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данския комитет за построяване здание на Студентския дом.

120-годишнината от създаването на Студентския клуб – сту-
дентската организация, основоположник на каузата за постро-
яването на Дома на българските студенти.

130-годишнината от учредяването на дружеството „Наука“ – 
първото университетско дружество изразител на гласа на сту-
дентите.

140-годишнината от рождението на българския писател и 
общественик Стилиян Чилингиров – инициатор за построяването 
на Студентския дом. 

На всички членове на академичната общност, създатели, 
дарители, пазители на Дома на българските студенти през 
десетилетията!
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Предговор

По инициатива на Национално представителство 
на студентските съвети (НПСС), на което имам чест-
та да бъда председател, през 2021 г. за първи път бе 
чествана една важна годишнина – тази от създаване-
то на първата организация на българските студенти 
с претенции да бъде изразител на техния академичен 
глас – дружество „Наука“, основано през 1891 г. Годиш-
нината бе отбелязана с публична лекция „130 години 
студентско представителство“, изнесена от автора на 
книгата, която държите в ръцете си. Лекцията бе ор-
ганизирана в рамките на форума „Летен университет“, 
който НПСС провежда ежегодно, събирайки студенти 
от висшите училища в страната за спорт и отмора, за 
обмяна на опит и идеи. 

От страниците на настоящото издание си припом-
няме, че „Летният университет“ на НПСС е наследник 
на летните колонии, организирани още през 20-те го-
дини на миналия век от Общостудентската организа-
ция „Христо Ботев“ на студентите от Софийския уни-
верситет. Припомняме си, че Българският национален 
студентски съюз, на чиято кауза за обединение на 
студентската младеж НПСС е наследник, е построил 
свой Планински студентски дом. Припомняме си, че 
студентските академични дружества са развивали со-
циална дейност в размери, на които могат да завидят 
университетските ръководства днес. 
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Припомняме си и много други споделени истории, 
но най-важното – припомняме си уроците по родолю-
бие, които ни завещават студентите и техните органи-
зации от Царство България. Доколкото вече 20 годи-
ни НПСС е представителят на студентската младеж у 
нас, съгласно Закона за висшето образование, ние сме 
призвани да се ръководим от девиза „Академичност, 
Надпартийност, Родолюбие“, издигнат от БНСС при уч-
редяването му през 1926 г. Няма по-подходящо изда-
ние от настоящото, което да популяризира този идеал 
сред широкото гражданство.  

Д-р Даниел Парушев
Председател на НПСС
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Въведение във времето

И сторията на студентската взаимопомощ и ака-
демичната солидарност у нас е напомнена на 
уважаемия читател през страниците на това 

скромно издание. Защото колкото повече едно обще-
ството забравя, толкова повече някой произвежда, 
продава и запълва с ерзац памет освободените ниши1.

Отвъд институционалните граници
Университетът – това са неговите преподаватели и 

неговите студенти. И в пряк (Universitas magistrorum et 
scolarium), и в преносен смисъл това е, което охаракте-
ризира университетската идея. Доколкото студентите 
и преподавателите на Софийския университет играят 
водеща роля в процесите по създаването на Студент-
ския дом като пространство, което „култивира между 
студентите не само другарството, но и чувството на 
обществена солидарност“2, ние можем да твърдим, че 
поглеждайки отвъд институционалните граници на 
двете структури, имаме обща университетска идея за 
академично и социално извисяване на българското об-
щество през първата половина на ХХ век. 

Това е книга, съставена от „споделени истории“ в 
смисъла на общия им характер, но и на споделянето им 
за първи път сред по-широката аудитория, която няма 
1 Из „Времеубежище“ от Георги Господинов. Пловдив: Жанет 45, 2020.
2 Думи на проф. Ал. Цанков за в-к „Студентска борба“, 1930.



12

навика да наднича в страниците на университетските 
летописи. Основната част от историите са написани на 
страниците на годишниците на Софийския универси-
тет3 („Официален дял“) и благодарение на скорошната 
им дигитализация по инициатива на библиотеката на 
Софийски университет „Св. Климент Охридски“ те ста-
наха достояние на автора на изданието, за да могат да 
бъдат споделени с тези, които се вълнуват от история-
та на студентското движение у нас. 

120-годишнината от създаването на Студентския 
клуб е добър повод да хвърлим светлина върху общото 
между Студентския дом като най-голямо постижение 
на тази организация – застъпник за студентските ин-
тереси, и университета като академична институция. 
Но това не е тема, посветена на миналото. Напротив! 
Университетът чрез знанието, което генерира и раз-
пръсква, и днес продължава да дава сила за обществе-
ното ни развитие, така както го е правил във времето 
на Царство България. Студентският дом от своя страна 
продължава да вдъхва сила на каузите на студентската 
младеж чрез подкрепата, която оказва за работата на 
националните студентски организации, на творчески-
те състави, на търсещите млади умове и таланти. 

3 В настоящото издание са използвани като взаимнозаменяеми раз-
личните наименования на висшето училище през годините. За авто-
ра не е от значение дали в годишниците университетът се нарича 
Държавно висше училище в София (до 1904 г.), Университет в София 
(според законопроект от 1900 г.), Български университет „Братя 
Христо и Евлоги Георгиеви от Карлово“ (според закона от 1904 г., 
във връзка с дарението на Евлоги Георгиев от 1896 г.), Български 
университет – София (според печата на висшето училище по новия 
правилник от 1905 г.), Софийски университет (във всички годишни-
ци в периода 1907–1943 г.), Софийски университет „Св. Климент Ох-
ридски“ (по решение на Академическия съвет от 1935 г.), Държавен 
университет (след 1945 г.) и т.н.
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Днес двете проявления на общата идея са независи-
ми една от друга институции – всяка със своите значими 
функции в обществото. В съвременната история те са 
имали и епизоди на сблъсъци на интереси и на отчужда-
ване във взаимоотношенията. Но идеята за академично 
и социално извисяване продължава да бъде споделена и 
вглеждането в нейната практическа реализацията през 
онзи отминал период би могло да се използва като из-
точник на нова енергия за взаимодействие. В този сми-
съл това е първата книга, посветена на общото между 
Дома на българските студенти и техния първи универ-
ситет. Още много истории предстои да бъдат сътворени, 
още много страници – написани.

Отвъд институционалните граници трябва да мис-
лим не само когато разглеждаме споделените истории 
между Студентския дом и Софийския университет, но и 
когато в съзнанието ни изплуват спомени, свързани с 
българските студенти, обучаващи се в останалите вис-
ши училища у нас, формирали поетапно своите инсти-
туционални традиции, в т.ч. и в сферата на студентско-
то самоуправление, през първата половина на ХХ век. 

В изданието ще споменем за градивната роля, която 
са изиграли ръководството и студентите на Свободния 
университет по отношение построяването на Дома на 
българските студенти. Местни студентски комитети за 
събиране на средства за изграждане на зданието има и 
в Пловдив, Плевен, Русе, Шумен, Велико Търново, Стара 
Загора... Липсата на точни данни обаче ни пречи да об-
гърнем голямата тиха работа на десетки български сту-
дентски дружества в страната и в чужбина. Както пише 
студентът Б. Кутрянски през 1930 г. на страниците на 
сп. „Студентска дума“ по отношение на белите петна в 
историческата памет: „Тази благородна задача остава на 
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бъдещия историк, който ще се заеме да разбулва мъгла-
та, обвила развоя на българското студентско движение“.

Отново от страниците на академичното сп. „Сту-
дентска дума“ (1930), издание на Студентското дру-
жество при Висшето търговско училище във Варна4, 
научаваме, че: „Дружеството чрез своя председател е 
влязло във връзка със Софийския градски комитет по 
постройка на Студентския дом, който до голяма степен 
е подпомогнат морално и субсидиран от международ-
ната студентска самопомощ“. Това идва да покаже, че 
каузата на студентите в София действа вдъхновяващо 
за инициирането на подобни проекти и на други места 
в страната. За три от забравените студентски домове  
на Царство България също ще разкажем.

