
ДАРИТЕЛСКИТЕ ФОНДОВЕ ПРИ ВОЕННОТО УЧИЛИЩЕ 

6 юни 1930 г. 

 

ПРАВИЛНИК ЗА ФОНДОВЕТЕ ПРИ ВОЕННОТО 

НА НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО УЧИЛИЩЕ 

 

Чл. 1. С Указ № 38 от 12 април 1899 година е завещана в 1878 година от 

починалия българин родолюбец от гр. Котел на руска служба генерал-майор Кишелски 

в полза на българското дело сумата 2050 кредитни рубли, равна на 8556, 27 (осем 

хиляди петстотин и петдесет и шест лева златни и 27 ст.), от която сума е образуван 

фонд „Генерал-майор Ив. Кишелски“. От лихвите на този фонд да се дава всяка година 

по 400 златни лева награда при производството в първи офицерски чин на онзи юнкер, 

който е завършил Училището с най-добър успех. 

Чл. 2. Със заповед по Военното на Н. В. училище № 138 от 23.1Х.1918 г. е 

основан фондът „Школник Георги полковник Таслаков“ на името на починалия 

школник артилерист, за която цел бащата на школника зап(асният) полковник Таслаков 

е внесъл сумата 12 000 (дванадесет хиляди) лева, от лихвите на горната сума ежегодно 

да се употребяват 800 лева за награда, а останалата да послужи за увеличаване капитала 

на фонда, докато достигне сумата 20 000 (двадесет хиляди) лева след което лихвите на 

цялата сума да се употребяват за награда. 

Чл. 3. Със заповед по Военното на Н. В. училище № 10 § 9 от 28-й февруарий 

1925 г. е основан фонд „Полковник Панайот Ангелов“ на името на починалия българин 

родолюбец, офицер от българската армия, който е завещал на Училището сумата (8235) 

осем хиляди двеста тридесет и пет лева и сумата (16 765) шестнадесет хиляди 

седемстотин шестдесет и пет лева, добита от продажбата чрез БНБ на завещани акции. 

От лихвите на този фонд да се дава годишна награда на този юнкер, който има 

най-добър успех в науките и добро поведение. 

Чл. 4. Със заповед по Военното на Н. В. училище № 10 § 9 от 28-й февруарий 

1925 г. е основан фонд „Д-р Стефан Сарафов“, който е завещал на Училището сумата 

(20 000) двадесет хиляди лева, от лихвите на които да се помага на бедни и способни 

юнкери. 

Чл. 5. Сумите на всички фондове по решение на Управителния съвет да се 

внасят за олихвяване в български държавни банки, които дават най-добър лихвен 

процент. 



Раздаване на наградите 

Чл. 6. Наградата на фонда „Генерал-майор Кишелски“ да се дава в деня на 

производството в първи офицерски чин на онзи юнкер от III-й курс, който е показал 

най-добър успех при свършване на Училището по всички отрасли на обучението. За 

такъв се смята онзи юнкер, който има най-висока бележка, добита от изчислението на 

бележките по изучаваните предмети, правилници, строево образование и поведението, 

умножени на съответните коефициенти, съгласно правилника на Военното на Н. В. 

училище. 

Чл. 7. Наградата на фонда „Полковник Панайот Ангелов“ да се дава в деня на 

производството в първи офицерски чин на онзи юнкер от III-й курс, който при 

завършване Училището е показал най-добър успех по предметите, изучавани в клас, 

правилниците, строевото образование и който да е имал при завършване на Училището 

поведение най-малко 11,50. 

За такъв се смята този измежду порт.-юнкерите, който има 11,50 поведение и 

който има най-висока бележка, добита при изчисление на бележките от трите курса по 

предметите, правилниците, строевото образование и поведението, умножени на 

съответните коефициенти съгласно правилника на Военното на Н. В. училище. 

Чл. 8. Получаването на двете награди от едно и също лице не се допуща; в 

случай, че едно лице отговаря на условията да получи и двете награди, то получава по-

голямата, а другата се дава на следующето лице, отговарящо на условията за награда 

съгласно чл. 6 и 7. 

Чл. 9. Наградата се отдава със заповед по Училището и се вписва в служебния 

списък на новопроизведения. 

