

СЪЧ.

Английски
88
61
Гръцки
Италиянски
337
64
Латински
1996
Н-Ьмски
Руски
829
Френски
967
77
Разни слав. ез.
На други езици
118
991
Български
По закона за депозитъ на
печ. произ. на бълг. езикъ

125
103
418
137
2795
1084
1163
140
138
1532

даръ
всичко презъ 1941/42
томове
СЪЧ. томове

СЪЧ.

336
15
110
21
2199
512
540
666
280
1961

453
67
130
22
2681
760
649
832
343
3270

424
76
447
85
4195
1341
1507
743
398
2952

578
170
548
159
5476
1844
1812
972
481
4802

3234

3769

15402

20611

Общиятъ сборъ на книгите ВЪ библиотеката на; 1. X.
1942 год. по езици е, както следва :
томове
съчинения
12.435
18.106
Английски
Български
72.916
93.648
Гръцки
1.332
861
Италиянски
4.206
6.130
Латински
1.156
2.104
Немски
57.634
85.765
Руски
23.335
35.036
Др. славянски езици
11.183
16.637
Френски
31.329
46.768
На др. езици
5.655
4.051
219.106
311.181
Приръстътъ само на български книги възлиза на 5.186
съчинения въ 7.632 тома.
Въ горните цифри на получените като даръ немски книги
влизатъ тия отъ Deutsch-ausländischer Buchtausch на стойность

174

Официаленъ отдЪлъ

около 150.000 лв. и тия отъ изложбата на немската книга въ
„БИАД“ на стойность около 200.000 лв. Цените на много отъ
тия и др. подарени книги не сж означени. Затова се дава само
приблизителната имъ стойность.
Въ библиотеката се получаваха, преди започване на вой
ната повече отъ 1000 чужди списания, отъ които половината
се заплащаха, а останалата половина се получаваха въ даръ и
зам-Ьна съ наши издания. Презъ отчетната година въ библио
теката еж се получавали само 439 чужди списания, отъ които
306 платени, на стойность 322.729 лв., и въ замина и даръ
133, на стойность 78.649 лв., и 6 чужди вестници, даръ, на
стойность 12.903 лв.
Изпратени сж въ замина следните университетски го
дишници :
броя
агрономо-лесовъд, факултетъ 50
богословския
11
вет.-медицинския
6
медицинския
4
27
историко-филолог.
юридическия
10
52
физико-математ.
Или всичко: 160

на стойность
19.885
4.565
2.520
1.680
17.955
4.600
13.010
64.215 лв.

Стойностьта на получените въ замЪна книги не е дадена, за
щото на много малко отъ гЬ хъ е дадена цената имъ, но обик
новено стойностьта на получените книги се покрива съ тая на
изпратените.
Броятъ на получаваните по закона за запазване на пе
чатни произведения списания и вестници е 288 списания и 323
вестници на български езици и 8 списания и 10 вестници на
чужди езици.
Стойностьта на получените български книги и списания
по закона за з. п. п. не е включена въ горните цифри.
3.
О п и с в а н е на к н и г и . — Презъ отчетната година
сж описани 12.244 съчинения въ 14.117 фиша. Изостанали сж
неописани само часть отъ книгите въ централната библио
тека, предимно български по закона за запазване печатни произ
ведения. Този въпросъ, обаче, сега се улеснява. Съгласно съ
решението на Академическия съветъ отъ 24. X. 1941 г., одо
брено отъ г. Министра на народното просвещение, за въ бждеще описването на българските книги ще се поеме отъ Народната библиотека, а отпечатването на картоните и книгописа
имъ отъ Университетската библиотека за сметка на министер
ството за всички библиотеки въ страната.
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Отпечатани сж въ библиотечната печатница 10.800 фиши
въ 41.115 картончета за каталозите на библиотеката и инсти
тути те и клиниките. Броятъ на отпечатаните фиши е по-малъкъ
отъ тоя на описаните, поради трудностьта да се намерятъ
добри работници. Но сега, когато се взематъ повече работници
за отпечатване на български фиши, постепенно ще се отпечататъ и ония, които за сега сж изостанали.
4.
Ч и т а т е л и . — Презъ учебната 1941/42 год. библио
теката е била отворена 335 дни (292 делнични и 43 празднични
дни). Имало е 49.514 читатели, отъ които 17.905 въ горната
читалня, гдето се работи съ книги заети отъ библиотеката, и
29.016 въ долната — съ свои книги. Въ празднични дни биб
лиотеката е имала 2.593 посетители. Броятъ на студентите въ
двете читални презъ отчетната година е по-малъкъ отъ ми
налата година съ около 11.000. Причината требва да се търси
въ теж ките условия на живота въ София, поради което голем а часть отъ студентите си отиватъ въ родните места,
вместо да стоятъ въ София, а и часть отъ мж ж ете студенти
сж били взети въ редовете на войската.
Броятъ на студентките посещавали читалните е сравни
телно по-малъкъ отъ тоя на студентите. Условията, наистина,
и за т е х ъ сж сжщите, но и броятъ имъ въ Университета е
по-малъкъ отъ тоя на студентите.
Горните читални сж били посетени отъ 678 преподава
тели (посещения), 9443 студенти и 5520 студентки. Останали
сж безъ места въ читалнята, презъ зимния семестъръ на от
четната година, 3919 студенти. Заемали сж книги за въ кжщи
721 преподаватели, 138 студенти и 286 студентки. Външни
лица допустнати за временно ползуване въ библиотеката е
имало 833 души, отъ които 225 адвокати, 142 чиновници, 260
учители и 206 други.
Предявени сж били 22.170 искания за книги, отъ които
удовлетворени 18.416. О тъ всички удовлетворени искания 2054
сж за домашно четене.
Най-много читатели е имало отъ историко-филологическия
и юридическия факултети, а по-малко отъ останалите. Причи
ната е, че литературата имъ е по-специална и студентите се
ползуватъ отъ семинарните и факултетни библиотеки.
Използуваните презъ годините книги по езици се разпре
д ел ятъ , както следва:
Български
Руски
Френски
Немски
Английски
Италиянски
На други езици

9624 тома
3317
2829 „
1840 тома
359
237
210
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И нтересътъ къмъ чуждата литература напоследъкъ изобщо
намаля. Така, докато презъ учебната 1939/40 год. б'Ьха четени
8217 руски, 6778 френски, 4413 немски и др. езици, презъ
миналата брбятъ имъ е падналъ почти на г/ 3.
Читалнята, която се намира въ сутерена на библиотеката,
въ която студентите четатъ съ свои книги, е една импрови
зирана, недостатъчно хигиенична и съвсемъ недостатъчна за
студентите съ своите 80—90 места, особено презъ зимните
месеци. Но тя е постоянно пълна. О тъ горедадените сведения
се вижда, че посещенията въ нея презъ отчетната година почти
не е намалялъ. Въ нея работятъ студенти, които нематъ достатъчно удобства и топливо въ кжщи.
5.
К н и г о в е з н и ц а . — Работата въ книговезницата и
тази година е била доста интензивна. Подвързани еж 19.977
книги (библиотечни и институтски). Направени сж 6384 студ.
лични карти, 300 такива за професори, 500 рула за дипломи
на студентите, 630 папки за ректората и семинарите, 60 албуми
за археол. институтъ, 105 тефтери, поправка на повредени под
вързии и разни кутии, папки и др. за нуж дите на Университета
и библиотеките. Отпечатани сж въ библиотечната печатница
10.800 фиша въ 41.115 картончета за каталозите на библио
теката и институтите.
Споменатите работи сж извършени отъ 17 работници въ
4482 надници.
Това сж статистическите данни — цифрите за разходите
въ библиотеката и живота въ нея и на всичко онова, което
се вижда и забелязва отъ посетителите — цифрите, които
могатъ да се съобщ атъ на външния светъ. Но има и по-важни
неща, които не се виждатъ, които оставатъ скрити не само
за публиката, но и за по-близките на университетската библио
тека хора. Не е важно само, колко милиона сж изразходвани
и колко тома книги сж влезли въ библиотеката, а за какво
сж дадени те. Както презъ последните години, тъй и презъ
отчетната година, въпреки големите трудности се набавиха
много ценни книги, основни съчинения и периодични издания,
стари редки съчинения и справочни книги, речници, енци
клопедии и др.
Въ библиотеката се изработи специаленъ каталогъ за всички
получавани до сега текущи и спрени списания въ Универси
тета изобщо. П роверките по този каталогъ траяха три години
до като се установи, какво се намира въ централната и инсти
тутските библиотеки.
Н уж дите на библиотеката сж големи, но и резултатите
сж вече доста задоволителни. Тя е една отъ най-важните
научни институти. Тя е съкровищницата не само на Универси
тета, но и на целата страна. Ето защо и грижите за нея требва
да сж по-големи.
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Най-сетне, презъ отчетната година въ библиотеката се
състояха две изложби: на „периодичния печатъ“, по случай
100 години отъ излизането на първия брой на сп. „Любословие“, отъ 22. мартъ до 1. априлъ и втората по случай „седмица
на българската книга“, отъ 17. до 24. май 1942 год.

X. Университетска печатница
Презъ учебната 1941/42 година университетската печат
ница се дообзаведе съ букви, матрици и пр. за
439.593 лв.
За хартия, мастила и др. беха изразходвани. ..
708.045
За надници и възнаграждение на работниците 1.314.839 „
или всичко разходъ презъ 1941/1942 уч. г. 2.462.477 лв.
(разходъ отъ фонда за научни цели при Университета).
Презъ сжщата учебна година университетската печатница
работи съ пълния си капацитетъ, като задоволи всички нужди
на Университета отъ печатни издания.
Въ университетската печатница беха отпечатани седемте
годишници на ф акултетите и официалния годишникъ, въ 13
тома отъ 395 коли. Освенъ това беха отпечатани 21 тома като
№ № на „Университетска библиотека“ въ 519 коли. Или всичко
отпечатани презъ учебната 1941/42 година 914 коли.
Въ сжщата печатница беха отпечатани и всички необхо
дими студентски книжа, както и формуляри, бланки и пр. за
канцелариите на Ректората, деканатите, институтите, Александровската болница и клиниките и т. н.
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Мед. медицина
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3577/26
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Мед. медицина
Агр. земедЪлие
1921/37
5644/34
Киевъ, Русия
Фм. химия
с. Брезовъ-долъ, Соф. Юр. държ . стоп. 21538/38
София
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Горна Врабча, Радом.
21054/37
II
Фм. математ.
6074/36
Кюстендилъ
н
Ю р. право
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Пещера
вет. медиц.
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с. Козлодуй, О рех.
Вм.
Разградъ
Юр. право
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Р у се
Добри чъ
Ямболъ
Солунъ
У стъ-бела Кал., Русия
Ш уменъ
с. Върбовка, Севлиев.
В. Търново
Тамбовъ, Русия
София

Иф.

Специалность

Факултетенъ брой

Алберта— Ерма Албертова Речева
Александра Петрова Петрова
Александъръ Ангеловъ Станевъ
Александъръ Андоновъ Маноловъ
Александъръ Андреевичъ Черновъ
Александъръ Ивановъ Чанковъ
Александъръ Илиевъ Кирковъ
Александъръ Иларионовъ Чокановъ
Александъръ Ильичъ Стерлиговъ
Александъръ Йордановъ Самарджиевъ
Александъръ Николовъ Сяровъ
Александъръ Павловичъ Липчински
Александъръ Петковъ Колевъ
Александъръ Светославовъ Дичевъ
Александъръ Станимировъ Васевъ
Александъръ Харал. Константиновъ
Алекси Тодоровъ Алексиевъ
Анастасия Петкова Кантарджиева
А настасъ Тянковъ Демиревъ
Ангелъ Борисовъ п. Калиновъ
Ангелъ Димитровъ Цаковъ
Ангелъ Добревъ Ангеловъ
Ангелъ Костадиновъ Галановъ
Ангелъ Кузмановъ Ивановъ
Ангелъ НедЬлчевъ Чобановъ

М есторож дение

Факултетъ

17671
17672
17673
17674
17675
17676
17677
17678
17679
17680
17681
17682
17683
17684
17685
17686
17687
17688
17689
17690
17691
17692
17693
17694
17695

Дата на
раждането

и

сесия год.
септ.
л

февр.
юнска
февр.
Л

септ.
февр.
септ.

я

юнска
л

септ.
юнска
л

септ.
л

февр.
,,
юнска

Получилъ
диплома
№

1941 17388
17403
,,
17490
«
1942 17576
17853
17580
17689
п
17731
1941 17273
1942 17589
1941 17553
я 17536
1942 18071
17981
»
1941 17455
1942 17779
17947
1941 17565
17288
л
1942 17750
17683
17577
17934
18017
17956

дата
5. XI. 1941
Л

24. II. 1942
17Л7Н.
24. II.
14. II.
II

5. XI. 1941
24. II. 1942
16. II. 1942
п

10. IX.
17. VII.
5. XI.
18. VI.
17. VII.
16. II.
5. XI.
14. II.

1942
1942
1941
1942
1942
1942
1941
1942

24. 11.
17. VII.
20. VII.
17.УП.

1942
1942
1942
1942

отд’Ьлъ

Име и презиме

Кога е за п ъ р ш и лъ
(к о га е по лож илъ
последния
и зп и тъ )

Официаленъ

№ по редъ

(XIV продълж ение)

Пловдивъ
Неврокопъ
с. Ичера, Котленско
Адана, Турция
В. Търново
Велесъ
с.Попица, Б.Слатинско
София

Вм.
Агр.

вет. медиц.
земед'Ьлие

и
Мед.
Юр.
Мед.
Иф.

лесовъдство
медицина
право
медицина
слав, филол.

Я

я

с. Мирково, Пирдоп.
Ст. Загора
София
с. Славяново, Никоп.
Варна
Враца
с. Б. Черква, В. Търн.
София
с. Лазарово поле, Деб.
с.Стал.маха ла, Ломско
с. Терезлий, Пазардж.
с. Бракьовци, Соф.
с. Руска-бЬла, Врач.
с. Врачешъ, Ботевгр.
с. Глоговица, Трънско
Хасково
София
ЛЪсковецъ
с. Л ъдж ене, Пещ ерско
Враца
Свищовъ
София

я

п
Юр.
Агр.
Фм.
Юр.

п

М ед.
Юр.
Агр.
Мед.
Бог.
Юр.
Фм.
Иф.
Вм.
Юр.
Мед.
Юр.
Иф.
Мед.

Л

Търговище
Дупница
Павликени, В. Търн.
с. Вакарелъ, Ихтим.

Иф.

география
история
право
земед'Ьлие
ест. история
право
я
медицина
право
земед'Ьлие
медицина
богословие
право
математика
педагогия
вет. медиц.
право
медицина
право
педагогия
слав, филол.
медицина

„

педагогия
ром. филол.
п
м история
Агр. лесовъдство

1225
1940/37
2239/39
1909/37
2431
24758/41
2727
13360/36
13726/36
14329/38
13117/36
20695/36
1952/37
6431/37
20042/34
18583/33
1682
21871/38
1931/37
2247/37
1477/35
21444/38
5506/33
14194/37
771‘34
21810/37
—
20627/36
9913/32
13834/37
2459
2300
12296/34
13264/36
13763/37
1914/37

юнска
септ.
юнска
февр.
септ.

1942 18029 10. IX. 1942
1941 17550 16. II.
1942 17915 17. VII.
17668 14. III. „
я
1941 17216 6. X. 1941
17542 16. II. 1942
13249 9. X. 1941
Я
„
в 17371 5. XI. „
юнска 1942 17858 17. VII. 1942
и 18045 10- IX. „
я
септ. 1941 17318 5. XI. 1941
февр. 1942 17753 14. III. 1942
септ. 1941 17410 5. XI. 1941
м
„ 17289 5. XI. „
юнска 1942 17980 17. VII. 1942
п 17937
и
септ. 1941 17252 9. X. 1941
юнска 1942 18069 10. IX. 1942
18012 17Л7П.
17807 18. V .
л
февр. 1942 17657 14. III.
17735
я
Я
юнска
17877 п.т .
18042 10. IX.
м
17763 31. III.
февр.
юнска
17977 17^11.
Я 17835 з л ш .
я
17696 14. III.
февр.
я
февр. 1942 17622 14. III. „
септ. 1941 17351 5. XI. 1941
февр. 1942 17594 24. II. 1942
септ. 1941 17521 13.Х11. 1941
февр. 1942 17624 14. III. 1941
сеп т. 1941 17381 5. XI. 1941
17320
17426

отдЪлъ

21. XI. 1917
20. VIII. 1915
27. IX. 1917
27. VI. 1915
16. V . 1916
12. I X .1915
13Л/Ш. 1915
16. 11.1918
1.
XI. 1918
1 .1919
31.
22. VI. 1915
1.1918
26.
I. 1915
25.
10. X. 1916
16. VI. 1913
9. IX. 1911
23. III. 1912
20. V . 1916
20. II. 1919
25. XI. 1908
17. III. 1912
22. XI. 1913
15. IX. 1914
10. XI. 1917
6. XII. 1915
18. XII. 1918
16. VII. 1914
24. X . 1917
28. V . 1910
13. III. 1917
27. V. 1915
18. II. 1916
26. IX. 1915
19. 11.1918
28. IX. 1918
30. VIII. 1919

Официаленъ

17696 А нгелъ Томовъ Джековъ
17697 А ндонъ Атанасовъ Китиповъ
17698 А ндонъ Николовъ Андоновъ
17699 Андрей Георгиевъ Апостоловъ
17700 Андрей Николовъ Балчевъ
17701 Андрея Димитровъ Весовъ
17702 Анка Димитрова Иванова
17703 Анка Иванова Димитрова
17704 Анка Панкова Радоилска
17705 Анка Тотова Цветкова
17706 Анна Петрова Байчева
17707 Антонета Владимирова Димитрова
17708 Антимъ Тодоровъ Солаковъ
17709 Антонъ Петровъ Атанасовъ
17710 Антонъ Петровъ Христовъ
17711 Антонъ Радиловъ Душковъ
17712 Антонъ Стефановъ Влаховъ
17713 Антонъ Христовъ Ефремовъ
17714 А сенъ Борисовъ Павловъ
17715 А сен ъ Георгиевъ Бончевъ
17716 А сен ъ Виденовъ Величковъ
17717 А сен ъ Ивановъ Босевъ
17718 А сенъ Петровъ Арнаудовъ
17719 Аска Иванова Минчева
17720 Атанасъ Димитровъ Атанасовъ
17721 Атанасъ Николовъ Дабовъ
17722 Атанасъ П еневъ Пенковъ
17723 А танасъ Цанковъ Дончевъ
17724 Бенчо Митовъ Йордакиевъ
17725 Бистра Стефанова ЦвЬткова
17726 Благой А сеновъ Ангеловъ
17727 Богданъ Борисовъ Ганчевъ
17728 Бож анъ Божковъ Стояновъ
17729 Бойка Николова Додова
17730 Бонка Илиева Тодорова
17731 Бонко Пантелеевъ Зашевъ

Банско
с. Долни Ломъ, БЪлогр.
София
Враца
София
л

}}

с. Галичникъ, Д ебър.
София
с. Хотово, Св. Врачко
Радомиръ
София
с. Г. Луково, Ивайл. гр.
Бела
Пещера
Дупница
с. Калепъ, Врач.
Кула
с. Портитовци, Ферд.
с. Трекляно, Кюстенд.
Крива паланка
с. Борущица, Казанл.
Сливенъ
В. Търново
с. Янковци, Габровско
О хридъ
с. Джурилово, Б. Слат.
Ловечъ

Специалность

Агр.
Вм.
Мед.
Юр.

лесовъдство
вет.-медиц.
медицина
право

п

л

II

л

Мед.
Иф.
Юр.
Иф.
Юр.
II

Агр.

медицина
история
право
ром. фил.
право

»

земеделие
II

право
медицина
история
право
богословие
медицина
право
медицина
зем еделие
медицина
държ. стоп.
право
II
Фм. химия
Мед. медицина

Юр.
Мед.
Иф.
Юр.
Бог.
Мед.
Юр.
Мед.
Агр.
Мед.
Юр.

Факултетенъ брой

№ по редъ

Факултетъ

9. II. 1912
26. VI. 1918
6. И .1916
19. XI. 1911
1 . 1918
24.
26. VII. 1918
1 . 1917
20.
25. IX. 1918
8. V . 1917
3. II. 191'3
23. III. 1918
22. И .1918
17. V . 1914
2. 11.1916
4. X . 1918
12. II. 1915
5. IX. 1915
5. II. 1917
24. VIII. 1914
21. IX. 1913
15. XII. 1915
24. XII. 1915
6. XI. 1916
9. III. 1918
15. III. 1916
14. VII. 1919
14. 11. 1917
17. III. 1920
2. VI. 1918

М есторож дение

1067
892
2487
19232/33
21109/37
21056/37
2427
13741/37
24235/41
12481/34
21100/37
21311/37
18813/33
2001/38
1963
21126/37
2453
13510/36
19471/33
1598/36
2708
24532/41
2454
1947/37
2426
21594/38
—
6588/37
2607

Получилъ
диплома

сесия

год.

№

Дата

септ.
юнска
септ.
юнска

1941
1942
1941
1942
Л
1941

18030
18021
17225
17945
17952
17468
17214
17321
17805
17872
17685
17730
17439
17255
17672
17489
17810
17314
17454
17911
17605
17804
17591
17675
17210
17996
17803
17890
17826

10. 11.1941
10. IX. 1942
6. X. 1941
17. VII. 1942

„

септ.

„

II

юнска 1942
II

февр.

п

II

септ. 1941
февр.
септ.
II
юнска 1942
1941
септ.
II

юнска 1942
февр.
юнска
февр.

н

II

септ. 1941
юнска 1942

II

5. XI. 1941
6. X. „
5. XI. 1942
18. VI. 1942
17^11.
14. III.
И

5. XI.
28. V .
14. III.
5. XI.
З.УЛ.
5. XI.

1941
„
1942
1941
1942
1941

1}

17. VII. 1942
24. II. „
18. VI. 1942
24. 11. „
14. III. „
6. X. 1941
17ДШ. 1942
18. VI.
17^11.
ЗЛШ.

отдЪлъ

Бориславъ Ангеловъ Балевъ
Бориславъ Антовъ Христовь
Бориславъ Димитровъ Стояновъ
Бориславъ Кръстевъ Михайловъ
Бориславъ Кръстевъ Панчевъ
Бориславъ Мариновъ Дриновъ
Бориславъ Петровъ Бойковъ
Бориславъ СвЪтозаровъ Примовъ
Бориславъ Спировъ Личеновски
Бориславъ Христовъ Стоичковъ
Борисъ Атанасовь ЦвЪтковъ
Борисъ Владимировъ Ивановъ
Борисъ Вълчевъ Сарафовъ
Борисъ Георгиевъ Ангеловъ
Борисъ Георгиевъ Ганчевъ
Борисъ Георгиевъ Пауновъ
Борисъ Живковъ Сапунджиевъ
Борисъ Ивановъ Йордановъ
Борисъ Ивановъ Радковъ
Борисъ Йордановъ Петковъ
Борисъ Йордановъ Ризовъ
Борисъ Костадиновъ Апостоловъ
Борисъ Михайловъ Вангеловъ
Борисъ Панайотовъ Ангеловъ
Борисъ Савовъ Ботевъ
Борисъ Стефановъ Войниковъ
Борисъ Трифоновъ Котларевъ
Борисъ ЦвЪтковъ Мариновъ
Боряна Бочева Рачева

Дата на
раждането

Официаленъ

17732
17733
17734
17735
17736
17737
17738
17739
17740
17741
17742
17743
17744
17745
17746
17747
17748
17749
17750
17751
17752
17753
17754
17755
17756
17757
17758
17759
17760

Име и презиме

Кога е зан ъ р ш и лъ
(кога е п о дож илъ
последния
и зп и тъ )

1.
IX. 1919
1.1916
15.
б.УШ. 1919
21. I X .1918
21. XI. 1916
28. X II1912
15. I X .1905
22. VII. 1919
1 .1914
27.
12. IV. 1903
I. 1909
1.

17772
17773
17774
17775
17776
17777
17778
17779
17780
17781
17782
17783
17784
17785
17786
17787
17788
17789
17790
17791
17792
17793
17794
17795

Василка Василева Симеонова
Василка Томова Георгиева
Василъ Александровъ Балабановъ
Василъ Антоновъ Петровъ
Василъ Георгиевъ Поповъ
Василъ Георгиевъ Янчевъ
Василъ Димитровъ Поповъ
Василъ Димитровъ Стояновъ
Василъ Енчевъ Василевъ
Василъ Захариевъ Трифоновъ
Василъ Ивановъ Далкалъчевъ
Василъ Ивановъ Йончевъ
Василъ Николовъ Грънчаровъ
Василъ Николовъ Савчевъ
Василъ Серафимовъ п. Димитровъ
Василъ Стояновъ Чорбаджиевъ
Василъ Тотевъ Цвятковъ
Василъ Христовъ Новачковъ
Василъ Цановъ Тричковъ
Вачко Ивановъ Вачковъ
Велико Бочковъ Дърленски
Велико Петковъ Великовъ
Великъ Ивановъ Марчевски
Величко Вълчевъ Величковъ

10. X . 1915
15. X. 1918
21.VIII. 1915
28. XI. 1915
7. V . 1919
20. III. 1918
23. VII. 1915
6. II. 1911
30. III. 1915
3. IV. 1910
6. IX. 1915
26. X . 1911
14. VII. 1915
4. V. 1917
8. IX. 1916
31. XII. 1914
20. VIII. 1911
20.
1. 1915
I. 1916
16.
30. VIII. 1915
17. XI. 1915
7. XI. 1917
13. IV. 1913
12. V. 1914

Ш уменъ
София
Пловдивъ
София
Сливенъ
София
с. Дервентъ, Д.-Агачко
Самоковъ
ст. Засеовская, Хубанска губерния, Русия
с. Чомаковци, Б. слат.
София
Никополъ
Пловдивъ
Пазарджикъ
Хасково
с. Ломецъ, Троянско
с. Черковна, Силистр.
Р усе
София

Юр.
Иф.
Юр.
л
Мед.
Юр.
Агр.