Доколкото идеята за академично и социално из-
висяване на българското общество чрез просветна и 
обществена дейност е любопитна за по-широк кръг 
читатели, тази книга не си поставя за цел да преслед-
ва академична читателска аудитория, а излиза отвъд 
границите на  университетското пространство, за да 
представи обществено-политическия и институцио-
нален контекст, в който събитията се развиват. В този 
смисъл са и следващите редове, посветени на кон-
4 Студентското дружество при Висшето търговско училище във Вар-
на е основано по инициатива на академичните власти през 1924 г. 
Дружеството издава свое списание, подпомага бедни студенти с ев-
тини дърва, учебници, парични помощи, инициира създаването на 
алумниобщност за възпитаниците на училището, поддържа акаде-
мичен хор, организира беседи, вечеринки, студентски чествания и 
митинги. Присъединява се към БНСС през учебната 1926–1927 г. По-
добно на колегите си от София, дружеството също развива свой сту-
дентски „Столъ – Клубъ“, който има амбициите да надгради до нещо 
по-голямо, защото, както пише студентът Тр. Минчев на страници-
те на „Студентска дума“ от 26.11.1929 г.: „Не по-малко значение има 
стола за развитие между студентите на чувството на общественост 
и солидарност, които са тъй необходими впоследствие и в живота“.
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текста на историческото време и начина, по който то 
влияе на предходни проучвания, правени на темата.  

Отвъд идеологическите окопи
Отвъд вече казаното, от тази книга има и още една 

полза, а именно – аполитичният поглед върху студент-
ските дела от първата половина на XX век, представе-
ни в контекста на тяхното съвремие, разбира се, но без 
онази партизанщина, която съпътства повечето от съ-
ществуващите изследвания по темата. 

Да погледнем към Българския национален студент-
ски съюз (БНСС). Ще спестя истината, ако не кажа, че 
мантрите за „профашисткия“ характер на тази най-го-
ляма и представителна за времето си национална сту-
дентска организация, действат крайно потискащо  от 
гледна точка на плоскостта на мисълта, която е вло-
жена в употребата им. Такива епитети човек може да 
намери в излишък в спорадичните изследвания по те-
мата на автори като Тодорова (1988) или Боев (2018). 
Нещо повече, в „Спомени за Софийския университет“ 
(1988) самият проф. Наджаков, ректор на университе-
та в периода 1947–1951 г., стига дотам, че да нарече по 
подобен начин дори студентската организация на Со-
фийския университет – ОСО „Христо Ботев“. 

Ясно е за всеки непредубеден читател, че зад тези 
етикети стои тегобата на времето, в което са употре-
бени. Днес, в свободна и демократична България, има 
единици, които ги повтарят като ехо, но по-тревожно от 
тяхната наследена обремененост е липсата на интерес 
към историите за постиженията на тогавашното сту-
дентство в обществен план – отвъд партийните борби, 
които го разделят и противопоставят. Истории, какви-
то съществуват и които трябва да бъдат разказвани.
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Малцина знаят, че например БНСС съумява да рабо-
ти на множество, често противоречащи си идеологиче-
ски, фронтове – като сътрудничеството с югославското 
студентство в контекста на преодоляването на между-
народната изолация на България през 20-те години, но 
и по отношение на защитата на българската национал-
на кауза в Македония. Съучредител на БНСС е пражкото 
академично дружество „Българска седянка“, основано 
още през  декември 1880 г. от няколко български и чеш-
ки студенти, сред които – Александър Теодоров-Балан, 
първият ректор на Софийския университет и основател 
на Университетската библиотека. Именно „Българска 
седянка“ в сътрудничество със студентското дружество 
„Югославия“ подема през 1928 г. инициатива за между-
народно културно сътрудничество (Мархолева, 2014). 
Едно трагично събитие – земетресението в Чирпан 
през април 1928 г., „помага“ за това сближаване. Двете 
дружества организират концерти с благотворителна 
цел в полза на пострадалите от земетресението.

Не по-малко любопитна е и историята за ролята на 
БНСС по македонския въпрос от средата на 30-те. След 
преврата на 19.05.1934 г. и разтурването на македон-
ските  организации, многобройната емиграция от Ма-
кедония остава без политическо ръководство и именно 
създаването на едно студентско дружество в рамките 
на БНСС дава възможност за обществено представител-
ство на тези среди. Възползвайки се от „земляческия 
статут“ на БНСС, на 09.11.1936 г. в София е създадена 
македонската студентска корпорация „Шар“. По силата 
на тези обстоятелства и поради липсата на каквито е 
да е други македонски обществени организации, пише 
Бояджиев (1940), „Шар“ става „обединяващ център на 
младите синове от средата на македонската емиграция“. 
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Това  е една студентска корпорация в рамките на на-
ционалната студентска организация, която се посреща 
като естествен продължител на македонската легална 
националноосвободителна борба и бива третирана като 
такава от останалите обществени организации.

Такива споделени истории, показващи комплексика-
та на времето, изпъкват, когато човек ги потърси отвъд 
идеологическите окопи, в които твърде много изследо-
ватели сами се вкарват. Сигурността на „окопите на вре-
мето“ обаче изкушава и от двете страни на „фронтовата 
линия“. Така в досега издадените книги за историята на 
Студентския дом (от периода 2002–2004 г.) рядко може 
да се види нещо, написано за приноса на младите хора 
от левицата по отношение на тази кауза.  

Не съществуват ли обаче такива обединителни за 
идеологическите врагове фигури като проф. Асен Зла-
таров, на когото си струва да бъде отдадено дължимото, 
без значение от кого се пише историята? Заставайки зад 
каузата на Студентския дом, прогресивният обществе-
ник я прави безспорна в създанието и паметта на млади-
те социалисти, нищо че друг е нейният мотор. Ето какво 
пише „знамето на прогресивното студентство“, обича-
ният преподавател и председател на Съюза на българ-
ските химици в печатния орган на БНСС, „Студентска 
трибуна“: „Нека да помогнем на студентите в тяхното 
благородно усилие да видят най-после свършено дело 
тоя Студентски клуб, където ще намери българският 
студент обстановка за здрав труд, за повечко радост и за 
разрастване на граждански добродетели!“.

Следва ли да се отрече и градивната роля, която 
левият Български общонационален студентски съюз 
(БОНСС) изиграва по отношение на успешното разви-
тие на „Менза Академика“ като студентско социално 
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предприятие в периода между 1936 г. и 1941 г.? Не е ли 
именно тази менза автентичният замисъл зад изграж-
дането на Студентския дом и нима именно нейният 
успех не оправдава усилията на няколко поколения, 
вложени в изграждането ѝ? Щеше ли новата власт да 
върне Студентския дом на студентите, ако не бяха мла-
дежите от БОНСС така добре приети в годините преди 
Войната в зданието, изградено главно с усилията на 
„реакционистките“ студентски организации и с под-
крепата на онези обществени и академични ръководи-
тели, изпаднали в немилост след 09.09.1944 г.?

