
РЕШЕНИЕ НА ЕФОРИЯТА „Д-Р ПАНАЙОТ СЕЛВЕЛИ” ВЪВ ВЕЛИКО 

ТЪРНОВО ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА Й 

15 декември 1951 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

Днес, 15 декември 1951 г., настоятелството на ефорията „Д-р П. Селвели” в гр. 

Търново се събра на заседание под председателството на Търновския митрополит г. 

Софроний, в присъствието на двамата членове на ефорията – секретар-касиера д-р 

Марко Хараламбиев и д-р Димитър Хаджи Генчев, при следния дневен ред: 

1. Разглеждане писмо № 16570 от 4 декември 1951 година на 

В[елико]търновския градски общински съвет
1
 във връзка с прилагането на 

чл. 17 от Указа за общественото подпомагане и Наредба № 2557 от 15 

ноември 1951 година на министъра на народното здраве и социалните грижи 

и вземане решение за ликвидирането на ефорията „Д-р П. Селвели” по силата 

на гореспоменатите укази и наредби. 

Председателят на Ефорията Негово Високопреосвещенство В[елико]търновския 

митрополит Софроний докладва, че съгласно чл. 17 от Указа за обществено 

подпомагане всички благотворителни дружества и фондации, създадени с цел 

обществено подпомагане, се задължават в тримесечен срок от деня на публикуване 

Указа за обществено подпомагане да ликвидират, като предадат имуществата си на 

народния съвет, където е седалището им, а паричните им средства се разпределят от 

Министерския съвет по предложение на министъра на народното здраве и социалните 

грижи – [публикуван в] Известия на Президиума на Народното събрание, бр. 77 от 25 

септември 1951 година. В[елико]търновският градски общински народен съвет с писмо 

№ 16570 от 4 декември 1951 година, отправено до председателя на Ефорията, 

съобщава, че съгласно чл. 17 от Указа за общественото подпомагане и Наредба № 2557 

от 15 ноември 1951 година, публикувана в Известия, бр. 93 от 20 ноември 1951 година, 

ефорията „Д-р П. Селвели” в гр. Търново трябва да ликвидира своята дейност до 25 

декември 1951 година. При това положение настоятелството на Ефорията, след размяна 

на мисли и съобразявайки се с горните разпореждания на държавната власт, 

РЕШИ: 

1. Да преустанови съществуването и дейността на ефорията „Д-р П. Селвели”  

                                       
1
 Така е в документа, въпреки че името на града е променено на Велико Търново през юли 1965 г. 



в гр. Търново, считано от 25 декември 1951 година. 

2. Наличните суми в размер на 1 243 923 (един милион двеста четиридесет и 

три хиляди деветстотин двадесет и три лева), намиращи се понастоящем на влог 

в Българската инвестиционна банка в гр. Търново, да се преведат на 

Министерството на народното здраве и социалните грижи – Дирекция на 

социалните грижи, в ст[олицата] София, по сметката на Министерството под № 

129/1323 в Б.Н. Банка – централа София. 

3. Движимостите на Ефорията, състоящи се от: 

а) един златен пръстен, мъжки, маркиран 56 проба, около 14 карата, с осем 

малки бели камъни – брилянти, и един бобовиден камък в средата – рубин, син, при 

общо тегло 12,52 грама; 

      б) три малки позлатени чаени лъжички, всяка една от по 24 грама; 

в) едно синджирче, дълго 66,5 см, тежко 17,55 грама, което е било минато в 

златна баня; 

г) една кожена кисийка за лъжиците и синджирчето и една кутийка за пръстена  

да се предадат, съгласно т. 1 на дял ІV от наредбата, на В[елико]търновския градски 

общински народен съвет с акт и опис за предаване – приемане. Писменото мнение на 

вещото лице Константин Ив. Сарънедялков от гр. Търново, носещо дата 22 февруари 

1950 година, да се приложи като неделима част към акта за предаване-приемане на тия 

предмети. 

4. Архивата на Ефорията, състояща се от деловодни и сметководни книжа и 

оправдателни документи…
2
 да се предадат също така на В. Търновския градски 

общински народен съвет. 

5. Да се изпрати на В. Търновския градски общински народен съвет настоящият 

последен протокол № 2 от 15 декември 1951 година, който е ликвидационен протокол – 

равносметка, протоколът за предаване-приемане на имуществото и препис от 

бордерото за преведените налични суми по сметката на Министерството на народното 

здраве и социалните грижи. 

Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра, от които един 

ще се изпрати на В. Търновския градски общински съвет, а вторият екземпляр остава 

към преписката за предаване-приемане на имуществото на Ефорията. 

                                       
2 Многоточието е в оригинала.  



След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 

Председател на Ефорията: 

Търновски митрополит Софроний 

 

Секретар-касиер:  

д-р М. Хараламбиев 

Член-настоятел: 

 д-р Д. Генчев 

КРАЙ! 

БОГ ДА ПРОСТИ Д-Р П. СЕЛВЕЛИ! 

 

Дарителството във Великотърновския край. Велико Търново, 2000,167 – 169. 