я

Бог.
Агр.

право
21802/38
герм. филол. 13226/36
21693
право
в
21309
—
медицина
право
19037/33
земеделие
1246
2080/38
лесовъдство
1890/36
зем еделие
богословие
1213/33
1398/32
земед-Ьлие

6527/38
химия
6507/38
математика
2435
Мед. медицина
20235/35
Юр. право
1916/37
Агр. лесовъдство
869
Вм. вет. медиц.
6262
Ф.м. физика
739
вет. медиц,
Вм.
2323
Мед. медицина
18870/33
Юр. право
20297/35
10750/37
гр. Търговище
Иф. педагогия
1785/35
Дупница
Агр. лесовъдство
21332/37
БЪлоградчикъ
Юр. право
с. Рибница, Св. Врачко Мед. медицина
2596
13406/36
с. Дисевица, Пл-Ьвен. Иф. философия
София
17331/31
Ю р. право
с. Добруж а, Врачанско Вм.
732/39
вет. медиц.
с. Скравена, Ботевгр. Ю р. право
21639/38
с. Радилово, Пещерско Иф. история
13632/31
3770
Добричъ
Мед. медицина
с. Руховци, Еленско
Фм. ест. история 6442/37
с. Кнежа, ОрЪховско
Иф. слав, филол. 13439/36
14162/38
с. Смедово, Преслав.

юнска 1942 17991 17. VII.
септ. 1941 17394 5. XI.
юнска 1942 17936 17. VII.
февр.
17723 14. III.
17590 24. II.
„
п 17721 14. III.
септ. 1941 17404 5. XI.
юнска 1942 17922 17. VII.
септ. 1941 17411 5. XI.
февр. 1942 17660 14. III.
17794 18. VI.
юнска

Ф.м.

Л

септ.

1941

л
Л

юнска 1942

септ.

1941

юнска 1942
септ. 1941
юнска 1942
л

февр.
юнска
февр.
п
юнска л
септ. 1941
л

юнска 1942

17893
17880
17254
17465
17420
17841
17886
18022
17808
17547
17543
17305
17781
17487
17824
18001
18086
17759
17965
17626
17838
17283
17342
18090

1942
1941
1942
„
„
1941
1942
1941
1942

17. VII.
17. III. „
25. X. 1941
5. XI.
8. VII”. 1942
17. VII.
10. IX.
18. VI. „
16. II. 1941
5. ХЕ
18. VI.
5. XI.
З .т
17. VII.
10. IX.
31. III.
17Л/11.
14. III.
З.Ш1.
5. XI.

1941
1942
1941
1942
„
1942

„
1941

»

10. IX. 1942

отд'Ьлъ

Босилка Симеонова Симеонова
Босилка Маркова Николова
Бохоръ (Исакъ) Лазаръ М езанъ
Бочо П етровъ Ниновъ
Боянъ Любомиръ Стояновъ
Бранимиръ Василевъ Панчевъ
БЪлчо Георгиевъ Мавродиновъ
Валентинъ Тодоровъ Сталевъ
Вангелъ Вълковъ Тинговъ
Иером. Варлаамъ Рилски Пешевъ
Василий Мартиновичъ Гречко

Официаленъ

17761
17762
17763
17764
17765
17766
17767
17768
17769
17770
17771

15.
18.
15.
8.
9.
28.
4.
14.
2.
24.
7.
4.
4.
16.
22.
9.
16.
16.
5.
28.
16.
27.
24.
11.
20.
10.
9.
16.
2.

11.1911
III. 1916
I. 1917
VII. 1910
IX. 1914
VI. 1916
I X .1909
X . 1916
I. 1910
IX. 1918
XI. 1919
II. 1918
IV. 1915
VII. 1915
II. 1914
1 .1918
III. 1913
IX. 1919
I V . 1918
VI. 1917
VI. 1916
IV. 1918
VII. 1918
XI. 1914
VII. 1910
XII. 1914
1 .1920
V . 1915
XI. 1612

П.тЬвенъ
Кюстендилъ
Златоградъ
Сливенъ
с. Любимецъ, Свилен.
София
Брухзалъ, Германия
с. Марково, Н.-Пазар.
Видинъ
Н есебъ ръ
Луковитъ
Бургасъ
Пловдивъ
Златоградъ
Ямболъ
с. Садина, Поповско
София

Юр.
Бог.
Мед.
Юр.
Фм.
Мед.
Юр.
Фм.
Иф.
Фм.
Иф.
»

Специалность

право
богословие
медицина
право
математика
медицина
право
математика
герм. филол.
ест. история
герм. филол.
слав.
герм.
„
и педагогия
Мед. медицина
Фм. математика
Юр. право

Факултетенъ брой

Факултетъ

№ по редъ

М естор ож ден и е

18742
2062/41
2558
16192
5627/34
2439
15633
6121/36
8769/36
6418/37
—
13870/37
13340/36
13334/36
2623
6070/36
18224/32
я
21815/38
и
я
21257/38
21022/37
П етербургъ, Русия
Т)
п
София
Иф. слав, филол. 13602/37
14013/37
п
п
1913/37
Агр. лесовъдство
Трънъ
19420/33
с. Мраморъ, Соф.
Юр. право
п
18074/32
Ш уменъ
Мед. медицина
2735
Кърджали
6676/38
с. Яболково, Хасковско Фм. химия
О деса, Русия
2331
Мед. медицина
2171
Кюстендилъ

сесия год.

Получилъ
диплома
№

Дата

септ. 1941 17513 25. Х1.Д941
юнска 1942 18084 10. IX. 1942
17820 З.УП.
»
17758 14. III. ,
февр.
и
септ. 1941 17260 5. XI. 1941
17224 6. X. „
п
п
февр. 1933 17527 16. I. 1942
септ. 1941 17507 5. XI. 1941
февр. 1942 17643 14. III. 1942
септ. 1941 17281 5. XI. 1941
юнска 1942 17864 17^11. 1942
септ. 1941 17347 5. XI. 1941
юнска 1942 17868а 17. VII. 1942
февр.
17755 14.111. „
септ. 1941 17242 8. X. 1941
февр. 1942 17751 14. III. 1942
17691 14. III. „
»
юнска
17973 17. VII. .
и 17087 10. VI. „
септ. 1941 17461 5. XI. 1941
((
17376
юнска 1942 18046 10. IX. 1942
септ. 1941 17419 5. XI. 1941
п 17511
»
»
юнска 1942 1/088 10. IX. 1942
17606 24. II.
февр.
17889 17. III.
юнска
17584 24. II.
февр.
17579

отдЪлъ

Венцеславъ М ладеноъ Найденовъ
Венцеславъ п. Ивановъ Паргьовъ
Венцеславъ Якимовъ Кавракировъ
Веса Спасова Кутева
Веса Христова Старирадева
Весела Георгиева Василева
Весела Лукова Йоцова
Веселина Боянова Тодорова
Веселина Иванова Ш ейкарова
Веселинка Ж елязкова Димитрова
Веселина Иванова Осиковска
Веселина Николова Ченкова
Веселина Христова Куртева
Веселина Якимова Кавракирова
Веселинъ Николаевъ М атеевъ
Веселинъ Петровъ Тодоровъ
Веселинъ Петковъ Цъкдевъ
Веселинъ Х ристовъ п. Антоновъ
Виктория Ш имонъ Ково
Викторъ Оскаровичъ А ндерсонъ
Виолета Христова Жел-Ьзкова
Виргиния Христова Коцева
Владимиръ Архангеловъ Цоневъ
Владимиръ Емануиловъ Христовъ
Владимиръ Василевъ Минчевъ
Владимиръ Велизаровъ Л азаровъ
Владимиръ Ивановъ Димитровъ
Владимиръ Ивановъ Станковъ
Владимиръ Ивановъ Ш улевъ

Дата на
раждането

Офидиаленъ

17796
17797
17798
17799
17800
17801
17802
17803
17804
17805
17806
17807
17808
17809
17810
17811
17812
17813
17814
17815
17816
17817
17818
17819
17820
17821
17822
17823
17824

Име и презиме

Кога е за сърш илъ
(нога е п о ло ж и лъ
последния
и з п п тъ )

Кириловъ Митковъ
Лазаровъ Томовъ
Тоневъ Николовъ
Иосифовичъ Золотаревъ

17829
17830
17831
17832
17833
17834
17835
17836
17837
17838
17839
17840
17841
17842
17843
17844
17845
17846
17847

Вълко Ивановъ Сотировъ
Вътко Съловъ Кръстевъ
Въчко Въчевъ Ив. Узуновъ
Въчо Димовъ Манцаровъ
Вълчо Ивановъ Качамаковъ
Вълчо Николовъ Младжовъ
Вълчо Янковъ Боневъ
ВЬра Анастасова Ковачева
ВЬра Иванова Тодорова
В-Ьра Илиева Атанасова
ВЬра Константинова Кисовска
В'Ьра Стефанова Илиева
Гаврилъ Тодоровъ Карадимовъ
Ганка Николова Ганчева
Ганчо Георгиевъ Алексовъ
Ганчо Ивановъ Пипаловъ
Гацка Димитрова Йочева
Гена Кунчева Христова
Генади Митрофановичъ Горбачевъ

17848
17849
17850
17851
17852
17853
17854
17855
17856
17857
17858

Генко Минковъ Генковъ
Генчо Пеневъ Буюклийски
Генчо Ц оневъ Молловъ
Георги Александровъ Обесниковъ
Георги Анастасовъ Шищковъ
Георги Андоновъ Попстефановъ
Георги Ангеловъ Богдановъ
Георги Атанасовъ Георгиевъ
Георги Василевъ Живковъ
Георги Григоровъ Петровъ
Георги Гурковъ Козловски

30. III. 1916 Ловечъ
10. X. 1918 София
27. X. 1912 с. Слатино, Дупнишко
20. VI. 1910 гр. Короча, Куртска
губерния, Русия
19. IV. 1915 с. Любеново, Хасков.
18. IV. 1917 с. Царевецъ, Врач.
19.
I. 1615 с. Злокучене, Шум.
15. III. 1915 с. Александрово, Пом.
25. X. 1904 ЛЬсковецъ
5. X. 1919 Дупница
20. II. 1915 с. Б. Изворъ, Чирпан.
20. XII. 1917 Варна
9. X. 1918 София
15. III. 1915
П
25. VI. 1918
Я
29. IX. 1918 Пловдивъ
20. X. 1918 Ксанти
15. I X .1918 Г. ОрЬховица
2. VII. 1915 Скопие
17. III. 1910 Р усе
14. XI. 1914 Ловечъ
8. II. 1916 с. Габаре, Б. Слат.
1 .1919 ст. Урюпино, Донска
2.
область, Русия '
27. XI. 1915 с. СЬнникъ, Севл.
2. III. 1903 Търговище
26. V . 1914 с. Къшлата, Казанл.
23. VII. 1916 Ст. Загора
21. III. 1916 Ш уменъ
5. II. 1913 Рила, Дупнишко
2.
1 . 1615 Пловдивъ
23. VII. 1912 Ямболъ
13. XII. 1914 Пещера
28. I V . 1917 с. Челопекъ, Врач.
31. VII. 1915 Ямболъ

Юр.
II

Иф.
Фм.

право
я
география
математика

20518/35
21294/37
13653/37
11673/30

14182
Иф. философия
Фм. ест. история 6388/37
Агр. лесов7-«дство 2773/41
1670/34
»
2762/41
земеделие
»*
21850/38
Ю р. право
Бог. богословие
1608/36
13364/36
Иф. история
Агр. земед'Ьлие
1999/38
Иф. герм, филол. 16983/4113683/36
ром.
„
13875/37
слав.
21026/37
Юр. право
Иф. клас. филол. 13686/37
24315/41
Юр. право
17529/31
п
я
12974/35
Иф. история
5704/34
Фм. математика
1990/37
Агр. лесовъдство
„
Фм.
Иф.
Фм.
Мед.

земед-Ьлие
химия
слав, филол.
математика
медицина

Фм.
Юр.

химия
право

п
п

„
»
Мед. медицина

1915/37
5381/33
10538/38
6048/36
2451
—
6009/35
21238/37
21018/37
21929/38
2309

февр. 1942 17708 14. III. 1942
м
н 17734
II
септ. 1941 17327 5. XI. 1941
1938
17614
февр.
26. 11.1942
я

септ.
юнска
септ.
февр.
юнска
септ.

п

1942
1941
1942
1941
1942
II

1941

юнска 1942
февр.
II
септ. 1941
п

»

юнска 1942
»

II

септ.
февр.
септ.
юнска
септ.

1941
1942
1941
1942
1941

17620
17294
17925
17560
17673
17960
17430
17317
17790
17640
17383
17344
17948
17862
17540
17747
17317
17884
17427

14. III.
5. XI.
17. VII.
16. II.
14. III.
17. VII.
5. XI.
я
18. VI.
14. III.
5. XI.

„
1941
1942

„
1941
1942
„
1941

17. VII. 1942
II

16. 11. „
14. III. „
5. XI. 1941
17. VII. 1942
5. XI. 1941

юнска 1942 17791 18. VI.
17651 14, III.
февр.
юнска »> 17855 17. VII.
п
17775 18. VI.
септ. 1941 17231 7. X.
февр. 1942 17573 24. II.
17773 18. VI.
юнска
17714 14. III.
февр.
септ. 1941 17476 5. XI.
юнска 1942 17959 17. VI.
17582 24. II.
февр.

1942
„
„
,
1941
1942
,
„
1941
1942

отдЬлъ

Владимиръ
Владимиръ
Владимиръ
Всеволодъ

Официаленъ

17825
17826
17827
17828

о§

'

А.

Име и презиме

О
С

Дата на
раждането

М Ъсторождение

специалность

со

Георги
Георги
Георги
Георги
Георги
Георги
Георги
Георги
Георги
Георги
Георги
Георги
Георги
Георги
Георги
Георги
Георги
Георги
Георги
Георги
Георги
Георги
Георги
Георги
Георги
Георги
Георги
Георги
Георги

Димитровъ Виячевъ
Димитровъ Георгиевъ
Димитровъ М устаковъ
Ервинъ Марикъ
Зафировъ Георгиевъ
Захариевъ Панчевъ
Ивановъ Вачевъ
Ивановъ Вишняковъ
Ивановъ Данковъ
Ивановъ Николовь
Ивановъ Текелиевъ
Илиевъ Стояновъ
Калиновъ Георгиевъ
Луковъ Продановъ
Мариновъ Койновъ
Минковъ Пандбвъ
Митовъ Чолевъ
Михайловъ Гочевъ
Михайловъ Згуревъ
Николовъ Митевъ
Николовъ Митовъ
Николовъ Мирковъ
Николовъ Поповъ
Петровъ Кючуковъ
Петровъ Ш еитовъ
п. Петровъ Янковъ
Радевъ Георгиевъ
Савовъ Вълчевъ
Симеоновъ Апостоловъ

6. V I I .1915
31Л/Ш . 1907
1.
1 . 1917
6. IX. 1910
24. III. 1916
1. 11.1919
23. I V .1916
23. VIII. 1911
22. VIII. 1914
12.
I. 1918
20
11.1917
21. V. 1916
5. X. 1911
16. IV. 1916
23Л /Н 1.1919
9. VII. 1907
12. XII. 1914
2. II. 1912
8. XI. 1917
18. IV. 1913
23. VII. 1914
27. V III-1917
1Л /Ш .1907
22. II. 1915
28. XII. 1919
18. IX. 1915
11. X. 1917
21. VI. 1915
21. V. 1914

с. Самораново, Дуп.
Ш уменъ
Ш уменъ
с. Вършецъ, Берк.
Н есебъ ръ
София
Троянъ
Киевъ, Русия
Ямболъ
с. Прохоровъ, Н. Заг.
Хасково
с. Церовене, Ферд.
с. Чилновъ, БЪленско
с. Баня, Панагюрско
с. Болярово, Хасковско
Казанлъкъ
София
с. Куртъ Бунаръ, Сил.
София
Берковица
с. Шишковци, Кюст.
Варна
с. Еница, БЪлослат.
с. Кубадинъ, Търгов.
с. Петричъ, Пирдопско
Ст. Загора
София
с. Ботево, Ор'Ьховско
с. Житуша, Радом,

Юр. лесовъдство
Мед. медицина
л

»

Юр.
Вм.
Мед.
Вм.
Л

Юр.

юр.

Мед.
Агр.
Иф.
Агр.
Бог.
Юр.
Фм.
Ю р.
Мед.
Юр.

п

1 в
О
)о
н п.

»

право
вет. медиц.
медицина
вет. медиц.
медицина
слав, филол.
право
медицина
лесовъдство
философия
зем едели е
богословие
право
ест. история
право
медицина
право

вет. медиц.
Вм.
Агр. лесовъдство
Юр. държ . стоп.
Бог. богословие
Вм. вет. медиц.
Иф. география
Юр. право

К ога е за въ р ш и лъ
(кога е

Получилъ
диплома

ПОЛОЖИЛЪ

К л

■§ $
н

■&

я
17859
17860
17861
17862
17863
17864
17865
17866
17867
17868
17869
17870
17871
17872
17873
17874
17875
17876
17877
17878
17879
17880
17881
17882
17883
17884
17885
17886
17887

(в
н
О
Н
ч
>>

последния
и зп и тъ

сесия год.

№

Дата

19782 18. VI. 1942
2558/27 юнска ,,
2196
септ. 1941 17519 13.XII.1941
п 17232 7. X. „
2470
1691
февр. 1942 17575 24. II. 1942
21070/37 септ. 1941 18475 5. XI. 1941
875
юнска 1942 18033 20.VII.1942
2719
септ. 1941 17207 2. X. 1941
498
юнска 1942 17840 3. VII. 1942
2491
септ. 1941 17207 2. X. 1941
13924/37
17337 5. XI. „
20659/36
1941 17537 16 . II. 1942
я
2499
17206 2. X. 1941
2225/39 февр. 1942 17667 14. Ш. 1912
13127/36 септ. 1941 17535 16. 11.
2077/38 юнска 1942 18080 10. IX.
1692/37 февр.
17744 14. III. „
20318/35 септ. 1941 17437 5. XI. 1941
5414/33 юнска
18000 17ЛШ. 1942
21165/37 февр. 1942 17698 14. III. „
2920
17603 24. 11. „
п
21436/38
17699 14. III. „
21339/37 септ. 1941 17493 5. XI. 1941
17526 10. I. 1942
646
1770/32 юнска 1942 17927 17. VII.
21500/38
п 17995 17. III. „
1466/35 септ. 1941 19433 5. XI. 1941
887
юнска 1942 18028 10. IX. 1942
12637/35
17843 8 . VII. „
21470/38 септ, 1941 17445 5. XI. 1941

17888
17889
17890
17891
17892
17893
17894
17895
17896
17897
17898
17899
17900
17901
17902
17903
17904
17905
17906
17907
17908
17909
17910
17911
17912
17913
17914
17915
17916
17917
17918
17919
17920
17921
17922
17923

Георги Симеоновъ Дж уровъ
Георги Спасовъ Милчевъ
Георги Станковъ Начевъ
Георги Станчевъ Лингеровъ
Георги Стефановъ Филиповъ
Георги Стоевъ Митровъ
Георги Стояновъ Караулджиевъ
Георги Стояновъ Щ еревъ
Георги Тодоровъ Вачковъ
Георги Тодоровъ Черневъ
Георги Токевъ Ивановъ
Георги Христовъ Димовъ
Георги Христовъ Дончевъ
Свеш. Георги Цановъ Атанасовъ
Господинъ Ивановъ Господиновъ
Григоръ Божиновъ Кировъ
Свеш. Григоръ Георгиевъ Цоневъ
Григорий Евдокимовъ Ткалинъ
Грозю Димовъ Петковъ
Груйо Радомировъ Генчевъ
Гъчо Атанасовъ Джапуновъ
Г'юро Гюровъ Ивановъ
Да чо Стоевъ Димитровъ
Димитрина Стефанова Найденова
Димитричка СжДева Константинова
Димитъръ Александровъ П’Ьевъ
Димитъръ Баевъ Терзиевъ
Димитъръ Василевъ Овчаровъ
Димитъръ Василевъ Паница
Димитъръ Величковъ Доневъ
Димитъръ Вълчевъ Трифоновъ
Димитъръ Венчовъ Ланчаревски
Димитъръ Георгиевъ Фидановъ
Димитъръ Дамевъ Цв-Ьтковъ
Димитъръ Димитровъ Кумановъ
Димитъръ Димовъ Йоневичъ

20. I V . 1917
7. IX. 1917
19. VIII. 1918
20. ЯП. 1916
13. VI. 1919
6. V. 1914
19.УШ. 1913
7. I V .1913
21. VII. 1914
5.
II. 1919
19. II. 1912
1. III. 1918
20. VIII. 1914
28. IX. 1913
2. VII. 1912
10. 11. 1915
29.
I. 1899
29. XI. 1899
1.
1.1918
17. VIII. 1917
6. IX. 1918
10. II. 1913
18. VI. 1915
1. IV. 1915
26. X. 1915
7. VII. 1919
16. IV. 1915
2. VIII. 1914
7. X. 1916
3. IX. 1913
11. III. 1914
29. V. 1916
22. III. 1917
513. X . 1913
25. III. 1913
6. III. 1879

Сливенъ
София
Л

Ст. Загора
с. Соровичъ, Лерин ско
с. Дол. Хисаръ Д . Агач.
гара Поповци
БЪлоградецъ, Н. Паз.
Радилово, Пещ ерско
Златица
с. Ковачица, Ломско
с.'Покрованъ, Ивайлов.
Сливенъ
с. Радювене, Ловчан.
с. Асеновецъ, Н. Заг.
гр. ОрЪхово
с. Бовъ, Софийско
Екатеринославъ, Русия
с. Дервенъ, Д . Агачко
София
Карлово
с. Гостиля, О р’Ьхов.
с. Темни ско, Г. Ор-Ьх.
с. Търничане, Каэанл.
Добричъ
Пловдивъ
гр. Галацъ, Ромъния
Сливенъ
Варна
Ямболъ
с. Гледачево, Н. Загор.
Дупница
Пещера
Д ебъръ
с. Екинджикъ, К. Бун.
Ш уменъ

Мед. медицина
Юр. право
в

Л

Агр.

лесовъдство
эемедфлие
Иф. география
Мед. медицина
Фм. физика
Агр. земеделие
Юр. право
Л

Иф.
п
Бог.
Юр.
Мед.
Бог.
Фм.
Иф.
Вм.
Фм.
Иф.
Фм.
Иф.

ром. филол.
педагогия
богословие
право
медицина
богословие
ест. история
слав, филол.
вет. медиц.
математика
клас. филол.
ест. история
слав, филол.
клас. филол.
Л
Юр. право
Агр. земедЪлие
М ед. медицина
»
л
Агр. лесовъдство
Мед. медицина
Юр. право
»

Агр. земед-Ьлие
М ед. медицина

2546
21051/37
21239/37
1716
2796/38
13493/36
2826
5823
2530/40
21162/37
21635/38
14055/37
11602
1319/34
24533/34
2526
1172/33
1234/34
13998/37
968
6305/37
13187/36
6423/37
13287/36
16330/40
21650/38
2061/37
—

2452
2156
1946/37
2426
21076/37
24347/41
1920/37
3266/37

ганска
септ.
юнска
септ.
юнска

1942
1941
1942
1941
1942

Л
л

Л

септ.
юнска
февр.
септ.
февр.

1941
1942
Л

1941
1942

я
юнска Л
септ. 1941
юнска 1942
септ. 1941
л

н

Я
Л

февр. 1942
юнска

и

септ.

л

1941

л
Л
февр. 1942
юнска »
септ 1941
февр. 1942
юнска

17817
17504
18008
17559
18007
17769
17833
17776
17918
17480
17978
17635
173С5
17654
17729
17600
17658
17899
17356
18036
17261
17391
17285
17367
17634
17963
18075
17520
17247
17248
17665
17813
17471
17690
17780
17839

3 ^ 11.1942
5. XI. 1941
17ЛШ. 1942
16. II. ,

17.У11.
18. VI.
З.УП.
18. VI.
17. VII.
5. XI.
17. VII.
14. III.
5. XI.
14. III.

,,
1942
„
„
1941
1942
„
1941
1942

24. II.
14. III. ,
17 .VII. ,
5. XI. 1941
20^11. 1942
5. XI. 1941

14. III. 1942
17. VII.
10. IX. „
13.ХП. 1941
9. X.
14. III. 1942
&УП. .
5. XI. 1941
14. III. 1942
18. VI.
3^11.

3. XII. 1916
21. V. 1916
21.VIII. 1917
21. X. 1916
17. XI. 1917
26.УШ. 1915
11.
1.1915
25. III. 1917
2. XII. 1908
8. VI. 1918
16. V. 1916
21. Ш Л 915
23. X. 1915
17. IV. 1913
12. 11.1915
12. VIII. 1909
12. 11.1911
21. IX. 1914
18. XII. 1918
28. X. 1917
3. III. 1915
5. III. 1916
17. V . 1918
11. 11.1910
22. X. 1917
1.
1.1916
20. X. 1895
18. IV. 1916
5. III. 1919

ПлЪвенъ
Н есебъръ
Габрово
с. Ракитница, Видин.
Банско
Пловдивъ
Видинъ
с. Дервентъ, Ломско
с. Василовни, Ломско
Видинъ
с. Лесково, Воденско
София
с. Коньово, Кюстенд.
Ловечъ
Ксанти
Кюстендилъ
с. Добролевъ, О р ех.
Скопие
с. Радово, Трънско
с. СвЪтленъ, Поповско
Фердинандъ
Попово
София
с. Пъндаклий, Силистр
М. Търново
Копривщица
Търговище
Габрово
ПлЪвенъ

Агр.
Юр.
и
Ю р.
М ед.
Юр.
й

специалность

земед-Ьлие
право
П
философия
медицина
право

п

Бог. богословие
Юр. право
п
»
Фм. ест. история
Юр. право

п
Фм.
Агр.
Иф.
Ю р.
н
Фм.
Ю р.
»
Иф.
Юр.