В настоящото издание отхвърляме необходимост-
та да се поставя акцент при писането за събитията от 
онзи период върху идеологическите спорове и враж-
ди, в които младите няма как да не бъдат въвлечени. 
По този въпрос проф. Шишманов е казал всичко, което 
има да бъде казано, още през 1905 г. (по повод на сту-
дентските вълнения от предходната година, породени 
от строгостта на новия университетски правилник): 
„Научете се веднъж завинаги, че студентската младеж 
има своя специална психология, от която трябва пре-
ди всичко да се обясняват известни било симпатични, 
било несимпатични явления в нейната среда. Нашата 
университетска младеж не прави в туй отношение ни-
какво изключение. Душата на младия студент, който 
пръв път се чувства свободен гражданин, е открита за 
всички влияния… Горко томува, който злоупотребява с 
това влияние. Но горко и томува, който всяко вълнение 
между студентството смята за признак на някакъв мо-
рален упадък. Трябва човек да не е бил действително 
студент, за да не знае, че подобни движения като у нас 
стават и другаде“5.

5 Чилингиров, С (2015). Моите съвременници. Т.1. Спомени. София: 
Кибела.



ДОМЪТ И УНИВЕРСИТЕТЪТ
Нищо не е така скѫпо за професорското тѣло и 

управата на университета, защото нищо не е така 
вопиюще необходимо, както мечтата да се възди-
гне въ София „Студентски домъ“. Около това общо 
огнище ще се събиратъ всички, чиито семейства 
не сѫ въ столицата, едни за да получатъ здрава 
и евтина храна, други, за да се занимаватъ при 

хигиенични условия, трети за да се срещнатъ съ 
другари при прилична и подходяща обстановка.

 Проф. Ст. Г. Баламезовъ, 8.XII.1930 г.
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Глава 1

Зараждането на студентското движение 
и неговото наследство

През октомври 2020 г. имах удоволствието да 
бъда поканен от председателя на НПСС, д-р Даниел 
Парушев, на 20-годишнината на Националното пред-
ставителство на студентските съвети в Република 
България6 – организацията, явяваща се единствен 
официален представител и защитник на интересите 
на българските студенти съгласно Закона за висшето 
образование. 

В нея днес членуват представители на всички 51 
висши училища у нас. Съставът ѝ се формира чрез из-
бори за студентски съвети по университети, а ръковод-
ството ѝ – на всеки две години чрез общо събрание на 
делегатите от университетските структури.

По време на церемонията, състояла се в Университе-
та за национално и световно стопанство, ми направи ми 
впечатление хронологичния видеопреглед на развитие-
то на студентското самоуправление у нас, започвайки с 
разпада на Комсомола като орган на партията държава 

6 Вж. https://npss.bg/
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и съпътствалите демократичните промени процеси по 
формиране на независими студентски дружества.

Периодът преди Втората световна война, който 
си струва човек да познава и разбира, ме заинтригува 
като липсваща нишка в историята за развитието на 
българското студентско движение, защото процесите в 
академичната система през десетилетията не са откъс-
нати от по-големите обществени процеси на времето 
си. Точно обратното – неизменно са се явявали техен 
катализатор.

Дружеството „Наука“ и Студентският клуб
Разказът за зората на организираното студентско 

движение в рамките на университетската система у 
нас7  (за начална дата ще приемем появата на Държав-
ния университет в неговата най-ранна форма – Висш 
педагогически курс (1888), следва да започне със спо-
менаване на първото дружество с общостудентски 
характер – „Наука” (1891–1901), което още със създа-
ването си (уставът му е одобрен от Министерство на 
народната просвета на 01.06.1891 г.) се превръща в 
„трън в очите“ на академичното ръководство. 

Макар дружеството да не оставя онази ярка следа, 
която му подобава, именно със създаването му беле-
жим днес 130 години студентско представителство у 
нас. Най-трайното наследство на „Наука“ си остава из-
борът на безсмъртната фигура на големия българин 

7 Българското студентско движение като проява на организиран 
живот датира от твърде отдавна.  Български студентски дружества 
има създадени в чужбина отпреди Освобождението. Представители 
на някои от тези дружества участват в освободителните борби. В на-
ционален контекст обаче ограниченията в историческия хоризонт 
на студентското движение е предопределен от сравнително младата 
университетска система у нас. 
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от епохата на Възраждането, Христо Ботев, за духовен 
патрон на българското студентство. По силата на този 
морален завет, през 1904 г. студентската общност по-
ставя начало на хубавата традиция да се посещава ор-
ганизирано всяка година на 20 май (2 юни) гр. Враца 
и връх Околчица, лобното място на големия борец за 
свободата на България.

Твърди се, че дружество „Наука” започва да зали-
нява след 1894 г. поради „вътрешни недоразумения“ 
(политически ежби), но истината е, че до момента на 
принудителното си закриване от университетските 
власти дружеството организира малобройната сту-
дентската младеж при всеки по-важен повод – срещу 
рестриктивния университетски правилник от 1896 г., 
срещу злочестата участ на българите в Македония и 
Одринско, срещу политическото убийство на Алеко 
Константинов, резултирало в студентската стачка през 
май 1897 г., включваща масово напускане на аудитории 
и отписване от университета. 

Студентският клуб, основан през учебната 1900–
1901 г., се явява законен приемник на библиотеката 
на дружеството и на всички ценни духовни завети на 
тази организация. Клубът е нещо повече от студентско 
дружество по интереси и често пъти подпомага разре-
шаването на недоразуменията между отделните ака-
демични дружества по отделните научни специално-
сти, каквито още тогава започват да развиват активен 
научен живот. Някои от началата на устава на органи-
зацията са взети от Association Générale des Étudiants, 
Paris – асоциация, играеща по онова време централна 
роля в духовния живот на френските студенти при го-
лемия идеен и хуманитарен подем, който характеризи-
ра френския национален дух от онази епоха.
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Председателите на Студентския клуб в повечето 
случаи са лица с изключителни духовни качества за 
годините си и с голям морален авторитет сред родно-
то студентство – по-късно те стават писатели (Никола 
Атанасов), журналисти (Стефан Руневски), банкови 
инспектори (Тома В. Томов), народни представители 
и министри (Григор Василев), обществени деятели в 
най-широкия и възвишен смисъл на думата (Стилиян 
Чилингиров). Те са първите арбитри за всички вътреш-
ни студентски спорове. 

Студентският клуб бързо съумява да се утвърди 
като реален орган за представителство на студентската 
общност пред академичната власт. Именно в него мла-
дите академически граждани оглавяват студентските 
обструкции срещу новия Правилник за дисциплината 
в университета от 1905 г. В него се преповтаря една 
стара теза на академичното ръководство от „подроб-
ния правилник“ от 1896 г. срещу самоорганизирането 
на студентството (отвъд възможността за създаване 
на строго контролирани и тясно научни академични 
дружества): „Студентите са единични лица и не със-
тавляват корпорация, която може да прави редовни и 
общи студентски събрания било в университета, било 
вън от него“ (§ 11 от Правилника). 

Членовете на Студентския клуб играят основна 
роля и в събитията от 03.01.1907 г., довели до т.нар. 
университетска криза, предизвикана от посегателство-
то на княз Фердинанд и правителството на Д. Петков 
срещу университетската автономия. Тъкмо преодоля-
ването на тази криза е отправна точка за нашето пъте-
шествие във времето през страниците на годишниците 
на Софийския университет.
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Каузата Студентски дом
Студентският клуб упражнява пряко застъпниче-

ство и за реализацията на по-широките търсения на 
студентската общност отвъд институционалните огра-
ничения на университетската структура (която придо-
бива статут на такава с княжески указ от 20.01.1904 г.). 
Подетата през академичната 1903–1904 г. инициатива 
за построяване на Дом на българския студент, клубно 
здание отвъд физическите и управленски граници на 
факултетите на Софийския университет, като незави-
симо обществено и културно средище и като място за 
интелектуално развитие на младите хора, е безспорно-
то доказателство в тази посока. 

