
ЗАКОН ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ФОНД „ДОБРОДЕТЕЛНА ДРУЖИНА В 

БУКУРЕЩ“ 

1901 г. 

 

УКАЗ № 33 

НИЙ ФЕРДИНАНД I 

с Божия милост и народната воля Княз на България, 

 

Обявяваме на всички Наши верноподаници: 

XI Обикновено народно събрание, през Първата си извънредна сесия, в LXXVI 

си заседание, държано на 18 юний 1901 г., вотира и прие, 

Ние утвърдихме и утвърдяваме следующия 

 

ЗАКОН 

ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕТО НА КАПИТАЛА НА 

БИВШАТА БЪЛГАРСКА ДОБРОДЕТЕЛНА ДРУЖИНА В БУКУРЕЩ 

 

Чл. 1. Капиталът на бившата Българска добродетелна дружина в Букурещ се 

влага в Българската народна банка и образува особен фонд, който непроменимо за 

вечни времена носи името: „Фонд на Българската добродетелна дружина от Букурещ“. 

Чл. 2. Фондът се управлява от Министерството на народното просвещение. 

Чл. 3. Капиталът на този фонд не може по никой начин и при никакви 

обстоятелства да се накърнява. 

Чл. 4. Доходът от този фонд ще се употребява: половината за поддържане бедни 

младежи българи във висши училища, от които непременно един от Сливен и един от 

Враца, а другата половина да се капитализира, догдето капиталът достигне сумата 

петстотин хиляди (500 хил.) лева. Когато капиталът достигне до този размер, (2/3) две 

трети части от дохода му ще се употребяват по същия начин, както се каза по-горе, а 

останалата (1/3) една трета част ще се капитализира, докато фондът достигне сумата 

един милион (1 мил.) лева, след което целият приход може да се изразходва за горната 

цел. 

Чл. 5. Стипендиантите се избират по конкурс, съгласно особения за това закон
1
. 

                                       
1
Става дума за Закона за стипендиите и временните помощи. Вж. Държавен вестник, № 1, 2 ян. 1888. 



Освен стипендии от определената за тази цел сума могат да се дават помощи на 

нуждающи се студенти от последните курсове на висшите училища, съгласно Закона за 

стипендиите. 

Чл. 6. В края на всяка година Министерството на народното просвещение 

обнародва в Държавен вестник равносметка за приходите и разходите на този фонд, 

като означава имената и месторождението на стипендиантите и на студентите, на които 

се помага, где следват науките си и какви суми им се отпущат. 

Настоящият закон се вотира и прие в гореизложения му текст от XI Обикновено 

народно събрание, през Първата му извънредна сесия, в LХХVI му заседание, държано 

на 18 юний 1901 г. 

Заповядваме, щото този закон да се облече с държавния печат, да се обнародва в 

Държавен вестник и да се тури в действие. 

Потребните разпоредби за турянето в действие тоя закон възлагаме на Нашия 

Министър на народното просвещение. 

Издаден в Нашия дворец в Евксиноград на 27 юний 1901 г. 

На първообразното със собствената на Негово Царско Височество ръка 

написано: 

ФЕРДИНАНД 

Приподписал: 

Управляющий Министерството на народното просвещение, 

министър-председател и министър на финансите: 

П. Каравелов 

Първообразният закон е облечен с държавния печат и регистриран под № 362 на 

4 юлий 1901 г. 

 

Пазител на държавния печат, 

Министър на правосъдието: 

А. П. Радев 

 

 

Доклад до 

Негово Царско Височество Княза 

№ 7010 

 



Господарю, 

На основание чл. 45 от Конституцията, имам чест най-покорно да помоля Ваше 

Царско Височество да благоволите и утвърдите, чрез подписването на тук приложения 

указ, вотирания и приет от XI Обикновено народно събрание, през Първата му 

извънредна сесия, в LХХVI му заседание, държано на 18 юний 1901 г., „Закон за 

управлението и оползотворяването на капитала на бившата Българска добродетелна 

дружина в Букурещ“. 

Ст. София, 26 юний 1901 г. 

 

Съм, Господарю, на Ваше Царско Височество най-покорен служител и верен 

поданик, 

Управляющий Министерството на народното просвещение, 

министър-председател и министър на финансите: 

П. Каравелов 

 

Държавен вестник, № 147, 10 юли 1901. 