)Т

химия
земед'Ьлие
слав, филол.
право
>1
химия
право
»
ром. филол.
право

п

»
Мед. медицина
Ю р. право
Иф. герм, филол.

00
00

пършилъ
(кога е
положилъ
последния
изпитъ
сесия год.

Получилъ
диплома
№

Дата

1873/36 февр. 1942 17669 14. III. 1942
23333/35 юнска
17979 17.'VII.
20934/36
17938
12819/38
п 18040 10. IX.
п
2555
17819 3. VII.
17738 14. III.
20222/35 февр.
17942 17. VII.
20114/35 юнска
1813/38
17901
I!
п
20543/36 септ. 1941 17442 5. XI. 1941
—
февр. 1942 17722 14. III. 1942
6525/28 септ. 1941 17276 5. XI. 1941
19417/33 февр. 1942 17740 14. III. 1942
17742
18988/33
»
20721/36 септ. 1941 17472 5. XI. 1941
6101/36 февр. 1942 17650 14. III. 1942
2146/38 септ. 1941 17406 5. XI. 1941
11456/33
17339
II
м
24687/41 февр. 1942 17702 14. III. 1942
21430/37 септ. 1941 17452 5. XI. 1941
6927/37 юнска 1942 17806 18. VI. 1942
20691/36 септ. 1941 17450 5. XI. 1941
21902/38 юнска 1942 17961 17^ 11.1942
13841/37 септ. 1941 17380 5. XI. 1941
23370/40
1* 17564 16. 111. 1941
21390/37
п
» 17506 5. XI. 1941
п 17563 16. II. 1942
20123/35
п
2513
юнска 1942 17814 3. VII. „
20242/16 септ. 1941 17495 5. XI. 1941
13718/37 юнска 1942 18056 10. IX. 194?

отдФлъ

Димитъръ Евстатиевъ Димитровъ
Димитъръ ЖелФзковъ Димитровъ
Димитъръ Ивановъ Върбовъ
Димитъръ Ивановъ Димитровъ
Димитъръ Ивановъ х. Радоновъ
Димитъръ Ивановъ Търневъ
Димитъръ Илиевъ Печеняковъ
Димитъръ Кръстевъ Делчевъ
Димитъръ М ладеновъ Димитровъ
Димитъръ Николаевъ Цановъ
Димитъръ Николовъ Димитровъ
Димитъръ Николовъ Петковъ
Димитъръ Петровъ Еакаловъ
Димитъръ Спасовъ Лепавцовъ
Димитъръ Спировъ Тодоровъ
Димитъръ Стаменковъ ЦвЪтковъ
Димитъръ Стаменовъ Куновъ
Димитъръ Стояновъ Стойчевъ
Димитъръ Таковъ Игнатовъ
Димитъръ Трендафиловъ Стойчевъ
Димитъръ Христовъ Димитровъ
Димитъръ Христовъ Сапунджиевъ
Димка Николова Димчева
Димо Георги евъ Димовъ
Димо Пауновъ п. Томовъ
Динчо Ивановъ Цицелковъ
Добри Драгневъ Еребакановъ
Добри Ивановъ Калпазановъ
Добрина Койчева Коева

М есторож дение

Кога е за-

Официаленъ

17924
17925
17926
17927
17928
17929
17930
17931
17932
17933
17934
17935
17936
17937
17938
17939
17940
17941
17942
17943
17944
17945
17946
17947
17948
17949
,17950
17951
17952

Дата на
раждането

Факултетенъ
брой

Име и презиме

| Факултетъ

>0
Е£

17955
17956
17957
17958
17959
17960
17961
17962
17963
17964
17965
17966
17967
17968
17969
17970
17971
17972
1 /973
17974
17975
17976
17977
17978
17979
17910
17982
17988
17983
17984
17985
17986
17987

Дош о Здравковъ Чолаковъ
Дочо Господиновъ Дохчевъ
Д раганъ Христовъ Анастасовъ
Драгомиръ Ангеловъ Манчевъ
Драгомиръ Николаевъ Недевъ
Д-Ьлчо Ангеловъ ДЪлчевъ
Д-Ьлчо Киревъ Милевъ
Евгений А сеновъ Димитровъ
М онахъ Евгений Рилски (Ивановъ)
Евгения Димитрова Мишайкова
Евдокия Минчева Стоянова
Евстатий п. Ивановъ Петровъ
Евстатий Ивановъ Радивоевъ
Екатерина п. Илиева Нешева
Екатерина Федорова Трейманъ
Екатерина Яни Апостолидисъ
Елена Владимирова Ангелова
Елена Добрева Панайотова
Елена Манолова Ракарова
Елена Силаги Хаджиолова
Еленка Илиева Ацева
Елисавета Атанасова Саева
Елисей Петровъ Сжботиновъ
Елица Петрова Якимова
Емилия Иванова Генчева
Емилия Петрова Грънчарова
Емилъ Андреевъ Маринковъ
Емилъ Ивановъ Калъповъ
Емилъ Каменовъ Димовъ
Емилъ Краевъ Николовъ
Емилъ Петровъ Б4лмустаковъ
Емилъ Николовъ Атанасовъ
Емилъ Стефановъ Труфинковъ

4. X . 1914 с. Люлинъ, Ямболско
3. XI. 1920 Франкфуртъ на Маинъ
й П К 4 О ТТТ7 ГТ
11 ерманин
24. IV. 1906 с. Р огозенъ, Пловдив.
8. I X .1919 Н. Загора
25. XI. 1904 с. Изворъ, Босилегр.
31. VIII. 1907 с. Ковачевци, Радом.
4. V . 1918 О дринъ
23. V . 1919 София
7. XII. 1916 с. Черногорово, Хаск.
1 .1919 Пл-Ьвенъ
1.
17. X . 1907 с. ОрЪшакъ, Троянско
4. XII. 1916 София
5. VIII. 1919
я
10. VI. 1915 с. Калугерово, Ботевгр.
14.VIII. 1914 с. 1ГЬва рЪка, Троянско
13. III. 1918 Борисовградъ
24. XII. 1915 Петроградъ, Русия
1 . IV. 1918
Букурещъ
23. IV. 1915 София
1 7 . IV. 1916 Елена
9. XI. 1918 София
19. XI. 1899 Ш уменъ
1.
II. 1919 София
16. II. 1914 с. Копиловци, Берков.
19. VII. 1909 с. Буковецъ, Софийско
15. III. 1918 Скопие
3. XII. 1919 с. Г. БЪла РГчка, Берк.
26. VI. 1916 Трънъ
23. XI. 1919 София
16. III. 1920 Враца
6. VIII. 1905 Фердинандъ
28. VI. 1915 Пирдопъ
28. V. 1915 Враца
20. III. 1916 София
11. VII. 1915 Р усе

Бог.
Юр.

богословие
право

1834/38
21896/38

21013/37
2042/38
18395/32
2618
21228/37
21270/37
я
Агр. зем едели е
2314/39
22172/39
Ю р. право
Бог. богословие
1615/36
Мед. медицина
2473
Иф. ром. филол. 14632/38
5827/34
Фм. математика
19856/34
Юр. право
6459
Фм. физика
Иф. слаф. филол. 14045/37
ром. филол. 14140/38
12245/34
л
18713/37
география
Я
21200/37
Юр. право
Фм. химия
3976/27
Иф. ром. филол. 14073/37
5498/33
Фм. математика
1002
Вм. вет. медиц.
Иф. гер. филол. 17437/41
6383/37
Фм. химия
Иф. ром. филол. 12787/32
Агр. земеделие
2006,37
21834/38
Юр. право
М ед. медицина
3620
2465
Я
л
Фм. ест. история 6480/37
Мед. медицина
2477
Иф. слав, филол. 13365/36
II

Агр.
Юр.
Мед.
Юр.

я

лесовъдство
право
медицина
право

юнска 1942 17906 17. XII. 1942
17969
септ.
юнска
септ.
февр.
септ.

1941
1942
1941
1942
1941

Я

и

юнска 1942
февр.
юнска

Л

я

септ. 1941
февр. 1942
юнска п
февр.
юнска п
я

п

септ. 1941
юнска 1942

п

Я

септ.
юнска
февр.
юнска
септ.
юнска

я

1941
1942

1941
1942

септ. 1941
февр. 1942
септ. 1941

п

юнска 1942

17462
17920
17469
17601
17451
17470
17914
17709
17661
17811
17870
17265
17757
17887
17628
17770
18005
17328
18064
17895
18052
17264
18020
17642
18061
17568
18074
17967
17219
17529
17290
17218
18003

5. XI. 1941
17. VII. 1942
5. XI. 1941
24. 11.1942
5. XI. 1941
17. VII. 1942
14. III.
1 1 . III.
3. VII. „
17. VII. „
5. XI. 1941
14. III. 1942
17. VII.
14. III.
18. VI.
17. VII. „
5. XI. 1941
17. IX. 1942
10. VII. „
15. IX. .
5. XI. 1941
20. VII. 1942
14. III.
10. IX.
16. II. „
10. IX. 1942
17.VII.
„
6. X. 1941
16. 11.1942
5. XI. 1941
6. X. „
17. VII. 1942

отдЪлъ

Дончо ДФлчевъ Дончевъ
Дончо Неш овъ Чипевъ

Официаленъ

17953
7954

17990
17991
17992
17994
17995
17996
17997
17998
17999
18001
18002
18003
18004
18005
18006
18007
18008
18009
18010
18011
18012
18013
18014
18015
18016

III. 1912

София

Юр.

27. X I I . 191 8
27.

V . 1917

4.

III. 1917

3.

I X . 191 3

6.

II. 1 9 1 5

3 1 .V I I I . 1 9 0 9
V . 191 4
2.
26.

I. 191 6

8.
4.

I. 1919
1 .1 9 1 6

1.

X . 1918

12.

I V . 1918

12.

I V . 1912

22.

I. 1 905

4. V I I I . 1 919
16.

II. 1 912

6.

I. 1 915

26.

III. 1 9 1 9

9.

II. 1 915

2 3. X I I. 1 9 1 0
2.

V . 1916

8.

IX . 1917

14.

II. 1 914

2.

X . 1914

23.

X I. 191 5
I X . 1918

16.

21. V I I . 1914
23.

V I. 1915

право

Видинъ
Ст. Загора
Чирпанъ
Ст. Загора
Екз. Антимово, Карн.
София
Кюстендилъ
БрЪзиикъ
Пловдивъ
Сливенъ
с. Гурково, Видинско
с. Акадънлъръ.Силист.
с. ГолГмаиово, Кулско
Д еде Агачъ
Н. Загора
София
Търново
Варна
Ст. Загора
Чепино Баня, Пешер.
Сливенъ
с. Моловшце, Битолско
Пловдивъ
Враца
София
В. Търново
Етрополе

И

Агр.
Иф.
Бог.
М ед.

земед'Ьлие
слав, филол.
богословие
медицина

Иф.
Юр.
Иф.
Фм.
Юр.
Агр.
Бог.
Агр.
Мед.
Юр.
Иф.
Юр.
Мед.

слав, филол.
право
история
ест. история
право
земедЪлие
богословие
лесовъдство
медицина
право
ром. филол.
право
медицина

и

п

Факултетенъ брой
2 0 9 7 0 /3 6
1 9 3 8 /3 7
1 4 0 5 9 /3 7

п

1 7 6 0 /4 7
2462
2287
1 4 1 1 8 /3 8
2 1 1 9 6 /3 7
1 3 5 3 0 /3 6
6 3 0 7 /3 7

ром. филол.
богословие
слав, филол.
медицина
право
герм, филол.
слав, филол.

юнска
февр.
септ.
февр.
септ.

2 7 4 2 /4 0
2 3 2 /2 7
2 0 3 9 /3 8

14294
2 0 1 2 1 /3 5
2220
1 3 2 0 6 /3 6

2306
21226

19.

II. 1942

175 7 2
17 4 8 2

5. X I . 1941

1942

17979

17. V I I . 1942

1941

17413

5. X I . 1941

Я
194 2

17 3 3 8
179 03
17533

17. V I I . 1942
16. 11.
„

1941

17240

1942
2941

17627

14. III. 1942

1747 4

5. X I . 1941

л
п

7.

X . 1941

17 3 1 5
17282
1 74 5 3

и

я

февр.
юнска

1942

февр.
юнска
»

септ.
февр.
юнска

„
1941
1 942

февр.
септ.

п

17407
17 6 5 5

14. 111. 1942

17 9 2 8

17. V I I .

17 8 3 6

З.УП.

17679

14. III.

17051

10. I X .

17943

17. V I I .
„
1 7 5 1 4 25. X I . 1941
17592
4. 1 1.194 2
18050 20. IX .
17910 17. V I I .

„

,

17631

„

1941

17215
17 5 0 0

1 4 4 0 /3 4
1 2 1 6 2 /3 4

Дата

№

1938

3 271
1 9 4 3 1 /3 3

Получилъ
диплома

1941

2 1 1 1 5 /3 7

2457

л

Иф.
Бог.
Иф.
Мед.
Юр.
Иф.

сесия год.
октом.
септ.
юнска
септ.

1 7 2 6 6 /3 0
2 1 1 6 3 /3 7

п

върш илъ
(кога е
полож илъ
последния
и з п и тъ )

1 1 5 6 0 /3 3

17 3 9 9

1 3 6 3 7 /2 0

17355

14. III.
6.

„

X . 1941

5. X I .

отд-Ьлъ

18000

20.

Специалность

Официаленъ

17993

Емилъ Христовъ Димитровъ
Енчо Ивановъ Матеевъ
Жакъ Нисимъ Аладжемъ
Ж елязко Митевъ Димовъ
Желю Михаиловъ Стефановъ
Жечка Павлова Димитрова
Жечо Ивановъ Сяколовъ
Жива Профирова Стоянова
Живка Николова Вжжарова
Ж озефина Стоянова Дончева
Запряна Ламбрева Василева
Зафирка Симеонова Тенекеджиева
Захарий Георгиевъ Ванковъ
Захарий Димитровъ Касабовъ
свещ. Зах. (Жико) Живановъ Петковъ
Здравецъ Наумовъ Ивановъ
Здравка Тодорова Караиванова
Здравко Николовъ Влаховъ
Здравко Петровъ Христовъ
Здравко Тодоровъ Тасчиевъ
Здравко Христовъ Георгиевъ
З и со Тодоровъ Зисовъ
Златка Илиева Парпулова
Зографка Димитрова Наумова
Зора Димитрова Паскалева
Ивайло Симеоновъ Ценовъ
Иваничка Желева Зюмбюлева
Иванка Атанасова Иванова
Иванка Иванова Гаврилова

Факултетъ

№ по редъ
17989

М есторож дение

190

17988

Име и презиме

Дата не
раждането

Кога е за-

1. VI. 1915
18. XI. 1912
12. XII. 1912
28. IX. 1906
20. VI. 1916
7. 11.1916
26. I X .1913
19. V . 1912
5. X . 1916
27. X . 1915
30. III. 1917
1 .1918
11.
22. I X .1914
23. X . 1914
5. VI. 1915
1. V. 1918
12. II. 1913
17. I V .1915
24. IV. 1914
12. V . 1918
2. I X .1919
4. V . 1914
9. II. 1918
7. X. 1912
21. XI. 1917
16. XI. 1915
17.
1 .1917
12. XI. 1918
8. 11.1918
25. X . 1912
8. VI. 1918
1. VI. 1915
24. XI. 1918
6. VIII. 1916
I. 1914
19.

София
Чирпанъ
Ст. Загора
с. Горталово, Пловд.
София
с. Павелско, Асеновгр.
София
с. О стровъ, ОрГх.
Кюстендилъ
Р усе
Павликени
София
с. Патракли, Акадънл.
с. Бобошево, Дупниш.
с. Борованъ, Б. Слат.
Търговище
Бургасъ
с. Писарево, ПлЪв.
Враца
София
Чирпанъ
с. Килифарево, В.Търн.
Карнобатъ
с. Буйновци, Еленско
Ггамюрджина
София
Р есен ъ
с. Божидаръ, Карлов.
София
М. Търново
Сливенъ
София
Търговище
София
ст. Сергеевска, Кубанска область, Русия

Мед. медицина
Фм. математика

))
Бог.
Юр.

богословие
държ . СТОП.
м
право
Мед. медицина
Юр. право
Мед. медицина
Иф. география
п

А

Юр.
Вм.
Агр.
Фм.
Вм.
Юр.
Вм.
Юр.

право
вет. медиц.
зем еделие
математика
вет. медиц.
право
вет. медиц.
право

2441
5289/32
6430/37
1433/34
51553/38
21276/37
1890
21462/38
2756
—

14046/37
21004/37
—

1968
5709/34
870
18689/33
1009
19401/33
21082/37
л
»
Агр. лесовъдство
2036/38
Юр. право
20849/36
„
право
20304/37
Агр. лесовъдство
2065/38
Юр. право
21092/37
20550/36
24319/41
»
г1
Бог. богословие
1817/37
Ю р. право
21179/37
21206/37
1)
п
Мед. медицина
2544
Ю р. право
21063/37
Иф. ром. филол. 14303
М ед. медицина
2413
Агр. земеделие
2034/38

септ. 1941 17243 8. X. 1941
юнска 1942 17879 17. III. 1942
17646 14. III. „
февр..
юнска
17913 17. VII.
18073 10. IX.
17949 17. VII. „
я
септ. 1941 17203 2. X. 1941
„
17457 5. XI. „
п
юнска 1942 17831 ЗЛШ. 1942
1941 17333 5. XI. 1941
п
„
17326
септ.
юнска 1942 17940 17. VII. 1942
18095 1. XI.
н
п
септ. 1941 17408 5. XI.
юнска 1942 17778 18. VI.
18025 10. IX.
18697 14. III.
февр.
18024 10. IX.
юнска
септ. 1941 17539 16. 11. „
17443 5. XI. 1941
п
юнска 1942 18081 10. IX. 1942
^февр. 1942 17704 14. III. 1942
септ. 1941 17494 5. XI. 1941
юнска 1942 17926 17ЛШ. 1942
17705 14. III.
„
февр.
септ. 1941 17545 16. II.
17541 16. 11.
А
юнска 1942 17904 1 7 .т
17970
17983
п
17816 з . т
Л
17720 14. III.
„
февр.
юнска 1942 17877 17. VII.
17587 24. II. „
февр.
п
1941 17256 28. V. 1941

отд'Ьлъ

Иванка Петрова Иванова
Иванка Петкова Петрова
Иванка Христова Гарушева
Иванъ Антоновъ Тонковъ
Иванъ Антоновъ Новковъ
Иванъ Апостоловъ Бобоцовъ
Иванъ Борисовъ Божковъ
Иванъ Велчовъ Ленковъ
Иванъ Велиновъ ЖелЪзковъ
Иванъ Владимировъ Йордановъ
Иванъ Т анчевъ Колевъ
Иванъ Георгиевъ Атанасовъ
Иванъ Георгиевъ Баевъ
Иванъ Георгиевъ Л еховъ
Иванъ Георгиевъ Иванчевъ
Иванъ Георгиевъ Матеевъ
Иванъ Георгиевъ Янакиевъ
Иванъ Гетовъ НедГлковъ
Иванъ Димитровъ Вандовъ
Иванъ Димовъ Ничевъ
Иванъ Ж елевъ Н едевъ
Иванъ Ивановъ Матовъ
Иванъ Ивановъ Топаловъ
Иванъ пордановъ Савовъ
Иванъ Йордановъ Иконзмовъ
Иванъ Константиновъ Мановъ
Иванъ Л азаровъ Стрезовъ
Иванъ Лаловъ Кондаковъ
Иванъ Любеновъ Марковъ
Иванъ Маноловъ Ралевъ
Иванъ Марковъ Дограмаджиевъ
Иванъ Михаиловъ Карафиловъ
Иванъ Н едолчевъ Ивановъ
Иванъ Николовъ Христовъ
Иванъ Николовъ Златевъ

Официаленъ

18017
18018
18019
18020
18021
18022
18023
18024
18025
18026
18027
18028
18029
18030
18031
18032
18033
18034
18035
18036
18037
18038
18039
18040
18041
18042
18043
18044
18045
18046
18047
18048
18049
18050
18051

18052
18053
18054
18055
18056
18057
18058
18059
18060
18061
18062
18063
18064
18065
18066
18067
18068

Иванъ
Иванъ
Иванъ
Иванъ
Иванъ
Иванъ
Иванъ
Иванъ
Иванъ
Иванъ
Иванъ
Иванъ
Иванъ
Иванъ
Иванъ
Иванъ
Игоръ

Николовъ Генадиевъ
Николовъ Ниновъ
Николовъ Остришевъ
Петковъ Гължбовт:,
Петровъ Ивановъ
Петровъ Ивановъ
Петровъ Стефановъ
ПЬевъ Христовъ
Р усевъ Добревъ
Стефановъ Петровъ
Стефановъ Василевъ
Стойневъ Захариевъ
Стояновъ Капраловъ
Таневъ Келешовъ
Тодоровъ Ивановъ
Христовъ Ангеловъ
Владимировичъ Тронько

18069
18070
13071
18072
18073
18074
18075
18076
18077
18078

И зетъ Ш укриевъ М устафовъ
Илия Друмевъ Генчевъ
Илия Костовъ Милчиновъ
Илия Сергеевъ Готовски
Илия Стояновъ Обретеновъ
Йовка Димитрова Бъчварова
Йоло Гоцевъ Томовъ
Йона Аврамъ Гомбергъ
Йордана Дончева Бъчварова
Йордана Лазарова Маринова

5.
1 .1920
3. X. 1911
16. IV. 1917
28. V. 1918
17. X. 1915
27. VIII. 1916
3.
I. 1915
3. 111.1918
18. II. 1915
23. IV. 1916
8. VIII. 1915
10. X. 1914
5. 11.1916
17. 11.1916
20.
1 .1918
20. IX. 1915
24. III. 1917
2.
1 . 1918
16. III. 1916
19. VI. 1918
30. 111.1920
5.^11. 1918
.21. III. 1916
8. VIII. 1915
17. VII. „
1. V . 1918
14. II. 1940

М Ъсторождение

София
1Юр.
с. Синьо бърдо, Врач. Вм.
с. Борисово, Поповско Мед.
Чирпанъ
/ Иф.
Р усе
Юр.
Пловдивъ
Борисовградъ
Мед.
с. Д. Джбникъ, ПлЬв. Агр.
Хасково
Иф.
Крушовица, Пл’Ьв.
Агр.
с. Фердинандово, Габр. Мед.
с. Драголевци, Кюст. Ю р.
с. Тушовица, Пресл.
п
Чирпанъ
п
Струмица
Юр.
с. М урёно, Радомир. Фм.
ст. Костица, Киевска
область, Русия
София
Юр.
с. ОрЬховско, Ст. Заг. Агр.
Прилепъ
Юр.
Ловечъ
п
Видинъ
»
Ямболъ
Иф.
с. Ликъ, Врачанско
п
Х ерсонъ, Русия
Мед.
София
Иф.

Специал
но сть

Факултетенъ брой

Дата на
раждането

Факултетъ

| № по редъ

Име и презиме

право
вет. медиц.
медицина
слав, филол.
право

К ога е за в ъ р и ш лъ

Получилъ
диплома

(ко га е

полож илъ
п оследния
ИЗПИТЪ

сесия год.

№

22157/39
789
2466
13682/37
20461/35
20601/36
»
медицина
3889
лесовъдство
1976/36
—
история
зем еделие
1777/35
2560
медицина
право
21407/37
20248/35
20339/35
л
право
21453/38
ест. история 6030/35
химия
5822/34

юнска 1942 17992
18014
септ. 1941 17212
17370
17456
17713
февр.
юнска 1942 17837
септ. 1941 17425
17767
17549
юнска 1941 17821
п
17987
септ. 1941 17440
февр. 1942 17732
февр. 1942 17733
септ. 1941 17570
юнска 1942 17774

право
зем еделие
право

17986
»
п
февр. 1940 17670
юнска 1942 17953
17958
н
18065
т
септ. 1941 17304
17368
»
февр. 1942 17597
юнска У} 18055
февр.
17633

21730/38
1870/36
22316/41
21720/38
21177/37
п
педагогия
13173/36
слав, филол. 12895/35
2469
медицина
герм, филол. 13692/37
клас. филол. 6944/38

Дата
17. VII. 1942
18. VII. „
6. X. 1941
5. XI.
14. III. 1942
з . т
„
5. XI. 1941
18. VI. 1942
16. 11.1942
3. VII.
17. VII. .
5. XI. 1941
14. II. 1942
14. III. 1942
16. 11.
18. VI.
17Л/Н.
14. III.
17. VI.
17. VII.
10. IX. „
5. XI. 1941
»
24. 11.1942
10. IX.
14. III.

Оф. год,

18079
18080
18081
18082
18083
18084
18085

18086

7.