Тази кауза подема Стилиян Чилингиров – тогава-
шен председател на клуба, определян на по-късен етап 
като „последния български възрожденец“. Чрез тази си 
инициатива той обединява и доразвива двата основни 
стълба зад създаването на Студентския клуб, а именно:              

1) Необходимостта от едно идейно общуване на 
студентството във връзка с неговата морална под-
готовка за бъдещите му духовни ръководни функции в 
обществения живот на нацията. 

2) Създаването на една кооперативна трапезария, 
която да улесни средната и най-бедната част от сту-
дентството с евтини и питателни храни.

Каузата за построяването на Студентския дом 
бива бързо припозната от отговорните фактори на-
чело на държавата. Още в своето Окръжно № 2493 от 
09.03.1904 г., в което се приканват директорите на 
гимназиите, на педагогическите училища и окръжни-
те инспектори да съдействат за събиране на средства 
за новосъздадения фонд за построяване на здание на 
Студентския клуб, министърът на народното просве-
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щение проф. Иван Д. Шишманов пише, че е посрещнал 
с радост „предприятието на младите академически 
граждани“8. Освен с въодушевление, проф. Шишманов 
посреща каузата и със създаването на Фонд за постро-
яването на Дома, с основна вноска от Министерството 
на просвещението в размер на 10 000 лв.

Бърз преглед на съдържанието на документал-
ните сборници „Книга за Студентския дом“ (2002) и 
„Гражданският комитет за построяване на Студент-
ския дом“ (2004)9 показва, че това е кауза, която е 
дотолкова обединителна за няколко поколения сту-
денти – националисти, земеделци, социалисти, които 
загърбват различията помежду си, когато стане дума 
за „нуждата от място, където ще крепнат и обединя-
ват сърцата и умовете си здрави и добре просветени 
граждани на България“10, че на никое правителство в 
рамките на идните три десетилетия не му идва на ум 
да сложи край на това идейно обединение и домът си 
остава само идея. Посоченият мотив за проточването 
на инициативата във времето е само в кръга на шега-
та, разбира се, но е факт, че изминават 30 години от 
учредяването на Студентския клуб до заветния 30 май 
1931 г., когато е положен основният камък на сградата 
на пл. „Народно събрание“ № 10 на церемония, уваже-
на от националния елит.

Тридесетгодишната мисия за построяването на 
зданието е завършена на груб строеж само две години 
след старта на строителството, през януари 1933 г., ко-
гато в сградата се нанася редакцията на в-к „Студент-

8 Училищен преглед, кн. 4/1904.
9 Вж. https://studenthouse.bg/about/library/publications/
10 Писмо от цар Борис III до БНСС в подкрепа на построяване на Сту-
дентския дом  от 19.12.1929 г. – В: Студентска борба.
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ска борба“, а репетиции започва наскоро създаденият  
Академически хор при Софийския университет. 

Напълно завършен, отвън и отвътре, Студентският 
дом функционира едва от 1941 г. Към онзи период ръко-
водството на Българския национален студентски съюз 
отдавна е получило благословията на Негово Величест-
во за това домът да се наименува „Княз Симеон Търнов-
ски“, в чест на новородения престолонаследник, но тази 
идея така и не вижда формална реализация. Академиче-
ският съвет на Софийския университет, на който стопа-
нисването на сградата е поверено чрез Закона за фонда 
за Студентския дом от 1940 г., държи да го нарича Дом 
„Св. Климент Охридски“. Дали това противоборство със 
студентите е поради желаното по-тясно асоцииране на 
дома с университета от страна на академичното ръко-
водство, ние тук не се заемаме да тълкуваме. А може би 
разнобоят е в резултат на отхвърлянето на професор-
ската идея за създаване на нов научен фонд на името 
на Княз Симеон Търновски – инициатива, препъната от 
министъра на просвещението през 1937–1938 г., за коя-
то също пишем нататък в книгата. 

Едно е сигурно – инициативата за Студентския дом 
не е нито само вътрешноуниверситетска като усилие, 
нито пък аристократична по начало. През 1930 г. проф. 
Бобчев, създателят на Свободния университет, нарича 
каузата „всестудентска“. Още през 1910 г. тогавашният 
председател на Студентския клуб, а впоследствие и по-
жизнен секретар на Гражданския комитет за постро-
яване на Студентския дом, Тома В. Томов, заявява, че 
чрез дома и заформящия се около него общ студентски 
съюз „ще се догонва високата култура на академиче-
ския гражданин“11. 
11 Томов, Т. В. (1910). Спомени и идеи за Студентския клуб. – В: Студент-
ски клуб. Юбилеен сборник (1900–1910). Печатница „Гражданин“.
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През 1910 г. клубът инициира учредяването на неза-
висим Граждански комитет като гаранция за постига-
нето на своята цел, но и срещу заплахата от „аристокра-
тизация“ на висшето образование.  Тогава студентите 
свързват въпроса за издигането на собствено здание 
с въпроса за достъпността на образованието и питат 
реторично: „Да се аристократизира ли висшето обра-
зование у нас или то да бъде фактически и занапред 
достъпно за масите? Да се ограничи ли източникът на 
интелектуалните сили на нацията, като се стесни него-
вата база или пробирането и занапред да може да става 
от пълния запас на нацията? Да се смажат ли високо 
одарените умове сред масата, за да се издигнат само 
имотните посредствености или обратно? Към култур-
но обогатяване или към културна мизерия?“.

ОСО „Христо Ботев“
Като общостудентска организация, представля-

ваща българското студентство у нас, но и пред чуж-
дестранните студентски организации, Студентският 
клуб изиграва една много ценна роля за сближава-
нето на студентството от всички балкански страни в 
годините преди Балканската война. Той организира 
студентски посещения в Белград, Букурещ, Цариград 
и Атина, които допринасят много за опознаването на 
научните и културни постижения на нашите съседи. 
Студентският клуб се опитва да създаде връзки и със 
западноевропейското студентство, но войните оказ-
ват негативно влияние върху тези усилия. 

Студентският клуб за прекратява дейността си 
през учебната 1914–15 г. Въпреки разгара на големите 
обществени борби, които съществуват в онзи период, 
клубът съумява да обедини студентството върху почва-
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та на неговите общи духовни интереси и върху почвата 
на общите интереси на нацията. Той полага основата за 
построяването на Студентския дом, но и за цялостното 
развитие на студентското движение през следващите 
две десетилетия. 

След началото на Първата световна война, Студент-
ският клуб не се появява повече в университетските 
архиви, а като негов естествен приемник в следвоен-
ните години възниква Общостудентската организация 
(ОСО) „Христо Ботев“, която продължава мисията за 
изграждането на „едно постоянно огнище, където сту-
дентството да възпита и у себе си едно здраво нацио-
нално чувство“ до нейния успешен финал. 

ОСО „Христо Ботев” на студентите от Софийския 
университет и обединение с ОСО „Васил Левски“ (орга-
низацията на студентите от Свободния университет) 
прерастват с подкрепата на държавните и универси-
тетски власти в Българския национален студентски 
съюз (БНСС) през втората половина на 20-те. Двете 
студентски дружества запазват самостоятелните си 
функции на представителни за висшите училища ор-
ганизации за защита на студентските интереси пред 
съответните академични ръководства.

БНСС се присъединява към Международната сту-
дентска конфедерация (Confédération Internationale 
des Étudiants), наричана от мнозина по онова време 
Световен студентски парламент и Парламент на све-
товната студентска мисъл (по думите на проф. Гаврил 
Кацаров). По този начин каузите на българските сту-
денти излизат на международната сцена след години-
те на изолация, последвали края на общоевропейска-
та война. А за развитието на Студентския дом – тази 
интернационализация е от историческо значение.
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Международната студентска взаимопомощ
Войната оставя своя отпечатък върху каузите на 

студентското движение у нас и по още един любо-
питен начин. В началото на 20-те години се създава 
пацифистко Движение за международна студентска 
взаимопомощ, чиято основна цел е материалното 
подпомагане на студентите от победените в Първата 
световна война държави. Студенти от Англия, САЩ, 
Франция, Холандия и други страни победителки се 
солидаризират със своите колеги от Австрия, Герма-
ния, Унгария и България не само за да удовлетворят 
техните непосредствени нужди (например мизерията 
сред австрийските студенти, последиците от земетре-
сението в Южна България през пролетта на 1928 г.), но 
и за да стартират стратегически проекти на младата 
академична общност. 

