ДОКУМЕНТИ ПО ЛИКВИДИРАНЕТО НА ДАРИТЕЛСКИТЕ ФОНДОВЕ
ПРИ СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
1951 – 1952 г.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА СОФИЙСКИЯ
УНИВЕРСИТЕТ ДО КОМИТЕТА ЗА НАУКА, ИЗКУСТВО И КУЛТУРА
София, 26 май 1951 г.1
До др. Подпредседател при Комитета
за наука, изкуство и култура
ТУК
Съгласно доклада от извънредния професор Михаил Андреев от 11.VII. 1949
година и решението на Академическия съвет, протокол № 19 с.г., предлага се
фондовете от частни дарители при Университета, да бъдат слети в един фонд под
название „ФОНД ДАРИТЕЛИ НА УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА НАУЧНИ
РАБОТНИЦИ И СТУДЕНТИ И ЗА ПОДПОМАГАНЕ НАУЧНАТА РАБОТА В
УНИВЕРСИТЕТА“, тъй като самостоятелното съществуване на фондовете на частни
дарители при Университета не може да намери оправдание в бъдеще. Средствата на
тези фондове са съвършено недостатъчни за постигане целите, които дарителите са им
поставили. Годишният приход на някои от фондовете е под 1000 лв., а на други под
4000 лв. От друга страна, повечето от фондовете имат за цел даването на награди на
проявили се научни работници и студенти и подпомагане научната работа в
Университета. Три от фондовете имат за цел построяване на паметник на заслужили
българи, но средствата на два от тях са толкова незначителни, че постигането на
поставената цел е очевидно невъзможна. Сливането на всички тези фондове в един
фонд за награждаването на проявилите се научни работници и студенти, би обединило
средствата на тези фондове, за постигането на една обща цел, която обхваща целите на
почти всички фондове и би направило възможно реализирането на техните цели –
нещо, което за отделните фондове при сегашното им състояние е абсолютно
невъзможно. От приходите на така създадения общ фонд ще могат да се раздават
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ежегодно награди от Академическия съвет.
Тъй като фондовете от частни дарители не са обособени като фондации,
единствената възможна форма за сливането на същите се явява издаването на указ, въз
основа на Закона за Президиума, с който да се постанови сливането на тези фондове,
като в самия указ се отбележат имената на всички фондове, които се сливат.
Ето защо, моля, да се ходатайствува пред Президиума на Народна република
България за издаването на указ.
ПРИЛОЖЕНИЕ: проекто-указ.
Зам. ректор:
Проф. д-р Вл. Георгиев
ПРОЕКТО-УКАЗ
ЗА СЛИВАНЕТО НА ФОНДОВЕТЕ, УЧРЕДЕНИ ОТ ЧАСТНИ
ДАРИТЕЛИ ПРИ СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ2
1. Следните фондове, учредени при Софийския университет от частни дарители,
с капитал

2

Фонд „Васил Левски“

38 982 лв.

Фонд „Васил Кънчов“

32 923 лв.

Фонд „Бойчо Боев“

15 294 лв.

Фонд „Д-р Стайчо Георгиев“

251 231 лв.

Фонд „Тодор Васильов“

14 004 лв.

Фонд „Проф. Антон Шоурек“

52 203 лв.

Фонд „Светослав Черноколев“

47 678 лв.

Фонд „Боян Ботушаров“

19 610 лв.

Фонд „Български химически лаборатории“

23 152 лв.

Фонд „Д-р Иван Сакъзов“

15 543 лв.

Фонд „С. С. Бобчев“

101 629 лв.

Фонд „Проф. Жеко Радев“

284 884 лв.

Фонд „Християнско семейство“

121 635 лв.

Фонд „Една от многото незнайни в България“

174 030 лв.

Предложението на университетското ръководство не е прието и подобен указ не се издава.

Фонд „Никола Алексиев“

116 646 лв.

Фонд „Екатерина – Йосиф – научен“

386 527 лв.

Фонд „Йосиф и Екатерина – благотворителен“ 945 662 лв.
Фонд „Стипендия Анастас Иширков“

1 006 510 лв.

Фонд „Географски институт“

78 487 лв.

Фонд „Гунчо Гунчев“

139 425 лв.

Фонд „Иван Вазов“ – литературен фонд

147 603 лв.

Фонд „Димитър Атанас Хранов“

108 111 лв.

Фонд „Проф. д-р Александър В. Спасов“

123 424 лв.

Фонд „Климентовски отбор“

1 143 718 лв.

Фонд „Паметник българска просвета“

32 645 лв.

Фонд „Паметник проф. Анастас Иширков“

5 422 лв.

Фонд ,Любен Каравелов“

2 757 лв.

се сливат в един общ фонд, под название: „Фонд дарители на Университета за
награждаване на научни работници и студенти и за подпомагане научната работа в
Университета“.
2. От приходите на фонд „Дарители на Университета за награждаване на научни
работници и студенти и за подпомагане научната работа в Университета“ по решение
на Академическия съвет ежегодно се раздават награди на научни работници или
студенти, или се отпускат суми за подпомагане научната работа на Университета.
3. Всички суми, които занапред биха постъпили като дарения на Университета,
ще се внасят във фонд „Дарители на Университета за награждаване на научни
работници и студенти и за подпомагане научната работа в Университета“.
4. Настоящият указ се издава на основание чл. 6 от Закона за Президиума.
ДА – София, ф.994 к, оп. 2, а.е. 142, л. 6, 20. Препис. Машинопис.

ПИСМО № 66817
ОТ НАЧАЛНИКА НА ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНИЯ ОТДЕЛ НА КОМИТЕТА
ЗА НАУКА, ИЗКУСТВО И КУЛТУРА
ДО ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНОТО ОТДЕЛЕНИЕ НА СОФИЙСКИЯ
УНИВЕРСИТЕТ
София, 28 декември 1951 г.

На № 4988
В отговор на писмото под насрещния номер съобщава Ви се, че съгласно чл. 6 от
Закона за бюджета на Народната република България от 1948 г. фондовете, образувани
от частни дарения (Завещатели и дарители), се включват в бюджета на държавата. Ето
защо по силата на цитирания по-горе закон, наличните суми на останалите при
Университета неликвидирани такива фондове да се внесат в приход на държавното
съкровище, а ценните книжа да се изтеглят от БНБ и се пратят на Министерството на
финансите, придружени с необходимите пояснения за отчитане.
Началник на отдела:
Н. Иванов
ДА – София, ф. 994 к, оп. 2, а.е. 141, л. 1. Оригинал. Машинопис.

ПИСМО ОТ ДЪРЖАВНА СПЕСТОВНА КАСА
ДО РЕКТОРА НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
София, 11 февруари 1952 г.
Банката е внесла в приход на държавния бюджет 2 309 832 лв., съхранявани в
сметките на разните дарителски фондове.
ДА – София, ф. 994 к, оп. 2, а.е. 141, л. 4. Оригинал. Машинопис.