Чл. 10. Помощта от фонда „Д-р Стефан Сарафов“ да се дава от лихвите на 

капитала за изтеклата календарна година на бедни и способни юнкери от III-й курс за 

великденските празници; необходимо е юнкерите, представени за тази помощ, да са 

бедни и способни и да имат най-малко средна бележка поотделно по предметите, 

правилниците и строевото образование 9 1/2 и добро поведение. 

Раздаването става от началника на Училището по доклад от командира на ротата 

пред дисциплинарния комитет. 

Чл. 11. Наградата от фонда „Школник Георги полковник Таслаков“ да се дава 

ежегодно на един от първите по старшинство новопроизведени подпоручици 

артилеристи и да се състои от някой военен предмет по въоръжението, снаряжението 

или други пособия, установени от началниците му. На предмета да се постави надпис: 



„Награда на подпоручик ... [от] Фонд „Школник Георги полковник Таслаков“ ... 
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Забележка: Артилеристът не може да получава тази награда, ако е получил по 

чл. 1 и 3. 

Чл. 12. Юнкери, които получават помощта от фонда „Д-р Стефан Сарафов", не 

губят правото да получават награда и от фондовете: „Генерал-майор Кишелски“, 

„Школник Георги полковник Таслаков“ или „Полковник Пан. Ангелов“, съгласно чл. 

чл. 6, 7 и 11 от настоящия правилник. 

Чл. 13. Наградите от фондовете: „Генерал-майор Кишелски“, „Школник Георги 

полковник Таслаков“ или „Полковник Пан. Ангелов“ да се раздават в деня на 

производството на юнкерите в първи офицерски чин. От фонда „Д-р Стефан Сарафов“ 

да се дава помощ на юнкерите за великденските празници, като се започне от 1926 г. 

Управление на фондовете 

Чл. 14. В началото на календарната година се избира настоятелство на 

фондовете в състав: председател – един старши офицер, подпредседател и секретар-

касиер – двама младши офицери и двама запасни офицери, което управлява фондовете, 

грижи се на време да се изтеглят лихвите за наградите. 

Тегленето на сумите става по нареждане на председателя на фондовете, който с 

писмо известява съответната банка една седмица по-рано, в което упоменава каква сума 

ще се тегли и името на секретар-касиера, който е упълномощен да я тегли. 

Настоятелството в началото на календарната година докладва в общо събрание 

на офицерите и преподавателите от училището за състоянието на фондовете, след което 

се пристъпва към нов избор. 

Чл. 15. Контролната комисия се състои от един председател – старши офицер, и 

двамата членове – младши офицери. Контролната комисия проверява хода на 

фондовете най-малко един път в годината. 

Чл. 16. Изборът на настоятелството и контролната комисия става с тайно 

гласуване в началото на календарната година, съгласно чл. 14. 

Настоятелството на фонда води следните книги: 

а) Протоколна книга за решенията на общите събрания, управителния съвет и 

контролната комисия, която се води от председателя. 

б) Касова книга, която се води от секретар-касиера на фондовете. 

                                       
1 Многоточията са в текста. 



Чл. 17. Избираеми и избиратели са всички училищни офицери и щатни 

преподаватели. 

Разни 

Чл. 18. В едно от помещенията на Училището да се поставят портретите на 

благодетелите в увеличен формат. Увеличаването на портретите да става за сметка на 

фондовете от лихвите на текущите сметки и от дарени такива. 

Чл. 19. Биографиите на починалите благодетели да се издадат за сметка на 

фондовете от сумите, добити от текуща лихвена сметка и от дарени такива, от които 

биографии да се раздадат безплатно на училищните ротни библиотеки и училищната 

библиотека. 

Настоящият правилник е приет от Общото събрание на офицерите и 

преподавателите под председателството на началника на Училището на 6-й юний 1930 

година. 

Настоящият правилник може да бъде изменен при общи годишни събрания, ако 

присъствуват най-малко половината от училищните офицери и щатни преподаватели 

съгласно чл. 188 от търговския закон. 

 

ЦВА, ф. 1521, оп. I, а.е. 410, л. 19 – 22. 