13816/37
Иф. история
6301/37
Фм. математика
Иф. ром. филол. 13592/37
5581/33
Фм. математика
950
вет. медиц.
Вм.
1996
Агр. земеделие
2040/38
лесовъдство
я
3183
Мед. медицина
Агр, лесовъдство 2245/39
21099/37
Юр. право
2032/38
Агр. лесовъдство
20102/35
Юр. право
1926/37
Агр. лесовъдство
вет. медиц.
953/36
Вм.
6290/37
Фм. физика
2915/41
Агр. земед'Ьлие
11485/33
Иф. слав. фил.
3055/25
Фм. математика
1960/37
Агр. лесовъдство
20729/36
Юр. право
2351
Мед. медицина
2753
п
))
Иф. ром. филол. 11506/33
2003/38
Агр. зем еделие
21938/38
Ю р. право
Иф. герм. филол. 13710/37
ром. ф идол. 13576/36
13379/36
слав.
„
13756/36
история
я
6111/36
Фм. ест .история
2517
Мед. медицина

юнска 1942 1784:3 14. VII. 1942
септ. 1941 17509 5. XI. 1941
юнска 1942 17771 18. VI. 1942
17648 14. III.
февр.
юнска
18092 10. VI.
18079
Я
Я
»
и 17930 17ЛД1. „
септ. 1941 17245 9. X. 1941
17418 5. X.
17497 5. XI. Я
Я
л
юнска 1942 17919 17. VII. 1942
февр.
17749 14. III. Я
„
септ. 1941 17429 3. XI. 1941
февр. 1942 17765 31. III. 1942
17888 17Л7П. 1942
юнска Л
17786 18. VI. Я
Я
я
септ. 1941 17363 5. XI. 1941
февр. 1942 17645 14. III. 1942
17743
м
Л
я
юнска Я
17799 18. VI. „
септ. 1941 17228 6. X. 1941
февр. 1942 17609 24. и. 1942
септ. 1941 17384 5. XI. 1941
юнска 1942 18076 10. IX. 1942
септ. 1941 17561 16. II.
февр. 2943 17644 14. III.
юнска Я
17868 17ЛШ. и
септ. 1941 17364 5. XI. 1941
17322
17278
Я
Я
17220 6. X. 1941

отд’Ьлъ

VI. 1918 с. Камено поле, Б. Сл.
16. V . 1919 София
16. III. 1917
»
16. V . 1913 В. Търново
29. IV. 1917 Търновище
6. XII. 1914 Хасково
25. III. 1918 с. Щилковци, Еленско
8. VI. 1914 с. Драгижево, В. Търн.
20. III. 1915 с. Стралджа, Ямболско
1 .1916 с. Стражица, ОрЪхов.
28.
3. X. 1919 с. Калиново, В. Търн.
12. I V .1915 с. Сливница, Соф.
15. XII. 1918 Ботевградъ
18. VII. 1915 с. Мадара, Ш уменско
30. V . 1915 с. Слатино, Дупн.
?ЛЛП. 1914 Щ ипъ
21. VII. 1912 Кула
2.
I. 1905 Сливенъ
7. VI. 1915 Ловечъ
6.
1 .1918 София
20. VI. 1911 Дупница
24. XII. 1916 София
6.
I. 1915 с. ЙзгрЪвъ, Никопол.
12. VI. 1915 с. Бракьовци, Кулско
27.УШ. 1918 София
20. VIII. 1918 Сливенъ
„
7. II. 1917
14. XI. 1909 с. Б ъзенъ, Р усенско
25. XI. 1917 А йтосъ
26. II. 1918 с. Зимевица, Соф.
11. V. 1915 Враца

Официаленъ

18087
18088
18089
18090
18091
18092
18093
18094
18095
18096
18097
18098
18099
18100
18101
18102
18103
18104
18105
18106
18107
18108
18109

Йордана Цветкова Минкова
Йорданка Ангелова НедЪлкова
Йорданка Ангелова Стоянова
Йорданка Кънчева Стоянова
Й орданъ Боневъ Куловъ
Йорданъ Георгиевъ х. Пеневъ
Йорданъ Георгиевъ Йордановъ
Й орданъ Димитровъ Шикалановъ
Йорданъ Едревъ Седларски
Й орданъ Ивановъ Русевъ
Йорданъ Ивановъ Чалъковъ
Йорданъ Илиевъ Ивановъ
Йорданъ Йордановъ Кюрпановъ
Йорданъ Мавродиновъ Димовъ
Й орданъ Николовъ Теодосиевъ
Й орданъ Паневъ Гировъ
Й орданъ Стояновъ Христовъ
Й осифъ Поповъ Тодоровъ
Й осиф ъ Тодоровъ Хиновъ
Ирина Петрова х. Петрова
Исакъ Й осифъ Нисимъ
Исакъ Салисъ Таджеръ
Искра Тодорова Булева
Каменъ Ивановъ Марковъ
Катя Иванова Льомчева
Катя Николова Бъръмова
Катя Христова Димчева
Кина Александрова Маркова
Кирилка Николова Възвъзова
Кирилъ Ангеловъ Гелевъ
Кирилъ Александровъ Георгиевъ

М есторож дени е

18110
18111
18112
18113
18114
18115
18 1 1 7
18 1 1 8
18119
18120
18121
18123
18124
18125
18126
18127
18128
18 1 2 9
18130
18131
18132
18133
18134
18135
18136
18137
18138

II. 1 915
IX . 191 7

17.

III. 1 9 1 8

14. V I I . 1 9 1 4
9.

II. 1 9 2 0

20.

I. 1 9 1 3

22 .

III. 1 912

21.

X . 1918

9.
18.

V . 191 4
I. 191 6

9.

X . 1910

17.

V . 191 8

23.

X . 1905

19.

1 . 190 9

16.

II. 191 4

27.

X I. 1918

5.

I X . 1912

24.

III. 191 6

27.

X I . 1908

4.
8.

V I . 191 7
II. 1 9 1 0

13. X I I. 1 9 1 5
20.

X I. 1918

19. I V . 1 9 1 4
2 4 Л Ш 1 .1919
10.

III.

191 7

3. V I I . 1911
1 . 1918

18.
1.

X . 1914

с. Ловечъ, Ст. Загор.
Севастополъ, Русия
Кюстендилъ
Карлово
с. Крушевица, Пл-Ьв.
Г. Джумая
София
ПлЪвенъ
Ц арибродъ
с. Сестримо, Пазардж.
Сомовитъ, Никои.
Варна
с. Сестримо, П азардж.
Г. Оряховица
Устово, Смолянско
Чирпанъ
Бургасъ
Кюстендилъ
Пловдивъ
с. Гвоздинци, Еленско
Кюстендилъ
с. Мечкулъ, Св. Врачко
с. Беренде, Годечко
Хасково
Ст. Загора
Казанлъкъ
с. В-Ьренъ, Чирпанско
Ст. Загора
с. Борима, Троянско

|

Юр.
Агр.
Иф.
Вм.
Юр.
Фм.
Ю р.
Вм.
Иф.
Агр.
Юр.

право
зем еделие
география
вет. медиц.
право
»
ХИМИЯ

право
вет. медиц.
герм. филол.
зем еделие
право

я

държ. СТОП.
право
м
Фм. ест. история
Юр. право
Мед. медицина

Юр.

л

Бог.
Агр.
л

Бог.
Иф.
Фм.
Ю р.
»
Вм.
Фм.

богословие
зем еделие
лесовъдство
богословие
философия
математика
право
вет. медиц.
ест. история

1 9 2 0 3 /3 7
1 8 6 1 /3 6
1 3 7 0 0 /3 7
961

№

Дата

1 942

17950

17. V I I . 1 94 2

1941

1 7 2 5 8 26 .

сесия год.
юнска
февр.
септ.
юнска

V . 1941

п

17 3 2 4

1 94 2

18027

10. I X . 194 2
17. V I I .

5. X I.

„

2 1 7 5 2 /3 8

л

»

17990

1 9 1 4 4 /3 3

септ.

1941

17 4 4 0

5 . X I . 1941

я

5 7 1 6 /3 4
2 1 1 9 2 /3 7
1224
1 3 7 4 9 /3 7
.2 1 1 2 /3 8

л

17 2 7 4

п

л

17 4 5 8

юнска

194 2

л

септ.

„

0

18 0 3 2 20 .

V . 194 2

Л

18054

10. I X .

„

1941

17 5 4 8

16.

„

II .

5 . X I . 1941

2 1 3 3 0 /3 7

я

м

17 4 6 2

2 1 1 1 5 /3 7

февр.
юнска
септ.

18 5 2

17 6 9 2

14. III. 1 9 4 2

1942

18094

10. IX . 1 9 4 2

1941

174 47

5. X I . 1941

2 1 5 8 1 /3 8
2 1 1 1 3 /3 7
6438

17 2 8 0

я

юнска
февр.
септ.
юнска

194 2

2 1 1 7 /3 8

л

1 6 9 0 /3 7

1 8 3 7 8 /3 2
2619
1510
1732

17 801

18. V I . 1942

17 6 0 2

24.

1941

17250

9.

194 2

17695

18. V I . 1 9 4 2

П

17 8 8 3

л

0

18 0 8 2

1.
I.
10. I X .

1 79 0 2

17. V I I .

септ.

1941

1 8 9 9 /3 8
1 3 5 2 2 /3 6

17296

6364

л

175 08

21142

л

17 4 7 3

1 8 2 3 9 /3 3
881
6 3 9 6 /3 7

III.

„

X . 1941

,

5. X I . 1941

я

0

17491

п

юнска
сспт.

194 2

18 0 3 4

20. V I I . 1 942

1941

1727 9

5. X I . 1941

отд’Ьлъ

18122

14.
22.

Получилъ
диплома

Официаленъ

18116

Кирилъ Ботевъ Куцаровъ
Кирилъ Владимировъ Малчиковски
Кирилъ Георгиевъ Кръстевъ
Кирилъ Димитровъ Драмовъ
Кирилъ Димитровъ - Кировъ
Кирилъ Димитровъ Панчевъ
Кирилъ Ивановъ Калъпчиевъ
Кирилъ Ивановъ Кириловъ
Кирилъ Йордановъ Марковъ
Кирилъ Коцевъ Манавски
Кирилъ Кръстевъ Добревъ
Кирилъ М атеевъ Ш ишеджиевъ
Кирилъ Николовъ Георгиевъ
Кирилъ Николовъ Кириловъ
Кирилъ Николовъ Маджаровъ
Кирилъ Николовъ Петковъ
Кирилъ Николовъ Р усеновъ
Кирилъ Павловъ Константиновъ
Кирилъ Панайотовъ Костовъ
Кирилъ Петровъ Гвоздиевъ
Кирилъ Петровъ Мицовъ
Кирилъ Петковъ Цв'Ьтковъ
Кирилъ Соколовъ Рангеловъ
Кичка Костадинова Кръстева
Койчо Койчевъ Славовъ
Койчо Славовъ Савовъ
Колю Генчевъ Кондаревъ
Колю Димовъ Колевъ
Колю Христовъ Стафунски

Специал
но сть

Факултетенъ брой

Факултетъ

Дата на
раждането

1

№ по редъ

Име и презиме

К ога е за иърш илъ
(кога е полож илъ
последния
и з п и тъ )

1.1918
XII. 1916
23. IX. 1915
14. VI. 1917
13. XII. 1914
24. X. 1919
27. II. 1910
16. VIII. 1916
14. X. 1919
2 1 . IV :1916
17. 111.1915
26. IV. 1917
13.
X . 1916
19. VI. 1914
25. VII. 1911
29. VII. 1916
18. V . 1914
15. IX. 1914
27. IX. 1913
17. III. 1918
5. VI. 1903
28. II. 1913
21. IV. 1917
24. VII. 1915
1.
1 . 1917
6. VII. 1914
2 1 . XI. 1912
30. IX. 1915
2 0 . IV. 1919
10. X . 1918
9.
1. 1916
1 .1918
17.
28. II. 1920
28. X . 1914
29. X. 1919
26.УШ. 1914
2.

3.

Севлиево
Пловдивъ
с. Хърлецъ, О рехов.
София
с. Златарица, Еленско
Пловдивъ \
с. Енина, Казанл.
Сливенъ
Кюстендилъ
с. Чепеларе, Асеновгр.
Пазарджикъ
с. Радювене, Ловч.
с. Злокученъ, Шум.
Дупница
с. Тошилово, Е. Вард.
с.Долна Кремена,Врач.
с. Малка Франгя, Варн.
Ямболъ
с. Врабево, Троянско
с. Смоквица, Гевгел.
Таганрокъ, Русия
Габрово
Кюстендилъ
София
Пл^венъ
Велесъ
Сливенъ
Пазарджикъ
Гюмюрджина
с. Вълчи Трянъ, ПлЪв.
София
Барна
Русе
Провадия
с. Дерманци Луковит.
с. Езерова, Борисоврг.

Юр.

право

Я

Бог.
Агр,
Фм.
Юр.
Фм.
Мед.
Вм.
Агр.
Юр.
Агр.
Агр.
Юр.
Иф.
Юр.
Иф.
Мод.
Иф.
Агр.
Фм.
Юр.

п

Я

богословие
лесовъдство
ест. история
право
ест. история
медицина
вет. медиц.
лесовъдство
право
земедЪлие
лесовъдство
право
слав, филол.
право
педагогия
медицина
педагогия
земеделие
химия
право
я

Иф. герм, филол.
Мед. медицина
Иф. философия
слав, филол.

д

ром. филол.
М ед. медицина
Иф. слав, филол.
ром. филол.
п
герм. филол.
я
Фм. химня
Иф. слав, филол.
Я

21086/37
20707/36
1845
1819/36
6809/34
21790/38
4902/31
2725
876/37
2242/39
20955/26
2351/37
1749/36
21336/37
18223/36
21366/37
11771/33
3007
13542/36
2801/41
3839/37
19106/33
20684/35
19820/34
12699/35
2157
14133/38
12284/34
13719/37
13736/27
2701
13660/37
14327/38
11268/33
6355/37
12560/35

февр. 1942 17724
„
17677
юнска
17905
септ. 1941 17417
17287
я
юнска 1942 17962
септ. 1941 17277
февр. 1942 17607
юнска
18016
„ 17666
февр.
септ. 1941 17467
п
17415
н
февр. 1940 17663
септ. 1941 17466
17366
Я
17449
п
17310
Я
17241
я
я
юнска 1972 18089
18006
я
октом. 1941 17271
юнска 1942 18067
я 17797
»
февр.
17710
п
септ. 1941 17397
и 17221
февр. 1942 17621
юнска
17852
септ. 1941 17350
февр. 1942 17636
септ. 1941 17223
и
17375
Я
юнска 1942 17865
септ. 1941 17398
17270
17343

14. III. 1942
17. VII.
5. XI.
17. VII; 1942
5 XI. 1941
24. II. 1942
17. VII.
14. Ш. „
5. XI. 1941

„

14. III. 1942
5. XI. 1941
л
II

8. X, 1941
10. IX. 1942
17.УН. „
5. XI. 1941
10. IX. 1942
18. VI. „
14. III. „
5. XI. 1941
6. X. „
14. III. 1942
17. VII. „
5. XI. 1941
14. III. 1942
6. X . 1941
5. XI. *
17. VII. 1942
5. XI. 1941

л

отдЬлъ

Константинъ Георгиевъ Арнаудовъ
Константинъ Георгиевъ Костовъ
Константинъ Михаиловъ Костовъ
Константинъ Павловъ Герасимовъ
Константинъ Николовъ Данковъ
Константинъ Христидовъ Генковъ
К онстантинъ Христовъ Старчевъ
Кортеза Николова Маринкова
Констадинъ Александ. Георгиевъ
Костадинъ Ивановъ Караивановъ
Коце Велчевъ Коцевъ
Кочо Кочевъ Караджовъ
Край чо Ж ечевъ Крайчевъ
Крумъ Николовъ Топлийски
Кръстю Димитровъ Георгиевъ
Кръстю Ивановъ Кръстевъ
К упенъ Георгиевъ Паловъ
Кутьо Филиповъ Ивановъ
Кънчо Славчевъ ПЪевски
Лазаръ Илиевъ Аладжайковъ
Леонидъ Димитровъ Тарановски
Ливадия Иванова Хесапчиева
Лидия Тодорова Захариева
Лидия Тодорова Камедулска
Лилия Боянова Станчева
Лилия Георгиева Богданова
Лилия Данаилова Кирова
Лилия Димитрова Ангелова
Лилия Левова Кацкова
Лилия Николова Попова
Лилия Тодорова Данаилова
Лиляна Василева Ставрева
Лиляна Иванова М ускурова
Лиляна Николова Петкова
Лиляна Петрова Попиванова
Лоза Георгиева Атанасова

Официаленъ

18139
18140
18141
18142
18143
18144
18145
18146
18147
18148
18149
18150
18151
18152
18153
18154
18155
18156
18157
18158
18159
18160
18161
18162
18163
18164
18165
18166
18167
18168
18169
18170
18171
18172
19173
18174

Иф.
Фм.
Юр.
Агр.
Иф.
Ю р.

герм. филол.
химия
право
земедфлие
философия
право

Факултетенъ брой

№ по редъ

Факултетъ

София
Г. Оряховица
София
Б. Слатина
Пазарджикъ
с. Црънча, Пазардж.
Ш уменъ
с. Паля, Трънско
Провадия
Видинъ
София
В. Търново
Р усе
София
гр. Алексинецъ
София

Специал
но сть

14456/38
6716/38
21053/37
2136/38
14004/37
19853/34
21367/37
Л
Фм. физика
5805/34
Агр. лесовъдство
2391/40
2063/38
Я
19994/34
Юр. право
21662/38
»
2370
Мед. медицина
22164/39
Юр. право
Иф. герм. филол. 17438/41
педагогия
11563/33
»
2363
Мед. медицина
Л
6313/37
Фм. физика
с. Княжево, Соф.
900
Казанлъкъ
Вм.
вет. медиц.
2498
ПлЪвенъ
Мед. медицина
21726/38
Хасково
Юр. право
2747
с. Надежда, Соф.
Мед. медицина
21628/38
Пловдивъ
Юр. право
13811/37
Щ ипъ
Иф. география
Пловдивъ
20639/36
Юр. право
21034/34
София
п
л
13760/37
Ш уменъ
Иф. философия
с. Б4ло-кладенецъ,Н.З. Мед. медицина
2480
София
20194/35
Юр. право

сесия год.

Получилъ
диплома
№

юнска 1942 17874
17894
л
ч
септ. 1941 17502
февр. 1942 17676
септ. 1941 17298
17499
17464
17266
17555
Л
л
юнска 1942 17931
септ. 1941 17562
17971
юнска
17238
септ.
юнска 1942 17954
17641
февр.
л
септ. 1941 17307
февр. 1942 17586
септ. 1941 17295
юнска 1942 18093
септ. 1941 17518
юнска 1942 17972
17830
п
17974
п
18044
л
17678
февр.
17727
л
»
септ. 1941 17299
17233
17448

Дата
17. VII. 1942
Л

5. XI. 1941
14. III. 1942
5. XI. 1941.
п

16. И. 1942
17. VII.
16. II. ,
17ЛП1. „
7. X. 1941
17. V III1942
14. Ш. „
5. XI. 1941
24. 11.1942
5. XI. 1941
10. IX. 1942
10. XII. 1941
17. VII. 1942
3. VII.
17. VII.
10. IX.
14. III.
5. XI. 1941
7. X.
5. XI.

отд'Ьлъ

4. III. 1918
5. И . 1920
13. VII. 1918
23. VII. 1918
18. III. 1918
2. VII. 1912
24. IV. 1917
3. V . 1915
14. V. 1908
6. X. 1919
28. II. 1915
3. X . 1918
25. II. 1915
28. VIII. 1919
17. IX. 1917
8. X. 1910
24. V . 1912
3. XI. 1918
19. V. 1917
16. Ш .Ц 916
14. III. 1920
24. V. 1916
5. III. 1919
10. IX. 1914
8. X . 1917
16. X . 1918
21. V . 1915
I. 1910
15.
1 .1916
7.

М есторож дение

Официаленъ

Лора Тодорова Иванова
Лорка Димитрова Стоева
Лука Илиевъ Василевъ
Луканъ Василевъ Лукановъ
Люба Иванова Павлова
Л ю бенъ Бояновъ Бояновъ
Л ю бенъ Василевъ Мариновъ
Л юбенъ Виденовъ Димитровъ
Л ю бенъ Георгиевъ Бакаловъ
Л юбенъ Игнатовъ Даскаловъ
Л ю бенъ Николовъ Балабановъ
Л ю бенъ Николовъ Николовъ
Л ю бенъ Николовъ Нойковъ
Л юбенъ Тихомировъ Наследниковъ
Любинка Илиева Кондова
Любина Николова Керамидска
Л юбозаръ Димитровъ М оновъ
Любомиръ Георгиевъ п. Христовъ
Любомиръ Ивановъ Вълчановъ
Любомиръ Ивановъ Н есторовъ
Любомиръ Константиновъ Поповъ
Любомиръ Мирковъ Григоровъ
Любомиръ Стефановъ Стамболовъ
Любомиръ Тодоровъ Александровъ
Любомиръ Тодоровъ Димитровъ
Любомиръ Христовъ Евстратиевъ
Люси Петрова Тодорова
Люцканъ Константиновъ Йовевъ
Магда Михайлова Петкова

Дата на
раждането

196

18175
18176
18177
18178
18179
18180
18181
18182
18183
18184
18185
18186
18187
18188
18189
18190
18191
18192
18193
18194
18195
18196
18197
18198
18199
18200
18201
18202
18203

Име и презиме

Кога е за □ ърш илъ
(к о га е п о ло ж и лъ
последния
и зп и тъ )

29. IX. 1916
19. VIII. 1917
7. VIII. 1911
22. V . 1918
24. II. 1919
28. I V .1916
18. IV. 1919
15. X . 1918
30. X. 1917
12. II. 1917
28. II. 1918
1 . 1897
25.
28. VIII. 1918
16. X . 1918
16. V . 1918
25. VI. 1919
6. VI. 1913
21. VII. 1918
17. XI. 1916
27. III. 1916
1 .1914
1.
24. И. 1915
29. X. 1918
21. X. 1916
24. VII. 1918
1 .1917
17.
5. V . 1919
1 .1920
11.
1.1916
2.
31. V . 1915
17. VIII. 1918
7. XI. 1910
4. V. 1915
20. XII. 1918
11.1916
1 2 .
4 ^ Ш . 1918

Банско
Чирпанъ
Н. Пазаръ
Ксанти
Кюстендилъ
Севлиево
Свиленградъ
с. Кукленъ, Асенгр.
Г. Джумая
Преславъ
Ц арибродъ
София
Сливенъ
Карнобатъ
В. Търново
с. ЖелФзница, Г. Дж.
Самовбденъ
с. Добромирка, Севл.
с. Радьовене, Врач.
София
Пазарджикъ
Волари, Чехия
Елена
София
Казанлъкъ
Р усе
В. Търново
Пловдивъ
Варна
Скопие
с. Вжбелъ, Никои.
Радомиръ
Хасково
София
В. Търново
Сливенъ

Юр.
Иф.
"

Ю р.
Иф.
Юр.
Иф.
п
я

Фм.
Иф.
л

11
Юр.
Иф.
Агр.
Иф.
»
Юр.
Иф.
Юр.
Иф.
Мед.
Иф.
Юр.
Мед.
Иф.
Я

Фм.
Иф.
»
Юр.