Движението за солидарност и взаимопомощ, пре-
раснало в организация със седалище в Женева (Entr'aide 
universitaire internationale/International Student Service – 
ISS), гласува на своя конгрес в Шартр през 1928 г. реше-
ние да отпусне 15 000 долара (2,1 млн. лв.) за построява-
не на Студентския дом в София, при условие че в Бъл-
гария се съберат допълнителни 11 000 долара. В този 
акт на международна подкрепа има и българска следа в 
лицето на д-р Татяна Киркова. 

В началото на 1931 г. са изпълнени всички усло-
вия и Международната университетска взаимопо-
мощ връчва чека с обещаната сума на церемония на 
30.05.1931 г., при полагането на основния камък на 
Дома. Студентският дом възниква през 30-те години 
на ХХ век като пространство на студентска солидар-
ност, което олицетворява взаимопомощта като ос-
новна ценност сред младите академични граждани. 
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Принципите на тази солидарност са ярко застъпени 
по време на цялата многогодишна акция по изграж-
дането на дома. 

Като безпрецедентна проява на всеобща граж-
данска и академична солидарност може да се приеме 
фактът, че хиляди студентски и помощни комитети, 
дарители, сътрудници доброволци, интелектуалци и 
публични личности от цяла България обединяват уси-
лия, ресурси и съзидателна воля, за да издигнат сгра-
дата на пл. „Народно събрание“ № 10 във времето на 
може би най-разтърсващата световна икономическа 
криза на ХХ век.

Мащабното историческо поле на съпричастност 
не спира своето развитие и след старта на дейността 
в Студентския дом. В обособената студентската трапе-
зария в сутерена на сградата („Менза Академика“) за 
изхранването на бедните студенти помага учредената 
от А. Куюмджийски през 1937 г. с капитал от 7 млн. лв. 
Фондация за подпомагане бедни студенти. Дейността 
на мензата и довършването на дома се субсидират как-
то от държавата, така и чрез отчисления от таксите на 
самите студенти.

БНСС срещу БОНСС
Във все по-бурните години на обществено-поли-

тическо противопоставяне, предхождащи непосред-
ственото начало на Втората световна война, мензата 
продължава да бъде пространство за единение. Тя е 
едно от малкото места в София, което се посещава и от 
десните студенти националисти, и от левите студенти 
социалисти, като между 1936 и 1941 г. се стопанисва 
под формата на студентски кооперативен стол от пред-
ставители на последните. 
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На горните етажи дейност се развива в канцеларии-
те на студентските дружества, а киносалонът, художест-
вената галерия и читалнята са местата за отдих и само-
усъвършенстване. През военните години цял етаж е 
заделен за учебния процес на Физико-математическия 
факултет (обучават се студентите от Математическия 
институт, който от своя страна подпомага издръжката 
на зданието чрез постъпления от наеми). Разкрити са и 
десетки места за настаняване на студенти от Македо-
ния и Западните покрайнини, които нямат възможност 
да се връщат по домовете си през ваканциите.

Тази задушевна атмосфера на адаптиране според 
нуждите на другия, на солидарност в едни иначе тъм-
ни времена, представлява недостижима нравствена 
школа и служи за методично приучаване към себеот-
рицание на отделната личност пред олтара на по-го-
лемите обществени и отечествени интереси.  Но тъй 
като темата на настоящата публикация е свързана със 
„зората на студентското движение у нас“, не следва да 
удължаваме прекомерно нашия разказ. Още повече, че 
по темата за студентските организации и обединения 
в България след 1931 г. има наскоро издадена книга 
на младия историк Б. Боев12, която (ако погледнем от-
въд идеологически натоварения ѝ наратив) обобщава 
подробно развитието на процесите от онзи период. На-
кратко, 30-те са период, доминиран от борбата за вли-
яние между БНСС, от една страна, и БОНСС (Български 
общ народен студентски съюз), от друга. 

Фактът, че именно признатият от университет-
ските власти и държавата Български национален сту-

12 Боев, Б. (2018). Любов към науката, любов към народа. Студентски-
те организации и обединения в България (1931–1939). София: Уни-
верситетско издателство „Св. Климент Охридски“.
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дентски съюз оглавява акцията по изграждането на 
Студентския дом през втората половина на 20-те и 
през 30-те години на ХХ век, не пречи на крайнолевия 
БОНСС да се опита да си припише техните заслуги след 
комунистическия преврат от 1944 г. 

БОНСС поетапно се трансформира в Общ съюз на 
народното студентство, Съюз на народната младеж и 
Димитровски комунистически младежки съюз (1956), 
като последният (познат ни като Комсомол) поема 
щафетата над управлението и развитието на Студент-
ския дом на културата – от повторното му отваряне 
като такъв след 1958 г., чак до 1990 г.

Наследството на студентите
От направения дотук преглед става видно, че в 

първите десетилетия на студентското движение у нас 
Студентският дом е преди всичко споделен продукт на 
идеята за равен достъп до висше образование, за соли-
дарност между студентите отвъд университетски, по-
литически, държавни и дори времеви граници. Такъв 
остава той и днес, вече като самостоятелна държавна 
институция, подопечна на министъра на образование-
то и науката.

Институцията с над 115-годишна история е проект 
на онези акадeмични граждани, които виждат в нея 
„гарант за солидна социална и културна база на мно-
зинството студенти“13. Проект е на онези български и 
европейски студенти, които спокойно са прекрачили 
границата на бъдещето вътре в себе си, тъй като са съ-
чинили и подпомогнали създаването на нещо, от което 
чудесно са разбирали, че няма да се ползват те самите, 
13 Дойнов, П. (2003). Сборник „Академични дискусии“. София: Академи-
чен център за литература и култура при Национален студентски дом.
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тъй като ще бъдат завършили следването си, а създа-
деното от тях ще служи на следващите поколения. За-
това днес общата история на Студентския дом може да 
ни учи и на настояще, и на бъдеще, и на преминаване 
на границите между тях.

През 2003 г. ректорът на НБУ, проф. П. Дойнов, 
пише, че ползвайки тъкмо този опит за „пречупване 
на времето“, студентите и техните нови организации 
в началото на 90-те години на ХХ век събуждат граж-
даните и провеждат знаменитите стачки и протести в 
периода 1989–1990 г. и 1997 г., след които никой в Бъл-
гария не може да постави под съмнение европейските 
ценности, ценностите, свързани с личната и академич-
ната свобода. Говорим тъкмо за „събуждане“, понеже на 
българското студентство никога не е била чужда защи-
тата на гражданските права. „Всички благоразумни съ-
ветници“ и „доброжелатели“ на младежта изобщо и на 
студентите в частност тръбят в един глас: гледайте си 
книгите, оставете политиката; за нея ще имате доста 
време, когато влезете в живота... Това е вечната песен… 
Но студентите са преди всичко граждани... Студентите, 
без да обръщат внимание на „доброжелателите“, нека 
вървят смело в пътя, където гражданският им дълг 
ги зове... „Ако студентите не пазят своите граждански 
права, то как можем да се оплакваме, че нашият на-
род няма съзнание за тия права?“, пита през далечната 
1897 г. студентът С. Стойнов по време на студентска ве-
черинка, посветена на темата „Студентите и политика-
та и драматична сцена Бай Ганьо прави избори“.

