
ЗАКОН ЗА ИЗЗЕМВАНЕ НА ИМУЩЕСТВАТА НА ДРУЖЕСТВЕНИТЕ 

ДЕВИЧЕСКИ ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА 
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УКАЗ № 28 

В ИМЕТО НА НАРОДНАТА РЕПУБЛИКА 

Председателството на Народната Република България 

Обявяваме, че ХХVI Обикновено народно събрание, през Първата си редовна 

сесия, в 106-то заседание, държано на 27 септември 1946 година, гласува и прие, 

А ние утвърдихме и утвърждаваме следния 

 

ЗАКОН 

ЗА ПРЕДАВАНЕ ИМУЩЕСТВАТА НА БИВШИТЕ ДРУЖЕСТВЕНИ 

ДЕВИЧЕСКИ ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА НА ДЪРЖАВАТА 

 

Чл. 1. Всички имущества (училищни сгради, летовищни и др. постройки, 

дворни места, инвентар, кабинети, лаборатории, работилници, ателиета, кухни, 

училищни фондове, фондове за постройка на училищни сгради и пр.), които са 

придобити чрез държавни, общински, обществени и др. помощи и от училищни 

такси, завещания и др., използувани от бивши или сегашни дружествени и 

епархийски девически професионални гимназии, училища и курсове и са 

собственост на народните женски благотворителни дружества и епархийски 

съвети, стават държавна собственост без заплащането на каквото и да е 

обезщетение и се използуват от съответните държавни девически професионални 

гимназии или непълни средни (практически) професионални училища
1
. 

Забележка: От разпорежданията на чл. 1 се изключват имуществата, 

използувани от дружествените девически професионални училища „Майка-Мария 

Луиза“ – София, и „х. Радка П. Семова“ – Габрово.  

Чл. 2. Държавните девически професионални гимназии или непълни средни 

(практически) девически професионални училища, които използуват училищни имоти, 

безвъзмездно подарени от дарители или построени със средства на такива дарители, 

носят името на своя благодетел. 

                                       
1
 Подчертано от съставителите. 



Забележка: Всички недвижими дружествени имоти, които не са предназначени 

за нуждите на училищата, но временно или случайно са използвани за тях, остават 

собственост на дружествата или епархийските съвети. 

Настоящият указ да се облече с държавния печат, да се обнародва в Държавен 

вестник и да се тури в действие. 

Изпълнението на настоящия указ се възлага на министъра на индустрията и 

занаятите. 

Издаден в София на 5 октомври 1946 година. 

На първообразния собственоръчно написано: 

 

За Председателството на Народната Република:  

В. П. Коларов 

Приподписал, 

Министър на индустрията и занаятите: 

Хр. Лилков 

Първообразният указ е облечен с държавния печат и зарегистриран под № 8966 

на 9 октомври 1946 година. 

Пазител на държавния печат, 

Министър на правосъдието: 

Л. Коларов 

На първообразния собственоръчно написано: 

В Името на Народната Република, 

В. П. Коларов 

Одобрява се. 

 

Държавен вестник, № 241, 21 октомври 1946. 