право
ром. филол.
география
право
слав, филол.
право
слаф. филол.
англ. филол.
слав, филол.
философия
ест. история
педагогия
гер. филол.
слав, филол.
ром. филол.
право
слав, филол.
земед-Ьлие
история
ром. филол.
слав, филол.
право
слав, филол.
право
слав, филол.
медицина
герм, филол.
право
медицина
педагогия
ром. филол.
слав, филол.
математика
философия
ром. филол.
право

21352/37
13419/36
8725/31
21117/37
13850/37
20207/35
14148/38
13693/37
13355/36
14517/38
6156/36
5749/25
13950/37
14028/37
13857/37
21199/37
13499/36
2074/38
13922/37
13290/36
9804/32
21469/38
13949/37
20248/38
14105/38
2608
13712/37
22085/38
2627
17000/41
14350/38
8482/31
5632
13772/37
12653/35
21049

февр. 1942 17700 14. 111. 1942
септ. 1941 17390 5. XI. 1941
февр. 1942 17756 14. III. 1942
17711
»
Л
юнска
18048 10. IX.
17796 18. VI.
л
17629 14. 111. „
февр.
»
септ. 194] 17402 5. XI. 1941
п
17362
М
»
юнска 1942 17847 17. VII. 1942
17898
п
>1
»
октом. 1939 17571 19. 11. 1942
септ. 1941 17401 5. XI. 1941
"
17361
л
17378
м
17515 25. XI. 1941
п
„ 17357 5. XI. „
л
юнска 1942 18077 10. I X .1942
септ. 1941 17316 5. XI. 1941
юнска 1942 17869 17. VII. 1942
септ. 1941 17334 5. XI. 1941
февр. 1942 17701 14. III. 1942
септ. 1941 17349 5. XI. 1941
февр. 1942 17752 14. III. 1942
юнска л 17856 17. VII.
п
17827 3. VII.
Л
17873 17. VII.
и
и
п
17984
септ. 1941 17229 6. X. 1941
юнска 1942 18011 17. VII. 1942
18053 10. IX. ,
Я
септ. 1941 17341 5. XI. 1941
юнска 1942 17878 17Л Ч1.1942
17617 14. III. „
февр.
Л
септ. 1941 17389 5. VI. 1941
17768 3. III. 1942

отд'Ьлъ

Малинъ Костадиновъ М олеровъ
Мара Иванова Танева
Мара Николова Константинова
Маргарита Борисова Сълплиева
Маргарита Костадинова Петрунова
Маргарита Недкова Арабаджиева
Марийка Анастасова Георгиева
Марийка Димитрова Камбарева
Марийка Димитрова Тимчева
Марийка Драгнева Начева
Марийка Петрова Ковачева
Марийка Спасова Савова
Марийка Стефанова Кадънкова
Марийка Стоянова Мелникова
Марийка Хараламбиева Рибарова
Марийка Христова Стоицева-Костова
М аринъ Димитровъ Халваджиевъ
Маринъ Илиевъ Узуновъ
М аринъ ЦвГтковъ Йвановъ
Марияна Стоянова Маркова
Мария Ангелова Велчева
Мария Андерлова Чучкова
Мария Антонова Илиева
Мария Боянова Стоянова
Мария Василева Николова
Мария Иванова Георгиева
Мария Иванова Горбанова
Мария Иванова Милушева
Мария Константинова Грудева
Мария Константиново Попова
Мария Николова Стойчева
Мария Николова Стефанова
Мария Николова Цончева
Мария Панева Ценева
Мария Стефанова Градинарова
Мария Тодорова Манева

Официаленъ

18204
18205
18206
18207
18208
18209
18210
18211
18212
18213
18214
18215
18216
18217
18218
19219
18220
18221
18222
18223
18224
18225
18226
18227
18228
18229
18230
18231
18232
18233
18234
18235
18236
18237
18238
18239

20. 11.1916
15. VIII. 1918
23. I X .1915
16. V. 1917
6. III. 1916
17.
1 .1917
29. X. 1914
12. VIII. 1914
9. VII. 1918
3. 111.1918
5. IX. 1919
16. III. 1919
22. X. 1918
5. VIII. 1918
21.
1.1916
31. V . 1917
9.
1 .1914
16. III. 1919
15. VII. 1918
5. IV. 1914
25.VIII.
„
23. XII.
„
13. XI. 1917
30. VIII. 1917
,22. XII. 1918
24. II. 1916
1. V. 1920
31.
1.1911
25. XII. 1917

Ломъ
Скопие
Харманлий
с. Зорница, Варн.
Варна
с. Горно-уйно, Кюст.
с. Добревци, Тетев.
Ш уменъ
Сливенъ
София
Кюстендилъ
Свищовъ
с. ГолЪмо Бучино.Соф.
София
с. Котеновци, Ломско
с. Шайчи, Гюмюрдж.
София
Ст. Загора
с. Р осенъ, Пазардж.
София
Силистра
с. Радювене, Ловешко
София
Нишъ
О деса
София
»

с. ИзгрЪвъ Г. О р ех.
София

Иф.
Л

Бог.
Агр.
Мед.
Фм.
Юр.
Мед.
Юр.
Иф.
л
II

Ю р.
Фм.
Юр.
М ед.
Иф.
Фм.
Вм.
Юр.

философия
герм, филол.
богословие
земед'Ьлие
медицина
ест. историй
право
медицина
право
герм, филол.
слав, филол.
география
история
право
физика
право
медицина
слав, филол.
математика
вет. медиц.
право
л

л

Агр.
Иф.
Мед.
Юр.

1)

земед'Ьлие
география
медицина
право

Факултетенъ брой

Специалность

13276/36
16864/34
1476/35
1959/37
2419
2221/36
19801/34
2332
21225
13263/36
13698/37
13720/37
13731/37
21166/37
6244/36
21105/37
3003
14519/38
6375/37
898
24262/40
21747/38
21263/37
1806/36
14040/37
2415
21762/38
21224/37
21220/37

върш илъ
(к ога е
ПОЛОЖИЛЪ
последния
изп и тъ )

сесия год.

Получилъ
диплома
№

септ. 1941 17300
февр. 1942 17637
септ. 1941 17435
17412
17522
л
17284
л
17479
»
февр. 1942 17585
17798
юнска
18057
18002
септ. 1941 17329
17312
17438
Л 17269
л
февр. 1942 17681
17612
»
17870
юнска Л
17876
»
II
септ. 1941 17523
17460
и
юнска 1942 17966
септ. 1941 17485
юнска 1942 17784
септ. 1941 17325
февр. 1942 17588
17985
юнска
септ. 1941 17546
“ 17566

Дата
5. XI. 1941
14. III. 1942
5. XI. 1941

„

13.XII. 1941
5. XI.
п

24. 11. 1941
18. VI.
10. IX.
17. VII. „
5. XI. 1941

„
14. III. 1942
24. II.
17. VII.
»
13. XII. 1941
5. XI. „
17. VII. 1942
5. XI. 1941
18. VI. 1942
5. XI. 1941
24. II. 1942
17. VII.
16. II.

отд-Ьлъ

Мария Тодорова Папазова
Мария Христова Наумова
Марко Димовъ Марчевъ
Марко П’Ьевъ Марковъ
М етодий Симеоновъ Метевъ
М етодий Христовъ Константиновъ
Мико Богдановъ Банковъ
Мила Владимирова Сирманова
Мила Николова Консулова
Милка Йорданова Драголова
Милка Любенова Каранова
Милка Хараламбиева Караламбиева
Милка Харизанова Антонова
Милкана Дончева Иванова
Милорадъ Цековъ Джоновъ
Милчо Атанасовъ х. Шенковъ
Милчо К ръстевъ Спировъ
Минка Жекова Иванова
Минко Ненчевъ Минковъ
Минко Пенковъ Ш отековъ
Митко Кировъ Кировъ
Митко Христовъ Стоичковъ
Михаилъ Александровъ Величковъ
Михаилъ Василевъ Велчевъ
Михаилъ Ивановъ Малчевъ
Михаилъ Петровъ Станчевъ
М ихаилъ Симеоновъ Мишевъ
Михаилъ Станчевъ Иорговъ
Михалинка Григорова Писарева

М есторож дение

Факултетъ

№ по редъ

Име и презиме

Дата на
раждането

Официаленъ

18240
18241
18242
18243
18244
18245
18246
18247
18248
18249
18250
18251
18252
18253
18254
18255
18256
18257
18258
18259
18260
18261
18262
18263
18264
18265
18266
18267
18268

Кога е эа-

18. VII. 1916
6. X. 1917
16. VII. 1915
8. III. 1917
23. III. 1916
22. X. 1915
14. III. 1916
1. VII. 1918
17. VIII. 1915
29. XI. 1913
3. XI. 1918
5. XII. 1916
7.
1 . 1915
3. VII. 1915
28. Ш .1919
29. IV. 1918
13. XII. 1915
26. XII. 1913
10. X. 1917
19. IV. 1916
22. VIII. 1918
Ю. X. 1911
12. IV. 1913
24. XII. 1916
15. III. 1915
И . II. 1915
1. XI. 1917
4. X. 1906
24. XI. 1914
25. VIII. 1915
23. Ц1.1916
20. XII. 1913
21. XI. 1915
9. II. 1918
7. IV. 1911
22. VII. 1919

Фм.
Иф.
Фм.
н
Мед.
Иф.

химия
герм. филол.
математика

5862/35
13346/36
6033/35
6234/36
Г>
медицина
2489
слав, филол. 13648/37
13262/36
а
ром. филол. 13721/37
13504/36
я
я
слав, филол. 9640/32
п
21375/36
Ю р. право
14183/38
Иф. философия
слав, филол. 12986/35
В. Търново
история
13009/35
Прогорелецъ, Ломско
я
Фм. ест. история 6362/37
с. РЪжанци, БрЪзн.
Ст. Загора
Иф. слав, филол. 14124/38
с. Любимецъ, Свилен. Фм. математика
6035/35
Иф. герм. филол. 12492/34
София
Фм. математика
6269/37
БЪла Слатина
Мед. медицина
2737
Иф. слав, филол. 13970/37
Сливенъ
М. Търново
Юр. право
21161/37
с. Елхово, Казанлъшко Агр. лесовъдство
2559/40
((
земеделие
с. М едово, Чирпанско
2223/39
Мед. медицина
Ст. Загора
2440
Агр. лесовъдство
с. Гагово, Поповско
1676/34
Юр. право
21075/37
Пловдивъ
с. Скандалото, Троян. Бог. богословие
1315/34
Мед. медицина
София
2449
И
„
2468
с. Ж упаница, Макед.
София
Ю р. право
20454
Бог. богословие
1702/37
Разградъ
Юр. право
20536/36
Пловдивъ
Агр. лесовъдство
1997/38
София
Вм. вет. медиц.
563
О ряхово
с. Добрид-Ьлъ, Г. Ор. Фм. математика
6589/38
Разградъ
Ксанти
с. Бояна, Соф.
София
БФлоградчикъ
Ямболъ
с. Изворъ, Разградско
София
Пазарджикъ
Бургасъ
Ст. Загора

февр. 1942 17772
септ. 1941 17396
((
17510
л
и
17263
п
17234
февр. 1942 17632
септ. 1941 17360
17379
и
17382
17348
п
п
юнска 1942 18063
17618
февр.
»
септ. 1941 17365
18043
юнска п
17291
септ.
я
юнска 1942 17861
„
17883
р
септ. 1941 17400
п
п 17567
февр. 1942 17608
септ. 1941 17373
февр. 1942 17687
п
)} 17662
юнска
17916
п
17809
р
септ. 1941 17421
юнска 1942 18066
|Р
17908
Я
септ. 1943 17226
февр. 1942 17596
септ. 1941 17517
февр. 1942 17659
17694
»
я
септ. 1941 17428
февр. 1942 17766
юнска
17881

18. VI. 1942
5. XI. 1941
Я

7. X. 1941
14. III. 1942
5. XI. 1941
п
»

п

10. IX.
14. III.
5. XI.
10. IX.
5. XI.
17. VII.

1942
„
1941
1942
1941
1942

и

5. XI. 1941
16. 11.1942
24. 11. „
5. XI. 1941
14. III. 1942

отдфлъ

М ладенъ Спасовъ Генчевъ
Надежда Георгиева Николова
Надежда Дамянова Угринска
Надежда Димитрова Бакърджиева
Надежда Димитрова Тодорова
Надежда Иванова Куманова
Надежда Иванова Пенчева
Надежда Михайлова Михайлова
Надежда Николова Минева
Надежда Пенчева Анкова
Надежда Петрова Георгиева
Надежда Спиридонова Димова
Надежда Станчева Дянкова
Надежда ЦвЪткова Кирова
Найденъ Й ордановъ Димигровъ
Н евена Георгиева Станчева
Нев-Ьна Николова Нед-Ьлкова
Н евена Стефанова Тодорова
Н евена Стоянова Савова
НевЪна Христова Келчева
НедФлка Костадинова Касабова
Недялко Маноловъ Ралевъ
НедФлко Христовъ Пиперковъ
Недю Мииевъ Рачевъ
Н енко Ивановъ Армяновъ
Н ено Николаевъ Неновъ
Ненчо Димитровъ Кротевъ
М онахъ Н еофитъ Рилски
Никола Ангеловъ Димитровъ
Никола Апостоловъ Теохаровъ
Никола Атанасовъ Саевъ
Никола Георгиевъ Ангеловъ
Никола Георгиевъ Данчевъ
Никола Георгиевъ Турулейковъ
Никола Гочевъ Коларовъ
Никола Димитровъ Николовъ

Официаленъ

18269
18270
18271
18272
18273
18274
18275
18276
18277
18278
18279
18280
18281
18282
18283
18284
18285
18286
18287
18288
18289
18290
18291
18292
18293
18294
18295
18296
18297
18298
18299
18300
18301
18302
18303
18304

17. VII. 1942
3. VII. „
5. XI. 1941
10. IX. 1942
17. VII. „
6. X. 1941
24. II. 1942
5. XI. 1941
14. III. 1942
Я

5. XI. 1941
5. V . 1942
17.У11. „

СО
СО

18314
18315
18316
18317
18318
18319
18320
18321
18322
18323
18324
18325
18326
18327
18328
18329
18330
18331
18332

Николай Борисовичъ Демияновичъ
Николай Пантелеевъ Николовъ
Николай Парашкевовъ Павликяновъ
Николай Петровъ Карагьозовъ
Свещ. Николай Марковъ Поповъ
Н исимъ И зраелъ Конфорти
Н исимъ Рафаелъ К оенъ
Нонка Георгиева Димитрова
Огнянъ Василевъ Ш ановъ
Павелъ Димитровъ Криловъ
Павелъ Павловъ Късцановъ
Павелъ Петровъ Ш кипарневъ
Павелъ Константиновъ Марковъ
Павелъ Костовъ Петковъ
Павлина Николова Янкова
Панайотъ Петровъ Рогозаровъ
Пантелей Георгиевъ Ковачевъ
Пантелей Й ордановъ Пантевъ
Панчо п. Панайотовъ Русевъ

23. XI.
29ЛЛН.
17. V.
7. VI.
23. III.
1.М Н.
15. III.
20. IV.
22. VII.
23. VII.
5. X.
9. X.
2. V .
30. VI.
9. XII.
3. XI.
8. V.
3. XI.
3. X.

1917
1911
1912
1916
1909
1917
1919
1916
1917
1916
1912
1915
1918
1914
1918
1918
1914
1911
1911

с. Осойца, Новое.
Казанлъкъ
Копривщица
Тревна
Самоковъ
с. Сухатче, Белосл.
Пазарджикъ
с. Енидже, Л озенгр.
ст. Урюпинская
Донска область, Русия
гр. Балта, Русия
Враца
Разградъ
Сг. Загора
с. Калугерово, Ботев.
Дупница
Кюстендилъ
Карлово
Ст. Загора
Петроградъ, Русия
Л есковецъ
Я

Асеновградъ
с. Петърница, Плев.
Самоковъ
Ловечъ
Варна
Видинъ
с. Върбовка, Г. О р ех.

Специалность

Агр.
Вм.
Юр.

лесовъдство
вет. медиц.
право

Агр.
Юр.
Иф.
Агр.

земедЪлие
право
ром. филол.
зем еделие

Юр.
М ед.
Фм.
Агр.
Бог.
Мед.
Юр.
Фм.
Юр.
М ед.

право
медицина
химия
лесовъдство
богословие
медицина
право
математика
право
медицина

я

я
л

Фм.
Вм.
Иф.
Юр.
Я

Иф.
Вм.

п

физика
вет. медиц.
ром. филол.
право

»
философия
вет. медиц.

Факултетенъ брой

5. VIII. 1919
8. VIII. 1914
3. VII. 1917
8. V . 1917
17.
1.1913
13. XI. 1907
25. IX. 1915
30. IV. 1912
27. VIII. 1900

Факултетъ

№ по редъ

Никола Йордановъ Букаровъ
Никола ПЪевъ Поповъ
Никола Рашковъ Киндековъ
Никола Савовъ Керемекчиевъ
Никола Стоичковъ Величковъ
Никола Тошевъ Герговъ
Никола Христовъ Ш екеровъ
Никола Яневъ Арнаудовъ
Николай Аристарховичъ Селивановъ

М есторож дение

сесия | год.

Получилъ
диплома
№

|

Дата

2122/38 юнска 1942 17923
785/35 февр.
17764
п
20912/36
17726
1)
21138
септ. 1941 17503
я 17477
18534/33
583/27 юнска 1942 17792
22074/38
18070
Л
8615/31 септ. 1941 17386
1408/32
17414

17. VII. 1642
31. III. „
14. III. „
5. XI. 1941

юнска 1942 17844
септ. 1941 17244
17272
17424
л
л
февр. 1942 17656
17595
»
юнска
17968
септ. 1941 17259
февр. 1942 17725
17583
я
17611
септ. 1941 17246
17268
я
Л
февр. 1942 17762
юнска
18049
н 17680
февр.
юнска л
17802
септ. 1941 17525
юнска 1942 18015

9. VII. 1942
9. X. 1941
5. XI.

20331/35
2035
5850/35
1744/35
591/29
2460
22661/38
6056/36
20345/35
2325
2983
2507
6502/38
948/36
14397/38
21058/37
18162/32
13200/36
893

п

18. VI’. 1942
ю. „ .
5. XI. 1941

п

14. III.
24. II.
17. VII,
5. XI.
14. III.
24. II.

1942
.
1942
1941
1942

9. X.
5. XI.
31. III.
10. IX.
14. III.
18. VI.
15. XII.
20. VII.

1941
,
1942

„
1941
1942

отдЪлъ

18305
18306'
18307
18308
18309
18310
18311
18312
18313

Дата на
раждането

Официаленъ

Име и презиме

К ога е за върш йлъ
(кога е п о лож илъ
последния
и зп и тъ )

1. X . 1918
23. II. 1919
4. I X .1916
15. IV. 1913
12. VII. 1918
21. XI. 1918
22. XI. 1918
16. XII. 1916
5. XI. 1915
21. X . 1918
27. VII. 1915
31. VIII. 1915
1.1913
8.
18. VI. 1916
8. XII. 1918
23. VII. 1918
1 . 1912
14.
15. 11.1917
5. III. 1919
25. VIII. 1916
17. X. 1912
19. XII. 1911
5. V. 1915
31. VII. 1919
17. VII. 1917
29. XII. 1907
10. X . 1914
8. II. 1915
7. V. 1914
30. VI. 1910
16. X . 1910
1.
X . 1916
7. VIII. 1914
9. III. 1910
2. IX. 1918
6. IX. 1919

София
с. Костелево, Врач.
Прилепъ
с. Ези-бей, Добричко
с. Кортенъ, Ст. Заг.
с. Батембергъ, Разгр.
с. Стражица, Г. Ор1зх.
с. Зимница, Ямболско
с. Катунець, Ловешко
с. Чиренъ, Врачанско
Ш уменъ
Варна
Елена
Русаля, В. Търновско
с. Л иси-връхъ, Н. Паз.
София
с. Вл.-Махала, Ломско
Ломъ
София
В. Търново
ЛТсковецъ
с. Джулюница, Г. Ор.
с. СкалскоДДрЪнов.
Пловдивъ
Русе
Ст. Загора
с. Ушинци, Разгр.
с. Преславенъ, Ст. Заг.
Пазарджикъ
с. Баница, Врачанско
с. Брусенъ, Врач.
София
с. Ребърково, Врач.
Берковица
София
с. Дюлево, Панагюр.

Фм.
Агр.
Иф.
Мед.
Иф.
Фм.
Вм.
Агр.
Мед.
Вм.
Юр.
Вм.
Мед.
Вм.
Фм.
Юр.
Иф.
п

Юр.
Мед.
Юр.
Мед.
Юр.
Иф.
Юр.
Агр.
„
Фм.
Бог.
Вм.'-;
Юр.
Мед.
Иф.
Агр.
Юр.
Агр.

ест. история
земеделие
ром. филол.
медицина
слав, филол.
ест. история
вет. медиц.
земеделие
медицина
вет. медиц.
право
вет. медиц.
медицина
вет. медиц.
физика
държ. стоп.
Философия
география
право
медицина
право
медицина
право
ром. филол.
право
лесовъдство
земеделие
химия
богословие
вет. медиц.
право
медицина
педагогия
лесовъдство
право
лесовъдство

6470/37
1948/37
13921/37
2113
13958/37
6717/38
895
2736/35
2484
877
19660/34
949
2734
867
6297/37
21483/38
13177/36
13504/36
21028/37
2458
18195/32
2043/32
20994/36
14239/38
21023
1504/33
1924/37
6011/35
1633/36
832/36
18650/33
2503
12974/35
2115/38
21106/37
2085/38

февр.
Я
септ.
февр.
септ.
юнска
п
септ.
юнска
септ.
юнска
я

февр.
юнска

»
септ.

»
февр.
м
юнска
и
февр.
юнска
септ.
м

февр.
II

септ.
я

февр.юнска

1942 17653
17674
1941 17385
1942 17578
1941 17372
1942 17896
18018
»
„ 18009
1941 17217
1942 18026
1941 17498
1942 18035
17828
Л
18019
17649
17994
17848
II
1941 17323
1746з
Л
1942 1759з
17707
17531
17957
17866
17739
п
17780
II
1941 17551
17275
17431
Л
1942 17761
17695
»
1941 17239
17308
Л 17423
1942 17716
17924

14. III. 1942
II
' 5. XI. 1941
24. II. 1942
5. XI. 1941
17. VII. 1942
20. VII. „
17. VII. 1942
6. X. 1941
10. VI. 1942
5. XI. 1941
20. VII. 1942
з .х п . „
20. VII.
14. III.
17. VII.
Л

5. XI. 1941
II

24. II. 1942
14. III. ,
16. II. .
17. VII.
Я

14. III.
18. VI.
16. II. ,.
5. XI. 1941
»

31. III. 1942
14. III. „
7. X . 1941
5. XI.
II

14. III. 1942
17. VII.

отд'Ьлъ

Параскева Константинова Михайлова
Параскева Тодорова Минева
Парашкева Петрова Тошева
Паскалъ КъневъГКолевъ
Пенка Денчева Божилова
Пенчо Тодоровъ Боневъ
Пеньо Ангеловъ Неновъ
Пенго Куртевъ Теневъ
Петко Василевъ Тачевъ
Петко Герговъ Петровъ
Петко Димитровъ Калчевъ
Петко Димитровъ Петковъ
Петко Ивановъ Райковъ
Петко Николовъ Петковъ
Петко Р усевъ Ивановъ
Петко Тодоровъ Дребовъ
Петко Янакиевъ Русиновъ
Петруна Кръстева Димитрова
П етъръ Атанасовъ Петрушевъ
Петъръ Владимировъ Арнаудовъ
П етъръ Ганевъ Козлевъ
Петъръ Димитровъ Митевъ
П етъръ Златевъ Ивановъ
П етъръ Ивановъ Бамбаловъ
Петъръ Ивановъ Поповъ
П етъръ Ивановъ Райковъ
П етъръ Илиевъ Кубадиновъ
П етъръ Колевъ Нейковъ
П етъръ Константиновъ Бараковъ
П етъръ Котовъ Пешевъ
П етъръ Лиловъ Марковъ
П етъръ Лукановъ Лукановъ
Петъръ Митовъ Тошевъ
П етъръ Михайловъ Димитровъ
Петъръ Стефановъ Недевски
П етъръ Стояновъ Костовъ

Официаленъ

18333
18334
18335
18336
18337
18338
18339
18340
18341
18342
18343
18344
18345
18346
18347
18348
18349
18350
18351
18352
18353
18354
18355
18356
18357
18358
18359
18360
18361
18362
18363
18364
18365
18366
18367
18368

Дата на
раждането

%
6. X . 1912
10. IV. 1915
19. VII. 1918
4. IX. 1919
1 .1907
14.
2. IX. 1915
21. XII. 1917
17 VII. 1915
7. VI. 1916
27. VIII. „
4. XII. „
4. V , 1918
5. XII. 1916
1 . 1916
28.
1.
VI. 1917
23. X . 1919
I. 1918
17.
16^111.1915
20. III. 1918
III. 1915
1.
4. I X .1915
27. XII. 1915
8. XII. 1915
17. III. 1916
15. III. 1918
15. X . 1916
11. XII. 1914
23.
1 .1916
6. V. 1918

с. С енокосъ, Царибр. Фм.
Скопие
Я
Видинъ
Вм.
с. Галово, О реховско Агр.
с. Медковецъ, Ломско М ед.
София
Агр.
Мед.
Видинъ
с. Мирково, Пирдоп. Юр.
Кюстендилъ
Иф.
с. Торосъ, Луковитско
»
Карнобатъ
п
Ловечъ
Мед.
Щ уменъ
А сеновградъ
1)
с. Ж елГзово, Бург.
Фм.
с. Манасгирица, Бел.
Иф.
София
я
П левенъ
Фм.
Борисовградъ
Иф.
Ямболъ
Я
Р у се
М ед.
Севлиево
В. Търново
Бог.
с. Клисура, Трънско Юр.
Р усе
Фм.
с. Велковци, Габров.
Юр.
Ст. Загора
М ед.
с. Мало Конаре, Пазар. Юр.

химия
ест. история
вет.-медиц.
земеделие
медицина

6132/36
7699/41
882
1906/38
2730
2471
1860/36
лесовъдство
медицина
2724
право
21411/37
слав, филол. 12669/35
философия
13918/37
слав, филол. 14071/37
медицина
2750
2897
2565
математика
6674/38
слав, филол. 14037/37
герм. филол. 13996
ест. история 6413/37
слав, филол. 13019/35
13788/37
философия
2700
медицина
2726
»
1743/37
богословие
право
21140/37
математика
6240/36
право
21673/38
2456
медицина
21376/37
право

сесия год.