Приключваме историческия обзор там, откъдето 
започнахме, за да покажем защо е важно да се просле-
дява развитието на всяка една система, в т.ч. систе-
мата на студентското представителство и застъпни-
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чество – за да може тя да бъде разбрана по-добре от 
гледна точка на стратегическите цели, които е създа-
дена да преследва и обслужва. 

14Тъй като оригиналната идея при формирането 
на множество обществени системи (каквато е и сис-
темата на студентското самоуправление) твърде чес-
то се губи или деформира в „лабиринта на времето“, 
както и заради съществуването на т.нар. ефект на му-
зея, съгласно който по думите на проф. Дойнов, при 
преминаването на определен праг във всеки истори-
чески процес времето спира и започва се подрежда в 
пространство, да структурира паметта си, да задържа 
и инвентаризира изминалите моменти, през 2020 г. в 
Националния студентски дом решихме да създадем 
музеен архив, който по същество представлява посто-
янна експозиция на артефакти, свързани с развитие-

14 Снимките в книгата са от Музейния архив на НСД – б.а.

Музейният архив на Студентския дом, открит на 
08.12.2020 г.14
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то на студентското движение през Третото българско 
царство, Народна република България и Втората бъл-
гарска република (след 1990 г.). 

Създадохме едно общо физическо пространство за 
среща на спомените за опита, академичните, общест-
вени и културни проекти и достижения на студентска-
та общност през десетилетията в рамките на по-ши-
рокото макропространство на Студентския дом, което 
днес е обявено за недвижима културна ценност15. На-
правихме го, защото през годините на пл. „Народно 
събрание“ № 10 са се срещнали най-продуктивните 
академични и творчески модели на студентското би-
тие, които в своите обществени трансформации и днес 
продължават да отместват хоризонта на академично-
то развитие. 

Ако в себе си пазите частица от тези събития, за-
повядайте да я споделите със света – музейната ко-
лекция на Студентския дом се допълва постоянно, а 
даренията са винаги добре дошли! Кой знае, може би 
тъкмо вашите артефакти ще бъдат в основата на едно 
второ допълнено издание на споделените ни истории 
със Софийския университет  и останалите висши учи-
лища в страната.

15 НИПК (днес НИНКН) декларира обекта като архитектурно-строи-
телна недвижима културна ценност (НКЦ) с предварителна катего-
рия „местно значение“ с писмо № 2637/07.06.1988 г.
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Глава 2

Забравените студентски домове 
на Царство България

„Порутен покрив, изкъртени врати и прозорци, об-
расли и гнили стени. Свърталище на призраци.“ Така  
описват берковчани състоянието на Студентския дом 
в Берковица днес. Всъщност единици знаят, че тази 
руина е била някога почивен дом на българските сту-
денти – изградена с техните доброволни дарения през 
средата на 30-те години, открита в присъствието на 
Негово Величество цар Борис III.

Това не е единствената забравена история за студент-
ските домове на Царство България. Иде реч за няколко-
то клубни здания на студентската младеж, построени до 
средата на ХХ век, благодарение на усилията, средства-
та и енергията на академичната младеж, подкрепена от 
академичните власти и широкото гражданство. 

Преди да разкажем за всеки един от тези проекти, 
а впоследствие да се впуснем хронологично в история-
та по изграждането на Националния студентски дом – 
единственият оцелял за поколенията, би било добре да 
обърнем поглед към битовите условия на студентите 
от онзи период. 
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По темата спомени споделя член-кореспондентът 
на БАН, основател и ръководител на катедра „Психо-
логия“ в Софийския университет, проф. Генчо Пирьов, 
който е приет като студент по философия и педаго-
гика в Историко-филологическия факултет на Софий-
ския университет през eсента на 1921 г.: „Към ярките 
контрасти между условията за живот на тогавашните 
и сегашните студенти трябва да се отбележат и жи-
лищните условия. На фона на големия брой добре 
устроени общежития, които сега са на разположение 
на значителен брой студенти (…), тогава намирането 
на квартира с поносим наем беше много труден про-
блем за решаване. Спомням си, че след много търсене 
през първата година от следването си успях да намеря 
една сутеренна стая, в която прекарах нелека зима без 
отопление. И втората година не беше по-сполучлива, 
когато в друг край на София намерих нещо като стая, 
преградена в тавана на двуетажна къща, но също без 
редовно отопление“.

Въпреки тези неблагоприятни условия, през 20-те 
години на отминалия век студентството се отличава с 
будни интереси, с любов към науката, което ще даде 
своите плодове по-късно. Както пише в спомените на 
проф. Пирьов, тази жажда за знания обаче не разполага 
с достатъчно място, за да разгърне своя трансформа-
ционен потенциал: „Нямаше и достатъчно читални за 
занимания. Малката читалня в библиотеката на уни-
верситета на ул. „Московска“ беше и недостатъчна, и 
лошо проветрявана. Затова често използувахме някое 
от помещенията на спомената гостилница за четене, 
както и скамейките на парка“.

През 1929 г. Академическият съвет на Софийския 
университет сигнализира просветния министър (не 
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за първи път), че: „студентите слушат лекции в съв-
сем непригодни за целта аудитории и работят упраж-
нения в крайно нехигиенични, тесни и невъзможно 
да се вентилират аудитории, следствие на което жи-
вотът на тези български студенти непрекъснато се 
трови и похабява“16.

В мрак, в задух, в студ, без простор, без значение 
дали става въпрос за квартири, аудитории или лабора-
тории, студентите трудно биха могли да усетят след-
ването си като престой в храма на висшата наука. По 
естествен път в тези условия изниква нуждата от обо-
собяване на такива пространства, където тези млади 
хора да се социализират в уютна среда, да работят на 
спокойствие върху учебната си и професионална под-
готовката, да се почувстват част от едно общо акаде-
мично цяло.

На 08.12.1934 г. проф. д-р Любен Диков споделя в 
своята реч пред академичната общност следното: „На-
всякъде в чужбина държавата или обществото изгра-
диха студентски домове и огнища, в които академиче-
ската младеж получава възможност да работи научно 
и да пласира своя труд, за да си помага материално при 
образованието. Само у нас студентът е предоставен на 
себе си. Нека се погрижим за него, защото чрез него ние 
се грижим за утрешните ръководители на духовния 
живот на България”.

Макар грижата за изграждането на студентските 
домове да е грижа най-вече на самите студенти – било 
то чрез отчисления от техните такси или чрез фор-
мирани от тях граждански комитети, академичните 
власти подкрепят техните усилия. Тъй като, както каз-
16 Из „История на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ 
(1939) от проф. Михаил Арнаудов.
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ва проф. Д. Кацаров в ректорския си отчет за академич-
ната 1942–1943 г., вън от съмнение е, че за формиране-
то на студентите както като научни и професионални 
работници, тъй и като личности и бъдещи граждани, 
е крайно необходимо те да бъдат приобщени с всички 
разполагаеми средства възможно по-пълно към жи-
вота на университета, в който прекарват няколко от 
най-добрите и ценни години на живота си. 

Професорът е на мнение, че студентите трябва през 
годините на престой в университета да го почувстват 
като свой дом, да участват съзнателно и от все сърце 
в неговите усилия за все по-голямо издигане. Тъкмо 
чрез това „общение извън преподаването“ студентите 
ще могат да се оформят постепенно като личности с из-
острено съзнание на дълг и отговорност, което по-на-
татък „ще пренесат и върху всички свои жизнени и 
обществени задължения за едно по-предано и творче-
ско служене на народа си“. Формиращото въздействие 
на студентските домове, което може да се упражни по 
тези пътища, е огромно.