Получилъ
диплома
№

юнска 1942 18060
17897
»
п 18031
17785
л
Я
сеп т. 1941 17213
февр. 1942 17598
17664
»
септ. 1941 17227
юнска 1942 17748
17859
п
18038
»
я
септ. 1941 17377
юнска 1942 17834
17610
февр.
17822
юнска
17882
я
17630
февр.
II
септ. 1941 17393
17286
я
17335
17303
я
февр. 1942 17604
септ. 1941 17237
юнска 1942 17900
17712
февр.
17647
»
Я
17955
юнска
септ. 1941 17209
юнска 1942 17941

Дата
10. IX. 1942
17. VII.
20. VII.
18. VI. „
6. X. 1941
24. 11.1942
14. III. .
6. X. 1941
14. III. 1942
17. VII.
10. IX. „
5. XI. 1941
З.УН. 1942
24. II.
3^ 11.
17. VII.
14. III. „
5. XI. 1941
»

м
24. 11.1942
7. X. 1941
17А/11. 1942
14. III.
„
17. VII. „
2. X. 1941
17 .V II. 1942

отдЬлъ

П етъръ Тасевъ Васевъ
П етъръ Теохаровъ Икономовъ
П етъръ Христовъ Петровъ
П етъръ Цветковъ Петровъ
Първанъ Георгиевъ Ванковъ
Рада Василева Анастасова
Ради Стояновъ Минековъ
Ради Христовъ Стояновъ
Радка Василева Станишева
Радка Георгиева Манова
Радка Михайлова Попова
Радка Николова Василева
Радославка Тодорова Иванова
Радославъ Райковъ Райчевъ
Райко Димитровъ Райчевъ
Райко Д обревъ Райковъ
Райко Стефановъ Митевъ
Райна Василева Кабакчиева
Райна Дунчева Панова
Райна Костадинова Ковачева
Райна Костова Гегова
Райна Михова Колева
Райна Христова Аврамова
Райна Цветкова Василева
Рангелъ Захариевъ Димитровъ
Рафаилъ Петровъ Тоневъ
Рачо Симеоновъ Ивановъ
Рашо Рашевъ Минчевъ
Роза Димитрова Божикова

Специалность

Кога е за в ъ р ш и лъ
(кога е
полож илъ
последния
и зп и тъ

Офидиаленъ

18369
18370
18371
18372
18373
18374
18375
18376
18377
18378
18379
18380
18381
18382
18383
18384
18385
18386
18387
18388
18389
18390
18391
18392
18393
18394
18395
18396
18397

М есторож дение

Факултетенъ брой

Име и презиме

Факултетъ

(О
ч
си
о.
о
с

с. Божидаръ, Карлов.
Разградъ
с. Вардунъ, Търгов.
с. ВЬнецъ, Карноб.
София
Г. ОрЬховица
с. Ичера, Котленско
с. О сенецъ, Разград.
с. Дорфули, Св. Ник.
ПлЬвенъ
с. Гозъ, БрЬзнишко
Якоруда, Разлошко
с. Драгоево, Пресл.
Горна Джумая
с. Комарево, Провад.
с. Хотница, В. Търн.
ПлЬвенъ
с. Флорошъ, Дупн.
Брацигово
с. Горно кобиле, Кост.
Дупница
Сливенъ
Г. ОрЬховица
Варна
с. Бутанъ, ОрЬх.
с. Бреница, Б. Слат.
Пл-Ьвенъ
Ловечъ
София
Ст. Загора
с.- Кестамболъ, В. Тър.
Ст. Загора
София
Пловдивъ
София

Юр.
Иф.
Вм.
Юр.
Иф.
Юр.
Фм.
Агр.
и
Иф.
Фм.
М ед.
Агр.
Иф.
Агр.
Юр.

право
слав, филил.
вет. медиц.
право
педагогия
право
физика
лесовъдство
зем еделие
герм, филол.
ест. история
медицина
лесовъдство
герм. филол.
лесовъдство
право

Й

държ. стоп.
философия
физика
лесовъдство
слав, филол.
медицина
слав, филол.
философия
Ъ
Фм. физика
М ед. медицина
Ю р. право
М ед. медицина
>1

Иф.
Фм.
Агр.
Иф.
Мед.
Иф.

„

Ю р.
Иф.

»

право
слав, филол.
философия
Я
Юр. право
Иф. герм. филол.
история
п

21197/37
13221/36
1112
21234/37
13910/37
21233/37
5964/35
1289/32
2798/41
12804/35
6487/37
2743
2011/38
13725/37
2353/39
19103/33
21268/37
19306/36
13766
6299/37
2555/40
12394/34
2481
12195/34
13886/37
6356/37
2539
21037/37
2572
2424
18419/32
14137/38
13740/37
20466/35
12929/36
13551/36

юнска 1942 17935
17857
л
»
п 18023
септ. 1941 17484
м
17309
февр. 1942 17693
юнска )) 17777
септ. 1941 17476
юнска 1942 17793
септ. 1941 17395
17293
»
»
юнска 1942 17829
п 17921
я
септ. 1941 17392
п 17430
я
февр. 1942 17682
н
17737
18062
юнска Я
септ. 1941 17302
17267
п
Я
юнска 1942 18082
18004
я
17599
февр.
септ. 1941 17353
февр. 1942 17619
юнска
18059
и
я 17815
септ. 1941 17483
юнска 1942 17823
септ. 1941 17211
юнска 1942 17964
септ. 1941 17359
17301
»
п 17544
я
юнска 1942 18058
септ. 1941 17319

17. VII. 1942
Я

10. IX. „
5. XI. 1941
14.
18.
5.
18.
5.

III.
VI.
XI.
VI.
XI.

1942
„
1931
1942
1941

л

3. VII. 1942
17ЛШ.
5. XI.
Я

14. III.
10. IX. „
5. XI. 1941
»
10. IX. 1942
17. VII.
24. II.
5. XI. 1941
14. III. 1942
10. IX. ,
з .т
„
5. XI. 1941
ЗЛШ. 1942
6. X. 1941
17. VII. 1942
5. XI. 1941

и

16. II. 1942
10. IX. .
5. XI. 1941
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9. VI. 1913
13. IV. 1917
26. VI. 1906
1 . 1917
27.
2. XI. 1918
10. I X .1918
15. VI. 1916
5. III. 1913
13. X . 1616
I. 1917
11.
15. X . 1917
10. I X .1915
22. VII. 1918
13. IV. 1918
1. III. 1909
1 .1913
28.
15. 11.1918
8. VII. 1914
14. II. 1915
10. VI. 1916
11. II. 1912
5. I X .1913
22ДЛП. 1915
2. 11. 1915
28. VII. 1916
19.-Х11. 1914
11. 11. 1918
29. VI. 1917
10. VI. 1918
1.1917
27.
1. VII. 1913
15. VI. 1918
30. VIII. 1918
12. I V .1915
ЗО.УШ.
24.
I.

отдЬлъ

Розалинъ Ганевъ Салчевъ
Росица Василева Хинкова
Руси Ж ечевъ Радуновъ
Руси Р усевъ Пеневъ
Руска Димитрова Геринъ
Сава Николовъ Пенковъ
Сава Панайотовъ Зикаловъ
Сава Стояновъ Джабаровъ
Саидъ Халиловъ Мустафовъ
Саша Иванова Миланова
Светославъ Милановъ БЬлевъ
Светославъ Николовъ Седловъ
Светославъ Спасовъ Янковъ
Светлана Стоянова Тимчева
Сидеръ Пеневъ Сидеровъ
Симеонъ Петровъ Дочевъ
Симо Георгиевъ Гошевъ
Славе Ивановъ Зашевъ
Слави Ивановъ Бояновъ
Славчо Александровъ М атеевъ
Славчо Станкевъ Богослововъ
Спасийка Петрова Накова
Спиридонъ п. Христовъ Чучковъ
Стаматка Борисова Попова
Станка Кръстева Киркова
Станка Стефанова Иванова
Станимиръ Георгиевъ Пеневъ
Станимиръ Николовъ Стоевъ
Станиславъ Николовъ Станевъ
Станиславъ Христовъ Славовъ
Станьо Косевъ Ганевъ
Стефана Бонева Георгиева
Стефана Белчева Илкова
Стефана Владимирова Кичева
Стефана Михайлова Петрова
Стефана Стойчева Петкова

Официаленъ

18398
18399
18400
18401
18402
18403
18404
18405
18406
18407
18408
18409
18410
18411
18412
18413
18414
18415
18416
18417
18418
18419
18420
18421
18422
18423
18424
18425
18426
18427
18428
18429
18430
18431
18432
18433

М ед.
Ю р.
М ед.
Бог.
Фм.
Ю р.

„

Мед.
Юр.
Иф.
Агр.
Иф.
Юр.
Мед.
И

Фм.
Бог.
Мед.
Иф.
Фм.
Вм.
Юр.
Агр.
И ф.
Бог.
Юр.
>1

И ф.
Юр.

Факултетенъ брой

|
Факултетъ

№ по редъ

1

ДрЪново
Ксанти
с. Божиченъ, Русенско
София
Ямболъ
Скопие
Пловдивъ
Враца
Ш уменъ
Ямболъ
Борисовградъ
Б ургасъ
София
с. Чавей, Габровско
Р усе
Варна
Копривщица
с. Градецъ, Котленско
Пловдивъ
Ловечъ
с. Ржждавица, Кюстен.
Г юмюрджина
с. Градецъ, Котленско
с. Тенчи, Търновско
с. Ил.Р.Блъсковъ,Ш ум.
с. Ени махле, Добричко
с. Н.-Паничерево,Бург.
с. Стара река, Еленско
Тетевенъ

специалность

медицина
2438
право
21215/37
медицина
2754/35
богословие
730/30
ест. история 6492/37
право
24704
20000
л
медицина
2184
право
20373/35
философия
14103/38
2026/38
лесовъдство
слав, филол. 13069/36
20755/36
право
медицина
2761
„
2414
химия
6049
богословие
958/31
медицина
3225
герм. филол 14230/38
6703/38
химия
952/36
вет. медиц.
право
20288/35
1925/37
зем еделие
педагогия
13534/36
1713/36
богословие
24279/40
право
21276/38
слав, филол. 13064/35
право
20242/35

сесия год.
септ.
л

февр.
септ
февр.
И

септ.
февр.
септ.
юнска
септ.
юнска
септ.
юнска

п

февр.
юнска
февр.
юнска
септ.
февр.
»

септ.
февр.
юнска
септ.

Получилъ
диплома
Дата

№

1941 17235
17505
л
1942 17574
1941 17432
1942 17652
17703
»
1940 17253
1941 17204
1942 17719
1941 17528
1942 17933
17854
«
1941 17446
1942 17832
1941 17205
1942 17891
17909
17613
17875
17892
п
17760
л
17951
1»
1941 17556
1942 17623
17746
1941 17538
1942 17741
1942 18047
1941 17524

7.
5.
24.
5.
14.

X . 1941
XI. „
II. 1942
XI. 1941
III. 1942
И

18. X . 1941
2. х .
„
14. III. 1942
16. II. 1942
17ЛЧ1.
л

„

5. XI. 1941
З.УП. 1942
2. X . 1941
17. VII. 1942
п

24. II. 1942
17. VII.
Л

31. III. 1942
17. VII.
16. II.
14. III.

и

16. И- „
14. Ш. 1942
10. IX. „
5. XII. 1941

отдЪлъ

21. I V . 1916
I. 1919
4.
26. VI. 1911
2. IV. 1910
7. X. 1915
7. V . 1916
13. XII. 1915
21.
I. 1910
17. V . 1914
13.
1 .1902
28Л/Ш. 1919
25.УШ . 1915
21. XI. 1917
7. VII. 1915
2. III. 1916
25. II. 1916
21. IV. 1910
18. XI. 1916
15. VIII. 1919
20.УШ . 1919
I. 1915
12.
21. VI. 1915
21. II. 1918
16. X. 1915
3. X. 1909
27. VIII. 1913
3. VI. 1918
17. I X .1915
18. 111. 1916

М есторож дение

Официаленъ

Стефана Тодорова Вълчева
Стефанъ А сеновъ Аврамовъ
Стефанъ Атанасовъ Ивановъ
Дяконъ Стефанъ Дим. Зафировъ
Стефанъ Ивановъ Зафировъ
Стефанъ Ивановъ Русяковъ
Стефанъ Ивановъ Петровъ
Стефанъ Ивановъ Ш ошевъ
Стефанъ Илиевъ Ращановъ
Стефанъ Кировъ Джаковъ
С тефанъ Крумовъ Хубеновъ
Стефанъ Любомировъ Каракостовъ
Стефанъ Павловъ Илиевъ
Стефанъ Пенчевъ Пумпаловъ
Стефанъ Петровъ Димитровъ
Стефанъ Симеоновъ Зафировъ
Свещ. Стефанъ Харал. Станевъ
Стефанъ Чоновъ Стефановъ
Стефка Атанасова Прахова
Стефка Мина Марева
Стоименъ Стояновъ Ковачевъ
Стойно Алексиевъ Стойновъ
Стойно Ваевъ Стойновъ
Стойно Горчевъ Стойновъ
Стойно Еневъ Тоневъ
Стойо Ивановъ Петровъ
Стойчо Георгиевъ Калчевъ
Стоянка Генчева Дончева
Стоянъ Ангеловъ Петковъ

Дата на
раждането
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18434
18435
18436
18437
18438
18439
18440
18441
18442
18443
18444
18445
18446
18447
18448
18449
18450
18451
■18452
18453
18454
18455
18456
18457
18458
18459
18460
18461
18462

Име и презиме

Кога е за в ъ р ш и лъ
(кога е
полож и лъ
последния
и зп и тъ

Пещера
с. Елисица, Панаг.
с. Макоцово, Новое.
с. Д. Камарци, Пирп.
с. Чешнегирово, Плов.
с. Еленово, Н. Загор.
с. Сливница, Соф.
с. Радово, Трънско
Хасково
Сливенъ
с. Николаево, Пл5в.
с. Килифарево, Търн.
Кратово
с. Соволяно, Кюстенд.
София

Мед.
Бог.
Иф.
Агр.
Иф.
Юр.

„
Агр.
Вм.
М ед.
Фм.
Юр.
Я

Мед.
Иф.
И
с. Алфатаръ, Силистр. Мед.
София
ю
с. Брястово, Н. Загор. Иф.
Г. Джумая
я
Габрово
н
с. Меричлери, Чирп. Юр.
ПлЪвенъ
Иф.
Бог.
с. Черничане, Карл.
София
Юр.
Р усе
Бог.
Търговище
Иф.
Босилевградъ
л
Пловдивъ
Мед.
Агр.
с. Б-Ьла, Пещерско
Чирпанъ
»
Щ ипъ
Юр.
Враца
п
Агр.
Видинъ
Пловдивъ
Юр.
с. БЪли осъм ъ, Троян. Фм.

медицина
2277/34
богословие
1539/35
слав, филол. 13967/37
земед-Ьлие
1419/32
география
12894/35
право
21287/37
21014/37
я
21442/38
п
земеделие
1972/37
вет. медиц.
894
медицина
2752
ест. история 6257/36
право
24645/41
21403/37
п
медицина
2432
13846/37
педагогия
2258
медицина
2550
■I
13562/36
история
слав, филол. 13794/37
герм. филол. 14455/38
21312/37
право
13939/37
философия
1822/38
богословие
държ. стоп. 21545/38
1811/38
богословие
13964/37
география
слав, филол. 13722/37
1733
медицина
1575/33
земеделие
1919/37
п
право
24651/41
19207/оЗ
п
2083/38
лесовъдство
21016/37
право
6151/36
математика

февр. 1942
»
Я
септ. 1941
февр.
септ.
»
»
Я
я

Я

юнска
септ.
юнска
февр.
септ.
юнска
февр.

1942
1941
1942
Я

1941
1942

п

юнска Л
февр.
Я
юнска Я
септ. 1941

п

п

февр. 1942
Я

Я

юнска

Я
я

п

септ. 1941
февр. 1942
септ. 1941
м

Я

юнска И
септ.
я
юнска 1942
септ. 1941
юнска 1942

17581
17745
17352
17257
17332
17441
17516
17988
17569
18037
17532
17292
17800
17718
17530
18041
17534
17818
17311
17346
17639
17686
18039
17912
17999
17907
17851
17358
17616
17552
17409
17944
17488
17932
17459
17885

24.
14.
5.
28.
5.

II. 1942
III. Я
XI. 1941
V.
XI.

25. XI. 1941
17. VII. 1942
16. II. Я
20. VII. я
16. II. я
5. XI. 1941
18. VI. 1942
14. III.
16. II.
10. IX.
16. II.
3^11.
5. XI.
я
14. III. 1942

„

10. IX. 1942
17. VII. п

я

5. XI.
26. II.
16. II.
5. XI.
17. VII.
5. XI.
17. VII.
5. XI.
17. VII.

1941
1942

,,

1941
1942
1941
1942
1941
1942
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10 Ш. 1915
22. II. 1910
6. II. 1911
20. VI. 1910
30. X. 1914
6. IV. 1918
7. V. 1907
20. X. 1897
5. I V . 1918
14. X . 1918
10. X . 1915
27. X. 1910
9. X. 1910
26. IX. 1919
26. VII. 1916
З.УШ. 1918
14. VI. 1912
2.УШ. 1917
1. X. 1914
24. II. 1918
1.1919
17.
4. XI. 1917
24. £1. 1916
11. II. 1918
И.УШ . 1919
23. XI. 1914
7. IV. 1917
27. II. 1917
8. III. 1906
5. VIII. 1912
21. X . 1917
27. IX. 1912
19. XI. 1911
3.
1 .1920
26. XII. 1910
2. III. 1913

отдЪлъ

Стоянъ Дончевъ Минковъ
Стоянъ Ивановъ Колевъ
Стоянъ Ивановъ Стояновъ
Стоянъ Ивановъ Тотевъ
Стоянъ Петковъ Динчевъ
Стоянъ Петковъ Пеневъ
Стоянъ Петковъ Стояновъ
Стоянъ Станоевъ Илиевъ
Стоянъ Михайловъ ДЬлчевъ
Стоянъ Тодоровъ Кутуловъ
Стоянъ Цоневъ Стояновъ
Стою Цаневъ Вълевъ
Страшимиръ Георгиевъ Анастасовъ
Страшимиръ Михайловъ Долбински
Страшимиръ Цв'Ьтковъ Стратиевъ
Суска Сергеева Кръстева
Сжби Димитровъ Нейчевъ
Тамара Симеонова Спасова
Тана Иванова Павлова
Тасуда Мицова Христова
Теменуга Стефанова Бонева
Теню Петровъ Колевъ
Тинка Георгиева М. Данова
Тинко Атанасовъ Божковъ
Тихомиръ Атанасовъ Ивановъ
Дяконъ Тихомиръ Ян. Капанджевъ
Тодора Тодорова Лазарова
Тодорка Стоянова Харизанова
Тодоръ Александровъ Поповъ
Тодоръ Атанасовъ Арнаудовъ
Тодоръ Владимировъ Тотевъ
Тодоръ' Дончевъ А рсовъ
Тодоръ Евстатиевъ Евстатиевъ
Т одоръ Ивановъ Тодоровъ
Т одоръ Илиевъ Сливковъ
Тодоръ Минковъ Ампирски

Офидиаленъ

18463
18464
18465
18466
18467
18468
18469
18470
18471
18472
18473
18474
18475
18466
18477
18478
18479
18480
18481
18482
18483
18484
18485
18486
18487
18488
18489
18490
18491
18492
18493
18494
18495
18496
18497
18498

20.

Ст. Загора
В. Търново
ПлЪвенъ
с. Д оган ъ хи сар ъ Д . Аг.
Ш уменъ
с. Сухатче, Б. Слат.
Пазарджикъ
Елена
Ст. Загора
София
с. Батощево, Севл.
с. Кнежа, О р ех.
с. Койнаре, Б. Слат.
с. Трънъ, Ст. Заг.
Пазарджикъ
Бунаръ Хисарь, Одр.
Тетово
с. Рила, Дупнишко
Църквище, Пирдопско
Карлово
Кюстендилъ
Ст. Загора
Русе
Сливенъ
с. Д. Манастирци, Бел.
с. Ж итенъ, Соф.
Г. ОрТховица
Пловдивъ
с. Кошарна, Кубрат.

държ . стоп.
право

Факултетенъ брой

№ по редъ

Факултетъ
Юр.

Специалность

22037/38
21155/37
21684/38
»
Я
Агр. зем еделие
1977/37
Ю р. право
21186/37
Агр. земеделие
1966/37
Бог. богословие
1698/37
Иф. слав, филол. 13526/36
Юр. право
21193/37
Мед. медицина
2433
Юр. право
21015/37
Иф. слав, филол. 10656/32
|}
10666/32
п
21437/38
Юр. право
Агр. земеделие
2531/40
19816/34
Юр. право
16949/41
Иф. герм. фил.
Юр. право
21456/38
19914/34
21046/37
и
Фм. математика
5508/33
Юр. право
21668/38
Мед. медицина
2925
Иф. педагогия
13286/36
Мед. медицина
2080
6190/36
Фм. математика
Иф. слав, филол.
6903/28
Мед. медицина
2483
Агр. лесовъдство
1912
Я

сесия год.

Получилъ
диплома
№

дата

юнска 1942 17998 17. VII. 1942
17717 14. III. 1942
февр.
юнска
18068 10. IX.
17789 18. VI.
в
17946 17. VII.
я
февр.
17671 14. III. „
септ. 1941 17434 5. XI, 1941
}) 17354
м
17481
февр. 1942 17615 26. 11.1941
септ. 1941 17512 5. XI. 1941
17340
я
я
17369
в
юнска 1942 17975 17. VII. 1942
I) 17917
л
февр.
17688 14. III. 1942
Л
17638
о
л
17684
»
я
л 17736
септ. 1941 17501 5. XI. 1941
17558 16. 11.1942
юнска 1942 17993 17. VII. 1942
септ. 1941 17222 6. X. 1941
февр. 1942 17625 14. III. 1942
септ. 1941 17251 9. X. 1941
„
»
»> 17262 5. XI.
юнска 1942 18010 17. VII. 1942
17812 з л ш .
п
септ. 1941 17554 16. 11.

отд-Ьлъ

V . 1919
I X .1918
3. VI. 1919
8. X . 1916
7. XII. 1918
19. XI. 1918
17. XII. 1915
28. X. 1915
X. 1918
1 0 .
1 .
III. 1916
18. IV. 1906
4. VII. 1911
4. VI. 1912
23. XII. 1916
29. III. 1916
2. II. 1913
18. III. 1916
9. VI. 1914
10. V. .
30. X . 1918
6. XII. 1914
20. X. 1919
6. XII. 1916
19. II. 1917
1.
I. 1911
29.VIII.1917
9. III. 1909
19. XI. 1915
16.
1 .1918
2 .

М есторож дение

Официаленъ

Тодоръ Петковъ Желевъ
Тодоръ Петровъ Константиновъ
Тодоръ Симеоновъ Табаковъ
Т одоръ Стамовъ Георгиевъ
Тодоръ Стефановъ Стоевъ
Тодоръ Стефановъ Тодоровъ
Тодоръ Тодоровъ Николовъ
Тодоръ Тодоровъ Христовъ
Тончо Петровъ Тоневъ
Тотю Йордановъ Тотевъ
Тотю Марковъ Тотевъ
Трифонъ Вълевъ Трифоновъ
Трифонъ Вжтовъ Хиновъ
Трифонъ Малчевъ Теневъ
Фанка Михайлова Лазарова
Фердинандъ Аврамовъ Катъровъ
Филимена Димитрова Иванова
Филипъ Василевъ Филиповъ
Филипъ Данчевъ Савоски
Филипъ^ Петровъ Петковъ
Флора Йорданова Бозаджиева
Хаимъ Давидъ Фридманъ
Халина Дянкова Кънчева
Хаскиелъ Юда Сорефъ
Хрисана Томова Пантелеева
Христина Миланова Христова
Христина Петрова П^ева
Христо Данаиловъ Духовниковъ
Христо Димитровъ Ссмовъ

Дата на
раждането
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18499
18500
18501
18502
18503
18504
18505
18506
18507
18508
18509
18510
18511
18512
18513
18514
18515
18516
18517
18518
18519
18520
18521
18522
18523
18524
18525
18526
18527

Име и презиме

Кога е зав ъ р ш и лъ
(кога е п о лож илъ
последния
и зп и тъ )

с. Борованъ, Б. Слат.
с. Радулъ, Самоковско
ПлЬвенъ
София
БЬла Слатина
Пловдивъ
Казанлъкъ
ПлЬвенъ
с. Лютибродъ, Врач.
с. Нова махала Ст. Заг.
Габрово
Севлиево
с. Драгочилъ, Годечко
София
с. Д . Дж бникъ, ПлЬв.
Етрополе
Видинъ
с. Ковачевецъ, Попов.
Ломъ
с. Княжево, Соф.
София
Гюмюрджина
Цариградъ
с. Търнаво, БЬлосл.
Търговище
с. Г. БрЬстница, Лук.
с. Староселци, Пловд.
с. Алтимиръ, ОрЬх.
с. Побитъ камъкъ, Раз.
с. М раморенъ, Врач.
с. Вировско, Врач.
с. Борованъ, Б. Слат.
Севлиево
Разградъ
с. Чепинци, Соф.
с. Царь Борисъ, Д обр.
с. Шишковци, Кюстен.

Агр. лесовъдство
Бог. богословие
Юр. право

2071/38
1828/38
21651/38
22014/38
»
»
Агр. лесовъдство
1918/37
Юр. държ. стоп.
20044/38
Вм. вет. медиц.
964
Фм. физика
6055/36
Юр. право
21325/37
държ . стоп. 21524/38
18538/33
п
право
Мед. медицина
2628
Иф. ром. филол. 14075/37
12826/35
география
13709/37
»
Агр. земедЬлие
1842/36
1889/36
Иф. слав, филол. 13971/37
»
философия
13828/37
„ слав, филол. 11523/33
Иф. герм. филол. 14254/38
13281/36
»
история
Юр. право
21201/36
Иф. география
8362/31
Юр. право
21838/38
Бог. богословие
1706/37
Ю р. право
21222/37
Иф. философия
13662/37
слав, филол. 13113/36
0
Ю р. право
21154/37
Иф. география
13112/36
Юр. право
18433/33
Агр. земедЬлие
2013/38
Мед. медицина
2463
Иф. клас. филол. 13734/37
М ед. медицина
2601
Ю р. право
16926/34

юнска 1942 17929
18085
17989
18013
»
п
септ. 1941 17422
юнска 1942 18072
я 17842
»
18091
п
п
септ. 1941 17496
юнска » 17997
февр. 1942 17706
септ. 1941 17230
юнска 1942 17871
септ. 1941 17387
юнска 1942 17850
17787
»
»
септ. 1941 17405
17374
п
17297
17345
п
юнска 1942 17845
февр.
п 17754
септ. 1941 17478
17333
»
и
юнска 1942 17982
септ. 1941 17557
17486
»
Я
юнска 1942 17846
септ. 1941 17336
юнска 1942 17939
септ. 1941 17331
февр. 1942 17715
юнска п
18078
септ. 1941 17236
юнска 1942 17863
„
17825
февр.
17728

17. VII. 1942
10. IX. п
17. VII. Я

„

5. XI.
10. IX.
8. VII.
10. IX.
5. XI.
17 VII.
14. III.
7. X.
17ЛП1.
5. XI.
17^11.
18. VI.
5. XI.

1941
1942
п

1941
1942
п

1941
1942
1941
1942
1941
1941

Я

я
9Л Ч 1.1942
14. III. Я
5. XI. 1941
5. XI. 1941
17. VII. 1942
16. II. »
5. XI. 1941
17. VII. 1942
5. XI. 1941
17.УП. 1942
5. XI. 1941
14. III. 1942
10. IX. 0
7. X . 1941
17. VII. 1942
3. VII.
14. III.
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13. XI. 1919
20. III. 1918
7. IV. 1919
17. XI. ,
2. VI. 1918
10. IX. 1915
24. 11.1914
13. X . 1915
30. VI. 1911
28.
1 . 1920
13. I V .1913
22. I X .1914
16. XII. 1917
12. II. 1917
17. X. 1918
5. II. 1918
2. V. 1917
2. III. 1916
3. XII. 1918
8. II. 1914
2. X . 1919
27. VII. 1917
5. V . 1917
10. 111.1912
26. VIII. 1919
12. VII. 1916
1 . 1916
15.
13. X. 1914
26. V . 1915
1Л/Ш. 1917
4. X. 1912
3. X. 1904
23. XI. 1919
23. V . 1916
5. VII. 1919
7. V . 1915
22. VII. 1914

отдЬлъ

Христо Ивановъ Въчовски
Христо Илиевъ Суковъ
Христо Костовъ Ивановъ
Х ристо Костовъ Николовъ
Христо Стойновъ Илиевъ
Христо Христовъ Гъгжчевъ
Христо Христовъ Загоровъ
Христо Христовъ Лазаровъ
Христо ЦвЬтковъ Тош евъ
Христосъ Христовъ Христозовъ
Христоф оръ Димитровъ Илиевъ
Цана Ненчева п. Атанасова
Цанка Атанасова Маринова
ЦвЬтана Гавраилова Груева
ЦвЬтана Добрева Добревска
ЦвЬтана Иванова Хубева
Цветана Михайлова Петрова
Цветана Михайлова Рачкова
ЦвЬтана Никола Ангелова
Цв-Ьтана Панова Младчева
Цв-Ьтана Стефанова Хесапчиева
Цв-Ьтана Цв-Ьткова Момчилова
Цв-Ьтанка Славева Чолчева
Цв-Ьтанъ Вълковъ Вътковъ
Цв-Ьтанъ Тодоровъ Ивановъ
Цв-Ьтко Братановъ Лаловъ
Цв-Ьтко Горановъ Донковски
Цв-Ьтко Първановъ Петровъ
Цв-Ьтко ЦвЬтковъ ЦвЬтковъ
Цеко Пешевъ Цековъ
Ц ено Стефановъ Ценовъ
Цоло Въловъ Петровъ
Цонко Тодоровъ Цонковъ
Юлия Панайотова Шишманова
Ягода Григорова Илчева
Янаки Захариевъ Холевичъ
Янко Петровъ Божиловъ

Официаленъ

18528
18529
18530
18531
18532
18533
18534
18535
18536
18537
18538
18539
18540
18541
18542
18543
18544
18545
18546
18547
18548
18549
18550
18551
18552
18553
18554
18555
18556
18557
18558
18559
18560
18561
18562
18563
18564

N0

н-*

Сл

ж.

м.

Завършили презъ
учебната 1941/42 год.
Всичко

1663 2104
149

65

1725 2253

1538

62

3978

ж.

1014 7454

384

1087

309

1143

97

285

236

30

113

26

105

5

32

1043 7690

414

1200

335

1248

102

29

2581

8104

1535

1350

Ветеринарно-медицински факултетъ

Богословски
факултетъ

Агрономо-лесовъдски факултетъ

Медицински
факултетъ

Ю ридически
факултетъ

Физико-математически факултетъ
1473

м.

ж.

м.

ж.

общ о

7

637

13

13742

3928

17670

3

39

655

242

894

14397

4170

18564

ж.

м.

м.

м.

317
327

10

676
689

13

отдЪлъ

Завършили до края на
учебната 1940/41 год.

м. | ж.

ж.

ж.

м.

В сичко
Официаленъ

Историко-фолологически факултетъ

Таблица на завършилите до края на учебната 1941/42 година

ф ПРОФ. Д-РЪ ТОШКО ПЕТРОВЪ
На 29. май 1942 година почина редовниятъ професоръ
при Софийския университетъ и титуляръ на катедрата по хигиена при Медицинския факултетъ — д-ръ Тошко Петровъ.
Съ смъртьта на проф. Петровъ българската медицинска наука
загуби единъ отъ достойните свои представители, а катедрата
по хигиена своя основатель и пръвъ вдъхновитель.
Проф. Петровъ е роденъ въ гр. Ловечъ на 29. май 1872 го
дина. Синъ е на родолюбиво семейство, откърмено въ духа
и жив-Ьло съ идеите на нашето възраждане. Стремежътъ
към ъ образование, особено силенъ презъ тази епоха, не е билъ
чуж дъ и на родителите на проф. Петровъ, отъ семейството
на които е излезалъ не единъ виденъ представитель на нашия
общественъ и културенъ животъ.
Първоначалното си образование проф. Петровъ е получилъ въ родния си градъ, а гимназиалното — въ София. Следвалъ е медицина последователно въ Женева и Лионъ, кждето
и завършва медицинското си образование. Презъ 1897 година
той се завръща като лекарь въ България, кждето е заемалъ
последователно редица служби по санитарката ни админи
страция. Презъ 1905— 1906 година той специализира хигиена
въ Тулуза, а впоследствие въ Парижъ. П р е зъ . 1909 година
постжпва на служба въ Дирекцията на народното здраве и
следъ кратко време заема поста началникъ на хигиенния институтъ, организиранъ отъ Дирекцията на народното здраве.
Този институтъ подъ ржководството на проф. Петровъ послужи
като пръвъ центъръ за хигиенна просвета и внедряване прин
ципите на предпазната медицина въ целокупния нашъ животъ.
Той послужи като блестящ ъ примеръ за осъзнаване значението
на хигиената отъ ржководнитё лица на държавния ни и обще
ственъ животъ, а въ голема степень и отъ ржководителите
на санитарната ни служба. До тогава, отчасти и по-късно, санитарната ни служба и организация у насъ беха насочвани
изключително по пжтищата на лечебната медицина. Много
трудъ, умение и усилия беха необходими, за да се осъзнае
отъ ржководните места, значението и нуждата отъ организирването на предпазната медицина като равностоенъ отд ел ъ на
лечебната медицина въ здравната ни служба и организация.
Този институтъ принесе неоценима полза презъ войните, които
българскиятъ народъ води за своето обединение. Благодарение
на него армията можа да бжде опазена отъ възникването и
широкото разпространение на заразни болести изобщо. ХигиенОф. го д.
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ниятъ институтъ подъ ръководството на проф. Петровъ беше
и средищ е за обучение по хигиена на помощния санитаренъ
персоналъ чрезъ организирването на периодични курсове.
Презъ априлъ 1919 година д-ръ Петровъ беш е избранъ
за редовенъ професоръ по хигиена при Медицинския факултетъ.
Той. се отдаде съ присъщата му енергия на организиране на
хигиененъ институтъ при Медицинския факултетъ и на препо
давателската си дейность. Благодарение нему хигиенниятъ ин
ститутъ при Медицинския факултетъ въ скоро време стана
центъръ на полезна практическа и ценна научна дейность. Въ
кратко време той изготви и първите ръководства по хигиена
и бактериология. Последната до обособяването й въ отделна
катедра, беш е застъпвана отъ проф. Петровъ. Цененъ отъ
своите колеги, той е избранъ на два пъти за деканъ на фа
култета (презъ 1920/21 и 1924/25 година). Презъ 1928 година
той е изпратенъ отъ Рокфелеровата фондация въ Америка за
изучване на тамошната хигиенна организация.
Проф. Петровъ беш е особено продуктивенъ въ иаучно
отношение. Резултатъ на негови изучвания с ъ и множество
научни трудове, ценени не само у насъ, но и въ чужбина.
Изразъ на оценката на научната му дейность у насъ беш е
избирането му и за редовенъ членъ на Българската академия
на науките, а въ чужбина — провъзгласяването му за почетенъ
членъ на германското хигиенно дружество. Проф. Петровъ
членуваше въ други организации въ чужбина — въ постоянния
международенъ комитетъ по професионални болести, въ съюза
за обществена, индустриални и социална хигиена, въ акедемията
за външни отношения (Académie of foreign relations) въ НюЙоркъ и т. н.
Проф. Петровъ беш е основатель и председатель на микро
биологическото дружество у насъ, на дружеството за хигиена и
предпазна медицина, председателъ на дружеството за борба
съ туберкулозата и на дружеството за народно здраве.
Когато по пределна възрасть той требваш е да напустне
преподавателската си дейность въ Университета, проф. Петровъ
продължи да работи неуморно въ полето на българската сани
тария и общественость. Следъ освобождаването на Македония
той бйше поканенъ да завежда хигиенния институтъ въ гр.
Скопие. Той продължаваше да се интересува отблизо отъ дейностьта и работата въ хигиенния институтъ, на чиито новъ
ръководитель беш е особено полезенъ съ своите съвети и
напътствия. Той продължаваше да ръководи и всички д р у 
жества и обществени организации, начело на които стоеше,
докато коварна болесть, загнездена отъ дълго въ неговия
организъмъ, не прекъсна изведнажъ всестранната народополезна дейность на проф. Петровъ.
Проф. Петровъ не остана чуж дъ и на нашата публи
цистика. Той беш е редакторъ на сп. „Съвременна хигиена,“ на
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списанието на Българското дружество „Червенъ к р ъ ст ъ “, осно
ватель и редакторъ на сп. „Български хигиененъ прегледъ“.
Той е награждаванъ и съ много български и чужди отличия
и ордени.
Безпощадната смърть сложи край на единъ цененъ животъ. Д елото, обаче, което организира и на което се беш е посв-Ьтилъ проф. Петровъ продължава и ще продължава да сжществува. Н'Ьщо повече, поставено на здрави основи отъ него,
то ще се развива и напредва, което ще бжде и най-ценната
почить, която може да бжде отдадена на пам'Ьтьта му.
Проф. Петровъ притежаваше и ценни човешки качества
и добродетели, които оставятъ незаличимъ споменъ въ сърдцата на всички, които сж могли да го опознаятъ. На много
бройните свои ученици и сътрудници той остави блестящ ъ
примеръ на трудолюбие, скромность и доброта, редки съче
тания на качества и добродетели въ една само личность.
Проф. Петровъ премина въ небитието. Тленното изчезна,
делото му, обаче, продължава да ж ивее за утеха на близките
му и достоенъ примеръ за следване отъ учениците му.
Ред. доцентъ д-ръ Л. Ц в - Ь т к о в ъ

t РЕД. ДОЦ.

МИХАИЛЪ Ц. МИНЕВЪ

На 31. юлий 1942 г. почина д-ръ Михаилъ Ц. Миневъ,
дългогодишенъ редовенъ преподаватель при катедрата по ана
томия на човека съ хистология и ембриология, освободенъ отъ
длъжность по пределна възрасть въ края на учебната 1939/40 г.
Покойниятъ е роденъ въ гр. Ловечъ на 13./25. ноемврий
1874 г. и произхожда отъ будно българско семейство. Средното
си образование завършва въ София презъ 1894 г., следъ което
постжпва въ Висшето училище въ София като студентъ по
естествени науки. Следъ завършване на тригодишния курсъ
учителствува въ мжжката гимназия въ Варна и издържа изпитъ за редовенъ гимназиаленъ учитель.
Влечението му къмъ изучване устройството на човешкия
организъмъ и къмъ лекарската професия го накарва да напустне учителството и презъ 1902 г. той заминава за Франция
и постжпва въ медицинския факултетъ на университета въ
Нанси. Презъ време на следването си покойниятъ се отличава
съ големо прилежание и интересъ къмъ науките си и постига
заслужени успехи. Той издържа конкурсите за екстернатъ и
интернатъ и въ продължение на три учебни години (отъ 1904
до 1907 г.) работи като Aide d ’anatomie при дисекционните
упражнения. Покрай дейностьта си въ дисекционните зали на
Анатомическия институтъ започва и специални проучвания
върху въпроси изъ областьта на микроскопската анатомия на
централната нервна система. О тъ сжщата область е темата на
неговата докторска дисертация върху „Пода на четвъртото
стомахче ща човека“ (Le plancher du quatrième ventricule chez
l’homme. Élude morphologique), която получава наградата за теза
на Медицинския факултетъ въ Нанси за 1907/08 г. и бива отпе
чатана въ видното списание Le Névraxe, vol. IX, fasc. 2, Lou
vain, 1907. Тази работа на Миневъ получава признание. Въ
анатомията на Testut-Latarjet при описанието на стените на
четвъртото стомахче се използуватъ данни отъ неговия трудъ
(Tome II, fasc. 2, pp. 843 — 847).
Следъ завършване на медицинското си образование Ми
невъ се завръщ а въ България и работи две години като младши
ординаторъ въ Александровската болница (въ ушно-носно-гър
леното отделение). Следъ това той се установява на частна
практика въ гр. Чирпанъ, кждето съ прекжсвания поради уча
стие въ войните остава до 1922 г. Презъ войната 1915— 1918 г.
бива награденъ съ орденъ за храбрости. Презъ време на дей
ностьта си като лекарь публикува неколко работи съ казуистиченъ или рефератенъ характеръ. Особень интересъ проявява
къмъ въпросите изъ областьта на сждебната медицина и деонтологията, на които посвещава две публикации.
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Следъ 14 годишно занятие съ лекарска практика покойниятъ се връща къмъ любимата си още отъ студентски години
анатомия; къмъ края на 1922 г. бива назначенъ за редовенъ
доцентъ при родния Медицински факултетъ и му бива възло
жено преподаването на топографската анатомия. Покрай пре
подавателската си дейность проф. Миневъ се занимава и съ
научни изследвания и публикува няколко работи върху въпроси
изъ областьта на топографската анатомия, а именно:
1. Топографическа анатомия на lig. pterygom andibulare и
фиксиране техниката за анестезирането на п. alveolaris inferior.
Годишн. медиц. факултетъ, IV, 1924/25 г.
2. Топографическа и хирургическа анатомия на sinus sphenoidalis. Годишн. м'едиц. факултетъ, IV, 1924/25 г.
3. Топографическа анатомия на antrum mastoideum. Го
дишн. медиц. факултетъ, V, 1925/26 г.
4. Là topographie anatomique de l’antre pétro-mastoidien.
Revue de larungologie, 1928.
Съ особена настойчивость проф. Мйневъ се занимава съ
топографската анатомия на слабинния каналъ (canalis inguinalis).
Плодъ на гЬзи му специални проучвания сж. две публикации:
1. Слабиненъ каналъ canalis inguianalis — и слабилни
кили — herniae inguinales. 1928 г., 66 стр.
2. Медицинско-хирургическа анатомия на слабинно-коремната область. 1932 г., 100 стр.
Вториятъ трудъ е предназначенъ да служи като пособие
на студентит'Ь и да ги подпомогне при изучването на тази тъй
важна за л'Ькаря область. Проф. Миневъ проучва подробно и
анатомията на сливицит-Ь и публикува презъ 1929 г. студията
„Върху тонзиларния проблемъ“, 61 стр.
Презъ 1934 г. покойниятъ поема ржководството на Инсти
тута по анатомия на Медицинския факултетъ и освенъ лекции
по топографска анатомия чете още централна нервна система
и вегетативна нервна система (като части отъ систематическата
анатомия). Като уредникъ на института той остава до края
на учебната 1939/40 г., когато по достигане на предЪлна възрасть
бива освободенъ отъ длъжность. Няколко години води и заня
тията по анатомия въ Държавната художествена академия.
Въпр'Ьки значително угол'Ьменит'Ь тяжести на преподаването
проф. МинеВъ намира време да се отдаде и на специални
проучвания върху въпроси изъ областьта на анатомията на
сърдцето и на вегетативната нервна система. Той публикува
следнигЬ трудове:
1. Сърдечно-б'Ьлодробенъ-чревенъ парасимпатикусъ и ве
гетативна инервация на сърдцето, бЪлия дробъ и стомашночревната тржба. Годишн. медиц. факултетъ, XIV, 1934/35 г.
2. Връзка между инервацията на окото и сърдцето. Очносърдеченъ рефлексъ. Годишн. медиц. факултетъ, XV, 1935/36 г.
Най-после като плодъ на дългогодишни изучвания върху
анатомията и физиологията на сърдцето и върху клиниката на

Официаленъ отдЪлъ

215

сърдцевит-Ь заболявания се явява презъ 1940 г. монографията
му „Сърдце отъ анатомо-клинично гледищ е“, 565 стр., издание
на „Университетска библиотека" (№ 215). Тази обемиста книга
е най-важниятъ и завършенъ трудъ на покойния.
Презъ 1935 г. бива командированъ въ Загребъ, за да
проучи сградата и уредбата на Анатомическия институтъ. По
този случай той направи обстоенъ докладъ, отпечатанъ въ
Годишн. медиц. факултетъ, XV, 1935/36 г.
Презъ цфлото време на службата си като редовенъ доцентъ по анатомия проф. Миневъ продължава да упражнява и
частна практика като л-Ькарь — специалисть по вжтрешни и сър
дечни болести. Той написва и множество рецензии и статии по ме
дицински въпроси въ сп. „ЛЬкарь“ и въ „Медицинския вестникъ“.
Покрай дейностьта си като университетски преподаватель
и л-Ькарь покойниятъ намира време да вземе живо участие въ
живота на организацията „Ю накъ“, на която е членъ отъ осно
ваването й. Години наредъ той заема поста членъ на централ
ното управително т-Ьло на съюза и главенъ съюзенъ л-Ькарь;
проявява се като уредникъ на юнашки събори и участвува
много пжти като делегатъ въ конгреси на сродни организации
отъ славянските страни. Той е деенъ членъ и на славянското
дружество въ България.
Въ жизнения си пжть като л-Ькарь и университетски пре
подаватель по анатомия проф. Миневъ показва забележителна
енергия, твърдость и упоритость. Той се отличава съ строгостьта си спрямо всЬко повърхностно и леко отнасяне към ъ
медицинската наука и се старае да бжде изчерпателенъ въ
познанията си и точенъ до педантность въ изразитЬ си. Макаръ
и да започва преподавателската си дейность по анатомия едва
следъ 14 години, прекарани въ занятие съ лекарска практика,
фактъ, който обяснява н1зкой негови особености като анатомъ,
проф. Миневъ запазва голямата си обичь къмъ своя предметъ
и защищава винаги съ жарь положението му въ плана на ме
дицинското образование у насъ. Въ едно време на предпочи
тание на материално по-изгодната клиническа медицина и пре
небрежение къмъ теоритическит'Ь медицински дисциплини той
има смЬлостьта да поддържа съ твърдость и патосъ мнението,
че основата на сериозната медицина е анатомията и че безъ
солидни анатомически познания не може да се стане истински
л-Ькарь. И съ голЬмо усърдие и увлечение той се постарава
да направи преподаването си интересно за младит-Ь студенти.
Съ това той спечелва обичьта имъ, още повече че той се
отнася къмъ тЬхъ съ свойствената си любезность и топлота. Въ
отношенията си къмъ колеги, както и въ обществената си дей
ность се отличава съ прЬмия си и твърдъ характеръ.
Съ проф. Миневъ си отиде единъ отъ пионерите на мла
дия български медицински факултетъ.
Поклонъ предъ паметьта м у !
Проф. д-ръ Д. К а д а н о в ъ
Уредникъ иа Института по анатомия

УНИВЕРСИТЕТСКИ ИЗДАНИЯ
„УНИВЕРСИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА“
№

лева
1 История и система на Римското право т. 1, отъ П аулъ Ж и р ар дъ
(изчерпана)
.
.
.
.
.
.
. .
. . .
2 М еж дудърж авно право, отъ Д -р ъ М. Поповилиевъ (изчерпана).
3 Дескриптивна геометрия, отъ проф. Ш оурекъ (изчерпана).
4 Ф орм а и отношение, отъ проф. Д . Михалчевъ (изперпана).
. .
5 И стория и система на Рим. право, отъ Ж и р ар д ъ , т. II. (изчерпана)
6 Иполитъ-Тенъ, отъ проф. Н . Алексиевъ (изчерпана). .
7 И стория и система на Рим. право, отъ Ж и р ар д ъ III. т. (изчерпана)
8 И стория на бълг. езикъ, отъ проф. Б. Цоневъ т. I. (изчерпана).
9 Обща биология, отъ проф. М. Поповъ (изчерпана) .
. .
10 Неорганична химия, отъ проф. Караоглановъ, ч. I. (изчерпана). .
11 Основи на неорганичната химия, отъ проф. Караоглановъ, ч. II. метали
(изчерпана) . .
.
.
. . .
...........................
12 Уводъ към ъ изчисление на кристалите, отъ проф. д-ръ Г. Бончевъ 80
— Кирилъ и Методий, редица „помагала“, отъ проф. А. Т. Баланъ 50
13 Хистология на човека и на гръбначните животни, отъ проф. М. Поповъ
(изчерпана) .
. .
.................................................................
14 Сравнителна анатомия на гръбначните животни, отъ проф. М. Поповъ
(изчерпана)
. . . .
.
. .
15 П еркусия и аускултация, отъ д-ръ X . Ф ирортъ, преводъ отъ д-ръ М.
Баланъ и д-ръ Б. Клайнъ. • • •
. . . . . .
• • ■ 15
16 О тговорите на Папа Николай I, отъ проф Д . Д ечевъ (изчерпана).
17 Нова и най-нова история — Реформационна епоха, томъ I. отъ Г.
Дерманчевъ . • • • •
• •
•
. . .
.
.
. 160
18 Съчинения на Г. С. Раковски, отъ проф. д-ръ М. Арнаудовъ
220
19 Обща хирургия, отъ проф. Д -р ъ П ар. Стояиовъ (изчерпана).
20 Българско население въ Влашко и Молдова, отъ професоръ д-ръ
Ст. Романски
• •
•
. . .
. . .
.
370
21 Ф армакология, отъ проф. Д -р ъ Вл. А лексиевъ (изчерпана).
22 Акушерско-гинеколог. пропедевтика, отъ проф.Д-ръ О. Полано, превелъ
Д -р ъ М. Славчевъ (изчерпана)
.
. .
23 Г. С. Раковски, животъ — произведения — идеи, отъ проф. д-ръ
М. Арнаудовъ
• •
. . .
.
- 9 0
24 Секционна техника отъ д-ръ Големановъ . ■
20
25 Аналитична механика, ч. I, отъ проф. Ив. Ценовъ
■ ■ 20
26 Симптоматология на заболяванията на нервната система,отъ проф. Д- ръ
Янишевски (изчерпана) .
.
.......... ......................
27 Основн на общата психопатология, отъ проф. д-ръ Н. М.Поповъ (изч.) 4
28 Д ърж авно право, отъ проф. К. Н. Соколовъ • ■ •
• • • 40
29 Н ачала на неоргавическата химия, отъ проф. д-ръ А с. Златар о въ изчёрп.
30 Диференциално интегрално сметане, отъ К. Поповъ (изчерпана)
31 Р у к о в о д с т в о по аналитична химия, I ч., качественъ анализъ, отъ проф.
3 . Караоглановъ (изчерпана) ■
33 Р у к о в о д с т в о по аналитична химия, II частъ количественъ анализъ,
отъ проф. 3 . Караоглановъ (изчерпана)
34 Патологични процеси, отъ д-ръ С. А брамовъ
390
35 Общо скотовъдство, отъ проф. Ж . Ганчевъ. •
•
155
36 Физиологична химия, отъ проф. В. Завьяловъ (изчерпана)