В следващите страници ние полагаме една по-раз-
лична, но също така отговорна грижа – да пазим спо-
мена за студентските домове на Царство България 
жив. Не защото те са въплъщение на лукс и разкош, 
на щедра материална подкрепа от държавата, а защо-
то са олицетворение на студентската взаимопомощ, 
на академичните идеали за развитие и на достойните 
за уважение индивидуални усилия за надмогване на 
ограниченията и разделенията на времето в името на 
добруването на българската младеж, а чрез нея и на 
българската нация.



41

Планинският студентски дом
Планинският студентски дом е открит през август 

1934 г. с капацитет за настаняване на до 300 летуващи 
студенти и студентки. Берковица е избрана от акаде-
мичната младеж за построяване на тяхната почивна 
станция, тъй като още от края на 20-те години БНСС за-
почва да организира на свеж планински въздух своите 
студентски „колонии“ (летни лагери).

В изграждането на дома в местността Ашиклар над 
Берковица е замесено името на Дан Колов – един от 
най-успешните български спортисти за всички време-
на. Той е от най-големите дарители за времето си – без 
щателен подбор раздава цялото си състояние на прия-
тели, съселяни, студенти и държавата17. Целият хоно-
рар от победата си над Чарли Сантен Колов дарява на 
българските студенти в лицето на БНСС – за инициати-
вата по построяването на студентска почивна станция 
в Балкана. В някои източници се посочва конкретна 
дарена сума – 60 хиляди лева, без да е обвързана не-
пременно със споменатия вече хонорар. В паметта на 
мнозина от жителите на Берковица пък Колов е „да-
рителят“, стоящ зад построяването на цялата станция. 
Истината обаче е малко по-различна. 

Да започнем със земята, на която е построен Пла-
нинският студентски дом. Петнайсетина декара от това 
място, заедно с 60 декара ниви и ливади до Муховското, 
били на баба Санда Вдовицата. Комисията, която оглеж-
дала къде да се построи Студентския дом, насочвана от 
лесничей Маринов, се спряла на декарите до разсадни-
ка и рибарниците. Извикали баба Санда в общината, за 
да даде съгласието си за продажбата. Тя схванала голя-

17 Вж. https://bulgarianhistory.org/dan-kolov/
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мото значение на това начинание и приела продажбата. 
Разчула се новината из града и започнала борба от съсе-
дите по имоти да не се строи този дом. Въпреки всички 
недоволни, баба Санда била непреклонна. Тя упорито 
искала да прилича на Йовковия герой Сали Яшар – да 
остави нещо на този свят, за да я споменават с добро. 
Отишла при кмета Димитър Коларов и му казала: „Пиши 
на студентите да дойдат, че баба им Санда не ще пари за 
имота! Харизвам им го за спомен! Да дойдат децата да 
им дам документ“. И студентите дошли, и получили но-
тариален акт за 180 000 лв. И други харизвали – от цяла 
България. И Студентският дом бил построен!

„Баба Санда Вдовицата е моя прабаба, а всичко на-
писано е от моя брат Георги Генов. И всичко това е ис-
тина!“, спомня си днес с гордост Екатерина Димитрова 
за по-горе цитираните спомени, съхранени за поколе-
нията от нейния вече покоен брат.

По отношение на средствата за постройката на Сту-
дентския дом, Българският национален студентски 
съюз работи систематичното по събирането на даре-
ния за построяването на сградата в Берковица и те в 
никакъв случай не се ограничават до средствата, оси-
гурени от големия ни борец Дан Колов. Нещо повече. 
Проф. Моллов стига дотам, че да упрекне БНСС в откло-
няване на дарения – от инициативата за построяване-
то на Студентския дом в София към инициативата в 
Берковица. Любопитна, но непотвърдена с факти исто-
рия от годишниците на Софийския университет, която 
ще разгледаме по-нататък в контекста на обтегнатите 
в продължителни периоди от време отношения между 
БНСС и ръководителите на Софийския университет. 

Планинският студентски дом намира място в по-
литическата история на Царство България с едно пре-
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любопитно събитие от първите дни на своето същест-
вуване. През август 1934 г. домът става свидетел на 
проява на извънредна студентска дързост. В периода 
12–14 август в Берковица се провежда редовен конгрес 
на Българския национален студентски съюз, по вре-
ме на който, по думите на избрания за председател на 
БНСС Иван Дочев, се открива „фронт“ срещу деветнаде-
сетомайците, оглавили еднолично властта чрез военен 
преврат месеци по-рано. Заради тези и други негови 
действия в подкрепа на цар Борис III и срещу режима 
на Кимон Георгиев, легионерът Иван Дочев ще бъде 
арестуван и изпратен на заточение в Родопите през де-
кември 1934 г.18

Още с откриването на конгреса на БНСС, съпът-
стван от освещаването на сградата на Студентския по-
чивен дом, Иван Батембергски, дотогавашният предсе-
дател на студентската организация, демонстративно 
отправя почит към уважилия събитието цар Борис III, 
както и остри нападки спрямо представители на Воен-
ния съюз. За тези си действия той също е изпратен на 
заточение в Кърджали19. След завръщането на Кимон 
Георгиев и Дамян Велчев начело на България с Девето-
септемврийския преврат от 1944 г., Иван Батембергски 
ще бъде убит е с приклад в нощта на 1 срещу 2 февруа-
ри 1945 г. след прочитане на смъртната му присъда от 
т.нар. Народен съд. 

Отвъд тези събития с ясно подчертан политически 
характер, Берковският дом остава едно спокойно мяс-
то за разтуха. „Към преживяванията ми от студентски-
те времена не мога да не спомена двете летувания в 
студентския дом край Берковица (през 1937 и 1939 г.). 
18 Боев, Б. (2018). Любов към науката, любов към народа…
19 Попов, Ст. (1992). Безсъници.
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Тук също се чувстваше разделението на двете групи-
ровки – христоботевисти и бонсисти, но до някакви се-
риозни сблъсъци не се стигна. Все пак това беше дом за 
отдих, за веселия, за танци“, спомня си за студентските 
си години акад. Димитър Ангелов20.

От летописите на Софийския университет пък нау-
чаваме, че на членовете на Академичния съвет е допад-
нала идеята на студентите да си имат техен планински 
студентски дом. Професорското тяло е имало желание 
да я надгради, като във всяка една от нашите планини 
построи по един почивен дом – за момчета и за момиче-
та. През учебната 1941–1942 г. са били направени кон-
кретни постъпки пред Министерството на народното 
просвещение за отчуждаване на „едно красиво място 
от 100 декара в съседство с мястото, където е постро-
ена студентската колония в Берковица, на което да се 
построи по-обширно летовище“.

Историята има своето развитие и през следваща-
та учебна година. В Годишника на Софийски универ-
ситет от 1942–1943 г. пише следното: „Понеже за сега 
университетът разполага само с един почивен сту-
дентски дом – този в гр. Варна, който и тази година, за 
съжаление, не можа да бъде използван за студентите, 
то във връзка със здравните грижи за студентите, по 
инициативата още миналата година на тогавашния 
ректор проф. Ст. Ангелов и по решение на Академиче-
ския съвет, тази година бе натоварена една комисия 
да обходи нашите хубави планински кътове и да опре-
дели място за още няколко почивни домове“.

От Годишника става ясно, че комисията е извърши-
ла възложената ѝ задача при най-голяма отзивчивост 

20 Ангелов, Д. (2004). Спомени. София: Парадигма“.
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на общинските власти в посетените места и е предсто-
яло да се вземат надлежните решения от Академиче-
ския съвет. Целта е била не само да се даде възможност 
на студентите да си отпочинат през лятната ваканция, 
но и чрез тази почивка да се осъществи: „едно истин-
ско здраво и национално възпитание на студентите – в 
течение на няколкото години на пребиваване в уни-
верситета всеки студент да може да прекара извест-
но време в разни места в страната и по този начин да 
опознае страната и народа си, да ги разбере и обикне, 
за да може да им служи предано и разумно“. 