№

лева

37 Аналитична механика, II ч., отъ проф. Ив. Ценовъ
•
270
38 Студии върху българските обреди и легенди, отъ професоръ д-ръ
М. Арнаудовъ . •
•
• •
. . .
. .
. 155
39 Руководство за практически занятия по химия, отъ проф, д-ръ А с.
Златаровъ
•
. . . .
. 160
40 К ратъкь курсъ по зоология, отъ проф. Ст. Консуловъ (изчерп.)
Я Н ова и най-нова история, томъ И, отъ Г. Дерманчевъ
• • •
250
42 Д идактика и методика на обучението по бълг. езикъ, отъ проф. Д -ръ
П. Цоневъ (изчерпана) • •
. . . . .
43 Х ранене на домашните животни, отъ проф. д-ръ О. К елнеръ, прев.
проф. Ж . Ганчевъ
•
. . . .
. . .
145 _
44 Източннятъ въпросъ, ч. I, отъ проф. Г. П. Геновъ
110
45
„
„
„ II, „
„
Г. П. Геновъ
175
46 Геодезия отъ проф. Иор. Ковачевъ
• •
115
47 К урсъ по сравнителна история на стопанския строй, отъ проф. Ив.
Кинкелъ •
•
8048 Р у к о в о д с т в о по оперативна медицина, отъ проф. д-ръ П. Ив. Стояновъ 310
49 И стория на философията, т. I, отъ проф. Ив. Георговъ ■
•
• 200
50 Съвременни схващания по патологията и лечението на сифилиса, отъ
д-ръ И . Кирле, прев, отъ д-ръ Н. Вълчевъ . . . .
.
25
51
Р у к о в о д с т в о по физиологична химия, отъ проф. д-ръ В.Завьялов.
90
52 Оперативно акушерство, отъ проф. д-ръ Г. Е. Рейнъ •
• •
-250
53 К ратко руководство по препаративна органична химия, отъ Т. П.
Райковъ (изчерпана)
■
• •
. . .
54 К урсъ по обща теория на правото, т. 1, отъ проф. В. Ганевъ
185
55 Р у к о в о д с т в о п о специална хирургия, отъ проф. д-ръ П. Ив. Стояновъ
(изчерпана)
•
•
•
• •
56 Основи на проективната геометрия, отъ проф. А . Ш оурекъ
190
57 Частно лесовъдство, отъ Т. Димитровъ
. . .
. .
. 170
58 Анатомия на човЬка, ч. I. отъ проф. Д -р ъ И . Ш алш алъ (изчерпана)
59 Обща дематрология, отъ проф. д-ръ В. Беронъ (изчерпана) •
60 П рактическа хигиена отъ проф. Д -р ъ Т. П етровъ (изчерпана)
61 Енциклопедия на правото, отъ проф. д-ръ Н. В. Рененкампфъ
55
62 Лекции по история на бълг. право, I половина, Н. П . Благоевъ
70
63 Висша математика, отъ проф. Ив. Ценовъ • ■ •
200
64 Палеонтология, оТъ проф. П. Бакаловъ •
220
65 Геология на България, отъ проф. Г. Н . Зл атар ск и •
•
90
66 Анатомия на човЬка, ч. II проф. Д -ръ И. Ш апш алъ (изчерпана)
67 Граматика на гръцкия библ. езикъ, отъ проф. д-ръ Н . Глубоковски 150
68 Уводъ за изучване новата и най-новата история, отъ проф. П. Бицилии 110
69 Лакции по неорган. химична технология, отъ проф. Ив. Трифоновъ
260
70 Църковно право, отъ проф. С. С. Бобчевъ . - • •
• .
.
130
71 Уводъ въ общото езикознание, отъ проф. д-ръ Ст. Младеновъ (изчерпана)
72 Обща ботаника, ч. I, отъ проф. д-ръ Ст. Петковъ •
•
• 210
73 Специална ботаника, отъ цроф. д-ръ Ст. Петковъ •
240
74 Биологични основи на зоотехнията, отъ проф. Ст. П етровъ
130
75 Библейска археология, отъ проф. Ив. С. М арковски ■
•
• 200
76 Учебникъ по органична химия, отъ проф. д-ръ А с. Зл атар о в ъ (изчер.)
77 П етрография, отъ проф д-ръ Г. Бончевъ (изчерпана) . . . .
78 Критика на теориит-Ь за нуждната отбрана, отъ д-ръ Н . Ж абински 175
79 Методи на микробиологични и серологични изследвания, отъ проф.
д-ръ Вл. М арковъ
• •
•
•
•
• • ■ 165
80 Сборникъ отъ решени задачи по аналитична механика, отъ проф. Ив.
Ценовъ
. . .
. .
.
. . .
. .
. 220
81 Учебникъ по нервни болести проф. д-ръ. А . Е . Янишевски (изчерпана)
82 П реступление, деяние и причиннна връзка отъ проф. д-ръ Н . Долапчиевъ
•
•
•
. . . . . . .
100
83 Уводъ въ теорията на аналитичните функции, отъ проф. д-ръ Л.
Ч акаловъ
•
•
• •
225

№

лева

84 Б ългарска граматика, д^лъ I, часть I, отъ проф. д-ръ А . ТеодоровъБланъ
•
•
160
85 Обща минералогия, отъ проф. д-ръ Г. Бончевъ •
•
155
86 З а индивидуалните и колективни нужди, часть I, книга I, отъ д-ръ
Ив. Байновъ
•
. . .
.
.
115
87 Хигиена на месото, отъ проф. д-ръ Гр. Диковъ
•
170
88 Анатомия и физиология на домашните бозайници, отъ П . Петковъ
180
89 Основи па наказателно-процесуалната наука, отъ д-ръ Н . Сарановъ 215
90 О пределитель на европейските птици, отъ д-рь А . А . Силантьевъ,
прев, отъ А . ТКелезкова-П аспалева . . . .
55
91 А лманахъ на Софийския, университетъ, 1888—1928 година
420
92 Основи на висшата геодезия, отъ проф. Иорд. Ковачевъ
200
93 Висша алгебра, томъ I, отъ проф. Н. Обрешковъ
•
•
225
94 Сравнителна физиология на животните, отъ проф. д-ръ Ст. Консуловъ 115
95 Н ова и най-нова история, томъ III, отъ Г. Дерманчевъ
• •
220
96 Н ачала на неорганическата химия, ч. I, отъ проф. А с. Златаровъ
(изчерпана)
. . . .
. .
. .
. . . .
97 Н ачала на неорганичната химия, ч. II, отъ проф. д-ръ А с. Златар о въ изчерп.
98 Медицински и отровни растения, отъ проф. Н . Арнаудовъ •
80
99 Анатомия на човека, часть III, отъ проф. И . Ш апш алъ
•
210
100 Обяснение на листа Царибродъ отъ геолож ката кар та на България
въ м ерка 1:126,000. Ст. Бончевъ. С ъ една кар та
•
110
Белоградчикъ
•
15
Брегово
15
О рехово
30
„
Л омъ •
•
•
30'
101 Сравнителна анатомия на гръбначните животни, отъ проф. д-ръ Т.
Моровъ
• •
• ■
•
. . .
250
102 Ветеринарна хигиена, часть I, отъ проф. Ст. П етровъ •
225
103 Р у к о в о д с т в о п о ентомология, съ огледъ на вредните насекоми, отъ
Д . Иоакимовъ .
•
•
215
104 Основите на царската власть и престолонаследието, отъ проф. д-ръ
Л . Владикинъ
■
■
215
105 Обща биология, отъ проф. д-ръ Ст. Консуловъ
• •_
• 170
106 Психология на литературното творчество, отъ професоръ
д-ръ М.
Арнаудовъ (изчерпана)
• •
•
• •
107 Ф орма и отношение, приносъ към ъ учението за познанието, второ
преработено издание, отъ проф. Д . Михалчевъ •
190
108 К урсъ по укрепяване пороищата, отъ проф. Т. Димитровъ
240
109 Патогенни микроорганизми и имунитетъ, отъ проф. д-ръ Вл. Марковъ
(изчерпана)
•
. . . .
110 Сборникъ отъ задачи и теореми по висша алгебра, отъ проф. д-ръ
Н. Обрешковъ .
^
- •
■ • •
. . .
220
111 Астрономическа география, отъ Иор. Д . Ковачевъ •
125
112 Р у к о в о д с т в о за определяне на минералите, Fuchs-Brauni, прев, отъ
7-то немско издание Н. Н иколовъ и Ст. Димитровъ
•
70
113 Технологично изследване на каменни вуглищ а, коксъ, циментъ и
глина, отъ проф. Ив. Трифоновъ
. . .
. .
60
114 Лекции по зем едёлска ботаника, отъ проф. Н . А . Стояновъ (изчерп.)
115 Чиновническо право, томъ I, отъ П етко Стайновъ, ч. хон. доц. •
185
116 :Въведение въ Светото писание на Вехтия заветъ, отъ професоръ Ив.
М арковски
• •
• •
■
140
117 Извънкланиченъ месопрегледъ, отъ проф. Гр. Диковъ
195
118 Частна зоотехния, отъ проф. П. Б и ч е в ъ ......................
135
119 Теория на статистиката, отъ проф. Г. Т. Данаиловъ ■ • •
200
120 История на християнската църква, ч. I и II отъ М. Е. Понсовъ • 190
121 Педагогическа психология, отъ проф. д-ръ Мих. Герасковъ (изчерпана)
122 Еклога, отъ Н . П . Благоевъ
•
. . . .
.
- 90
123 Н аука за хранене на домашните животни, отъ Ст. Петровъ
1901

№

лева

124 Хигиена, ч. I, отъ проф. д-ръ Т. Петровъ, изчерпана
125 Сравнителна анатомия на гръбначните животни, 2-ро преработено
издание отъ проф. Методн Поповъ
■
126 Основи на наказателно-процесуалната наука, томъ II, отъ д-ръ Н.
С ар ан о в ъ .
..............................
...........................
127 Ф лора на България, отъ проф.
Н . Стояновъ
и Б. Стефановъ
128 К урсъ по биохимия,отдЬлъ броматология, отъ д-ръ А с. Златаровъ
129 Основи на гинекологията, ч. II. проф. Д -р ъ Д . Стаматовъ (изчерпана)
130 Органична химична технология, ч. I, мёстни индустрии, отъ проф.
Г. Н . Колушки
. •
• •
. . .
.
131 Международно частно право отъ проф. Д -р ъ Ст. Д аневъ (изчерпана)
132 К урсъ по горска таксация, отъ проф. Т. Иванчевъ
• • •
133 К урсъ по гражданско право, облигационно право, обща частъ, т. III.
отъ проф. JI. Диковъ (изчерпана) .
. .
. . .
134 История на българския езикъ, томъ II, отъ проф. Б. Цоневъ, посмъртно издание
• •
•
. . . . . .
135 Уводъ въ векторното сметане съ приложения и задачи, отъ проф.
Г. Ив. Маневъ
•
•
. . . . . .
136 Основи на гинекологията ч. III, болести на влагалището и вулвата
отъ проф. Д -ръ Д . Стаматовъ (изчерпана).
. .
137 Болести на културните растения, отъ проф. д-ръ Д . А танасовъ съ
221 фигури въ текста (нзчерп.)
......................
138 Обща биология, отъ проф. Д -р ъ М. Поповъ, 2-ро прераб. изд. (езчер.)
139 Чиновническо право, томъ II, отъ П етко Стайновъ
• •
■
140 К ратъкъ курсъ по зоология, отъ проф. д-ръ Ст. Консуловъ
141 П олска граматика, отъ проф. Боянъ П еневъ, посмъртно издание
142 Ж ивотновъдство, отъ проф. Г. С. Х лебаровъ . •
• •
143 Лекции и практика по зем еделска химия, отъ проф. Мих. Д . Хадж ивъ
144 Дендрология, отъ проф. Б. Стефановъ
.
. .
145 Литературна история на възраж дането въ Италия, отъ проф. Ив.
Д . Ш итм ановъ, посмъртно издание
.
. .
. . . .
146 Кирилъ и Методи—II, редица „П омагала“ бр. 3, отъ проф. А . Тодоровъ—Бланъ
. . . .
147 Метеорология, отъ проф. Р . Райновъ .
.
.
148 М еждудържавно право, отъ проф. Г. П . Геновъ (изчерпана).
149 Частна зоотехния, отъ проф. П . Бнчевъ
......................
150 Основи на аналитичната геометрия отъ проф. Д . Ст. Табаковъ
151 Органическа химия, ч. I, отъ проф. П . Н . Райкозъ
152 Византийски текстове, подбралъ и наредилъ П . Мутавчиевъ
153 Л есоохрана, отъ проф. внж. Т. Димитровъ
.
154 Основи на дидактиката отъ проф. Д -р ъ М. Герасовъ (изчерпана)
155 Обща сравнителна ембриология, отъ проф. д-ръ Теод. Моровъ
156 Курсъ по общо държавно право, ч. I. проф. Д -р ъ Л . Владикинъ
(изчерпана)
.
. . .
. .
157 Органична химична технология, ч. II. Вжглеводпн индустрии, отъ
■проф. Г. Н . Колушки
.
. .
. .
.
158 Руководство по хигиена на млекото, отъ проф. Гр. Диковъ .
159 Основи на гинекологията, гинекологична симптоматология, II доп.
издание отъ проф. Д -р ъ Д. Стаматовъ (изчерпана)
160 Почвоэнание, отъ проф. Ив. Т. Странски
161 Л озарство, отъ проф. Н. Н еделчевъ
. . .
162 Елементарна хидравлика, отъ част. доц. инж. Б. А нгеловъ
163 Висша алгебра, т. II, отъ проф. Н . Обрешковъ
.
164 А лександрийска поезия, отъ проф. д -р ъ В. Бешевлиевъ
165 С таробългарски разкази, отъ проф. Иорд. Ивановъ . . .
166 Сравнително и бълг. конст. право, ч. I., отъ проф. Ст. Г. Баламезовъ
(изчерпана) .
.
. .
.
. . .
167 И стория на философията, т. IV , отъ проф. д-ръ Ив. А . Георговъ
168 Сравнително индоевропейско езикознание, отъ проф. д-ръ Ст. Младеновъ

160
175
41Q
195
140
190

250
]ß 5

110
200
120
230
235
210
190
125
190
155
320
370
100
240
160

260
175
200
140
145
205
105
115
140
195

№
169
170
171
172
173
174

лева

Лекции и практика по зем еделска химия, ч. I, отъ проф. М. Д .Х адж иевъ 215
К ратъ к ъ курсъ по металургия, отъ проф. Ив. Трифоновъ
100
Ф армакология, отъ проф. П . А . Поповъ
225
Генетика, отъ проф. М. Х ристовъ
,
. . ,
. . . 155
Болести на ухото, носа и гърлото, отъ проф. д-ръ С. Белиновъ(изч-)
Организация на демократ, държ ава, отъ проф. Л . Владикинъ
.....................................................
. . .
. .
(изчерпана)
175 Специална минералогия отъ проф. Г. Бончевъ
. .
. . .
155
176 Въведение въ Св. Писание на Вехтия З ав етъ , ч. II, отъ проф. Ив.
С. Марковски.
.
.
. . . .
130
177 Сравнително и бълг. конст. право, ч. II. отъ проф. Л . Владикинъ
(изчерпана)
. . .
. . ,
178 И стория на Русия отъ IX до XVIII в., отъ проф. В. Я. Мякотинъ 120
179 Учебвикъ по диферевц. и интегр. сметане, II издание, отъ проф.
д-ръ К. Поповъ (изчерпана)
.
. . .
180 Солунъ въ българската духовна култура, отъ проф. Ив. С вегаровъ 135
181 Р у к о в о д с т в о п о практическа хигиена, 2-ро издание, отъ проф. д-ръ
Т. П е тр о в ъ .
. . .
. 1 8 0
182 К у р С ъ н о б ъ л г а р с к о г р а ж д а н с к о п р а в о , т . II. Семейно п р а в о о т ъ п р о ф .
Д -р ъ Любенъ Диковъ (изчерпана) .
. . .
183 И стория на български еэикъ, т. III, отъ проф. Б. Цоневъ, посмъртно издание
.
. .
210
184 Р у к о в о д с т в о п о аналитична химия, ч. I. II изд., отъ проф. 3 . К ар а
оглановъ . . .
.
. .
. .
190
185 К урсъ по лесоустройство, отъ проф. Темелко Ивавчевъ .
220
186 Горска технология, отъ проф. В. Стояновъ .
180
187 Обща психология, отъ проф. Д -р ъ С. К азандж иевъ изчерпана
188 П етрография, отъ проф. д-ръ Г. Бончевъ
.
.
. 190
189 Теоретична физика, ч. I. Учение за материята, отъ професоръ Г.
Ив. Цаневъ
230
190 П рагматизъмъ, отъ проф. Ив. В. С аруилиевъ. .
. 90
191 Историческа граматика на гръцки езикъ, отъ професоръ д-ръ В.
Бешевлиевъ
.
.
.
.
.
.
160
192 Учебникъ по обща теория на правото, т. II, ч. I, отъ проф, В. Ганевъ (изч.)
193 К урсъ по българско гражданско право, Облигационо право, обща
часть, т. III, 2-ро издание, отъ проф. д-ръ Л . Диковъ изчерпана
194 Сравнително и българско конституционно право, ч. I, 2-ро прерабо
тено издание, отъ проф. Ст. Баламезовъ изчерпана
195 А куш ерство отъ проф. Д -р ъ Д . Стаматовъ (изчерпана)
196 Рибознание и болести по рибитЬ, отъ д-ръ М. Иордановъ
165
197 А мпелография, съ една карта, отъ проф. Н. Н ед’Ь лчевъ
. . 110
198 Учебникъ по микроскопска анатомия на домашните животни, отъ
проф. д-ръ М. Московъ
. .
'
. 210
199 Д идактика и методика на обучението по бълг. езикъ въ основните
и срёдни училища, отъ проф. д-ръ П . Цоневъ
.
. 210
200 Дескриптивна геометрия, ч. I. Проективна геометрия, отъ проф. Д.
Табаковъ . . .
. . . .
. .
240
201 История на Софийския университети „Св. Клим. Охридски“ , отъ
проф. М. А рнаудовъ . .
.
,270
К ратка история на Софийския университетъ
.
.
.3 5
202 Общо учение за държ авата отъ проф. Д -р ъ Л . Владикинъ (изчерпана)
203 И стория на българския еэикъ, т. I, изд. 2-ро, отъ проф. Б. Цоневъ 175
204 Горска патология, отъ проф. д-ръ Д . А танасовъ
155
205 Готска граматика, отъ проф. д-ръ К Г ълубовъ
115
206 З ем ед ел ска икономия, отъ проф. Я. С. Молловъ
.
225
207 А лм анахъ на Софийския университетъ Св. Климевтъ Охридски,
II изд., за 50-годишнината на университета, 1888—1939 год. .
350
Юбилейни търж ества по случай 50-годишнината на университета
1888— 1938
200

№
лева
208 М еждудържавно право, ч. II, отъ проф. Г. П. Геновъ
.
. 210
209 Ембриология на домашните животни и на човека, отъ Д -ръ А .
П етковъ .
.
. . . .
195
210. Учебникъ по ветеринарно обдукациоино учение, отъ проф. Д -р ъ К.
Ивановъ
. . .
. . .
. 105
211. Основи на гинекологията, ч. I, II изд., отъ проф. д-ръ Д . Стаматовъ (изч.)
212 Православно-християнско учение за нравственостьта (Нравствено
богословие), отъ проф. Г. Ст. Пашевъ
.
. . .
205
213 О тговорите на папа Николай I по допитванията на българите, отъ
проф. Д . Дечевъ
. .
.
. . .
60
214 Дескриптивна геометрия,ч. II. Проекционни методи,отъ проф.Д.Табаковъ 250
215 Сърдце отъ апатомо-клиническо гледище, отъ Д -р ъ М. Ц. Миневъ 205
216 М лекарство, отъ проф. А с. Кантарджиевъ • •
. . .
125
271 П рактическо руководство по физиология, отъ Д -р ъ Т. Гоцевъ
105
218 Палеонтоложки определитель по В. Ю . Ч еркесовъ, отъ П. Бакаловъ
и В. Цанковъ
.
. . .
135
219 Психология на възприятието, II изд. отъ проф. Д -р ъ Казанджиевъ. 75
Международни актове и договори засегащ и България, отъ проф.
Г. П. Геновъ.
. . .
150
220 Обработване на почвата, отъ проф. Ив. Т. Странски . . . .
140
221 Зем ед ел ска таксация и земед. сметководство, отъ проф. Я. С. Молловъ 100
222 Оценка на горите съ горска статика, отъ проф. Темелко И ванчевъ 21о
223 Сферична астрономия, отъ проф. Д -р ъ Н икола Боневъ
. 285
224 Уводъ въ теоритичната физика, ч. II. учение за етера, отъ проф.
Г. Ив. Маневъ
. .
.
300
225 Основи на гинекологията, ч. II. Второ преработено и допълнено из
дание, отъ проф. Д -р ъ Д . Стаматовъ (изчерпана)
226 Л екуване на Белодробната туберкулоза чрезъ изкуственъ пневмотараксъ, отъ Д -р ъ Р. Русевъ • •
. . . .
.
30
227 К урсъ по Римско право, томъ I., отъ проф. И. А . Базановъ
230
228 К урсъ по Римско право, томъ II., отъ проф. И. А . Базановъ
120
229 Основни насоки въ историческото развитие на Европа, отъ проф.
П. Бицилли
. . .
. . .
.
. . .
.125
230 Неорганична химия, отъ проф. Д -р ъ Д. Баларевъ .
185
231 Общо учение за държ авата, оть ироф. Д -р ъ Л . Владикинъ трето
издание (изчерпана)
•
. . .
. . . .
232 Новото училище (И деалъ и възможности), отъ проф. д ръ П. Цоневъ, II издание . •
•
. . .
. . . .
- 70
233 К урсъ по българското гражданско право, томъ II (Семейно право),
отъ проф. Д -ръ Люб. Диковъ, II издание (изчерпана)
234 Военно-административно право, отъ проф. П етко Стайновъ
■ 75
235 Организация на демократичната държ ава, отъ проф. Д -р ъ Л .
Владикинъ, второ преработено издание (изчерпана) ■ • •
236 Сборникъ отъ задачи по проективна и дескриптивна геометрия, отъ
проф. Д. Табаковъ.
.
.
. .
250
237 Основи на акушерството, II преработено издание, отъ проф. Д -ръ
Д . Стаматовъ (изч.)
238 Полска книжовна речь, отъ проф. Стопнъ Романски
300
239 М еждудържавно право, II изд. отъ проф. Г. П. Геновъ
230
240 Обща психология, II изд., отъ проф. д-ръ Сп. Казандж иевъ
180
241 Ч еска книжовна речь въ образци, отъ проф. Ст. Романски
.
300
242 К ратъкъ учебникъ по паразитология, отъ проф. Д -р ъ МетодийПоповъ
70
243 Кооперацията въ земеделското стопанство, отъ проф. Янаки Млловъ
60
244 Уводъ въ модернитФ теории на интегрирането, отъ проф. Д -р ъ
Кирилъ Поповъ
. . .
45
245 К ратъкъ курсъ по аналитична химия, отъ проф. 3 . Караоглановъ
135
246 Основи на гинекологията. Ч асть III. Болести на влагалището и вулвата, отъ проф. Д -р ъ Д . Стаматовъ
35

№
лева
247 Русия, великитЪ сили и българския въпросъ следъ избора на князъ
Фердинанда (1888-1896). отъ Д -р ъ Ив. Панайотовъ •
•
135
248 Основенъ курсъ по демография, отъ проф. Д . Мишайковъ
130
249 Лесоползуване, отъ проф. инж. В. С т о я н о в ъ ......................
210
250 Мапшнознание за иидустриална химия, отъ проф. Б. И лиевъ
165
.251 Обща биология, отъ проф. Д -р ъ М. Поповъ. Т рето преработено издание 185
252 Зоология Анатомия и систематика на безгръбначните животни отъ
проф. Д -ръ Ст. К о н с у л о в ъ .................................
. . .
.> .
285
253 Въведение въ анатомията на дървото, отъ проф. Б. Стефановъ
140
254 Конституционно право, часть първа. Т рето преработено издание отъ
проф. Ст. Баламезовъ •
••
155
255 М еждународно частно право, отъ проф. Г. П. Геновъ
245
256 ГТЬсеньта за Роланда, отъ проф. Т. Томовъ
•
315
257 Учебникъ по органична химия, отъ проф. Д -р ъ Д. Ивановъ
475
258 Болестите на ухото, носа и гърлото. Второ допълнено издание, отъ
проф. Д -ръ С. Б е л и н о в ъ
•
175
259 Старогръцка христоматия, отъ проф. Д -р ъ В. Бешевлиевъ
260
260 Организация на демократичната държ ава. Трето допълнено издание,
отъ Д -р ъ J1. Владикинъ
................................................
-* 3 1 5
261 Основи на гинегологията, отъ проф. Д -р ъ Д . Стаматовъ
70
262 Пособие по християнска апологетика, отъ проф. архимандритъ
Д -р ъ Евтимий
. . . .
.
.
.
.
.
.
90
263 Библиография на Софийския Университетъ „Св. Климентъ О хридски“
1904— 1942 отъ А сенъ Ст. Ковачевъ
. . . .
790
264 Сборникъ по диференциално сметане, отъ Д -ръ Г. Брадистиловъ 190
265 Р у к о в о д с т в о по аналитична химия. Втора часть — Количественъ
анализъ. Второ издание, отъ проф. 3 . Караоглановъ • •
325
266 К урсъ по българско гражданско право, томъ III. Облигациснно
право, обща часть. III издание отъ проф. Д -р ъ JI. Диковъ
• 320
267 • •
•
•
•
• •.....................................................
268 Руска книжовна речь въ образци отъ проф. М. Попруженко и
проф. Ст Романски . . .
• .
• •
•
370
269 Учебникъ по геология, часть I обща геология, отъ проф. Д -ръ
Ст. Бончевъ
*
•
. . . .
325
270 Дидактика или теория и практика на обучението, отъ проф. Д -ръ
П. Цоневъ
•
•
. . .
.
.
320
271 Историческа граматика на гръцкия езикъ, отъ проф. д-ръ В. Бешевлиевъ
.
. 195
272 Общо учение за държ авата, IV преработено издание, отъ проф.
Д -р ъ J1. Владикинъ .
. . . .
375
273 История на политическата икономия, часть I и II, отъ проф. д-ръ
Ив. Кинкель (подъ печать)
•
.
.
.
274 Данъчно право, отъ проф. Петко Стояновъ
.
. 280
275 Уводъ въ теоретическата политическа икономия, отъ проф. C. С.
Демостеновъ .
• •
•
•
•
205
276 Уводъ въ общото езикознание, отъ Ст. Младеновъ (подъ печать)
277 К ратка история на православнитФ църкви, отъ проф. Ив. СнФгаровъ
(подъ печать) . .
. . . . . .
278 К ратко руководство по предистория, часть I, отъ Раф аилъ Поповъ
(подъ печать)
...........................