След края на военния период обаче вместо с втори, 
студентите се озовават без единствения си студент-
ски дом в Балкана. „През учебната 1954–1955 г. „кли-
матичното училище“ беше преместено в Берковица – 
местността Ашиклара, в сградата на Студентския дом, 
който вече беше пригоден за учебните занятия и лече-
нието на децата. Там завърших четвърто отделение“, 
спомня си И. Захариева за своето детство.

Днес сградата на Студентския дом в Берковския бал-
кан тъне в забрава и се руши – бавно, но безвъзвратно. 
Тя се разпада ненужна никому. Всичко, което би могло 
да бъде откраднато, вече е изнесено или изкъртено.  По 
спомен на местна жителка: „Докато вестник „Ком“ фак-
тически съществуваше (2006), собственик на Студент-
ския дом бе дружество към образователното министер-
ство. Даже имаше платена охрана“. Друг берковчанин 
споделя: „Собственост е на Софийския университет. Пре-
ди 10 г. имаше кандидат-купувачи, но те не я продадо-
ха“. Трети твърди с не по-малка увереност: „Собственик 
е берковчанин, върху чиято земя е построен“. „Собстве-
ността трябва да се търси или в наследник на студент-
ската кооперация от 90-те години – „Академика“, или в 
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бившия Коларовски район“, гласи едно от най-предпаз-
ливите предположения на местните жители по темата.

Хорхе Луис Борхес пише: „Нищо не е построено върху 
камък. Всичко се строи върху пясък, но трябва да стро-
им така, сякаш строим върху камък“. А в България ру-
шим с такава лекота сякаш камъкът пясък е. С лекотата 
на пясък между пръстите ни изтичат спомените за пост-
роеното от предходното поколение, нашата колективна 
памет за паметниците на обществената взаимопомощ.

Морският студентски дом
На 02.07.1926 г. Академическият съвет на Софий-

ския университет одобрява Правилник за студентска-
та болнична каса, учредена съгласно чл. 284 от Зако-
на за университета21. Касата започва да функционира 
по предназначение от май 1928 г., а към началото на 
учебната 1930–1931 г. вече разполага с капитал от над 
1,1 млн. лв. Със средства, набирани от семестриални 
вноски на студентите, от дарения и други приходи, 
членовете на касата са имали право на безплатна ме-
дицинска помощ през времето на своето следване. 

Управата на касата е била поверена на комитет, със-
тавен от представители на отделните факултети и на 

21 Прототипът на Студентската болнична каса от 1926 г. бива създа-
ден още през 1901 г. Според устава на касата от 12.07.1901 г.: „Всеки 
редовен студент, член на касата, получава даром лекарска помощ и 
цярове, а също и лекуване в някоя столична болница“. Касата се упра-
влява  от проректора, трима членове на Академическия съвет и двама 
студенти „избрани от другарите си“. Последното потвърждава, че мо-
жем да говорим за ранни зачатъци на студентско представителство, 
тъй като студентите излъчват свои представители, които да участват 
при  вземането на решения по някои въпроси от академичен и сто-
пански характер, които ги засягат, въпреки множеството рестрикции 
спрямо тяхното самоорганизиране като общност, залегнали в универ-
ситетския правилник.
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ОСО „Христо Ботев“. Начело на комитета, разбира се, 
стои ректорът на Софийския университет. От годишни-
ците на Софийския университет става видно, че ръко-
водството на касата е гледало неизменно през години-
те в посока на изграждането на нещо устойчиво, което 
да остане за поколенията. Ето какво пише в ректорския 
отчет за учебната 1929–1930 г.: „Комитетът начело с 
ректора, който управлява касата, е крайно предпазлив 
в разходите, като счита, че крайната цел на касата е да 
съгради собствен санаториум за студенти и студентки“.

Мотор на инициативата за изграждане на морски 
почивен дом обаче са преди всичко студентите чрез 
тяхната общостудентска организация. Те поставят ос-
новите на организираното морско лагеруване, преди 
да бъде изградена постройката на Студентския дом 
край Варна. През учебната 1929–1930 г. ОСО „Христо 
Ботев“ учредява фонд „Морска студентска колония 
край Варна“, формиран от приходите от художествена 
вечер, посветена на българското изкуство и бит. През 
лятото на 1930 г. дружеството урежда почивна станция 
край брега, където благодарение на фонда срещу пре-
ференциална месечна такса летуват 50 студенти. Ини-
циативата продължава и през следващите лета, като 
броят на летуващите студенти постоянно нараства, в 
т.ч. със студенти от Свободния и западноевропейски 
университети.

По предложение на ОСО „Христо Ботев“ през лято-
то на 1933 г. Комитетът на Студентската болнична каса 
стартира реално процеса по изграждането на Морския 
студентски дом. Изработването на плана и ръковод-
ството на постройката биват възложени на варненския 
архитект Стефан Попов. В Годишника на Софийски уни-
верситет от същата година четем: „По предложение на 
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общостудентската организация „Христо Ботев“, упра-
вителният комитет бе сезиран с въпроса да се построи 
за сметка на касата морска почивна станция. Комите-
тът се занима с този въпрос и след грижливото му про-
учване реши да построи почивна станция в местността 
Св. Константин при гр. Варна. Академическият съвет 
одобри това решение в заседанието си на 10.V.1933 г., 
Варненската окръжна постоянна комисия подари на 
университета подходящо място, изработени бяха съ-
ответни планове и постройката на почивната станция 
започна към края на изтеклото лято“ 22.

Окончателното завършване на зданието на мор-
ския почивен дом на студентите се случва в края на 
академичната 1934–1935 г. Строителството възлиза 
на около 2,35 млн. лева. Макар и неокончателно при-
ета и изплатена, сградата бива надлежно мебелирана 
и снабдена с необходимите кухненски и други потреби, 
за да могат още през лятото на 1935 г. да летуват в нея 
на две смени по 100–150 души. Първите летуващи ид-
ват на 8 юли (38 души), а втората смяна започва на 8 
август (70 души)23. Към края на десетилетието домът 
се ползва от близо 400 студенти всяко лято, настаняват 
се и гостуващи студенти от чужбина.
22 В отчета на проф. Шишков за учебната 1928–1929 г. четем, че ОСО 
„Христо Ботев“ е „сполучила да издейства място за постройка на 
морска почивна станция във Варна“. Не става ясно дали това е също-
то място в местността Св. Константин и Елена, на което през 1933 г. 
реално започват строителните работи.
23 Довършването на дома е продължило поне до 1937 г. От летописите 
на Софийски университет научаваме, че Студентската болнична каса 
през учебната 1936–1937 г. е имала приход от 651 956 лв., изразход-
вани за лечение на пациенти в Александровска болница и в частни 
клиники. Изразходвани са били и повече от 250 000 лв. за набавяне на 
допълнителен инвентар за спалните, столовата и кухнята, както и за 
уреждането на игрище в двора на летовището и набавянето на лодки 
за морски спорт.
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Освещаването на зданието е извършено от Негово 
Преосвещенство епископ Андрей от името на Него-
во Високопреосвещенство варненският митрополит 
Симеон на 28 юли 1935 г. в присъствието на Негово 
Величество. Ето какво пише в Годишника на Софий-
ски университет по този повод: „Освещаването стана 
на 28 юли в присъствието на Н. В. Царя и много пред-
ставители на правителствени и културни учреждения 
във Варна. Управителният комитет бе представен на 
това тържество от г-да професорите д-р Ал. Станишев 
и д-р Вл. Алексиев. Особено внимание прояви към 
това наше дело Н. В. Царят, който през време на ле-
туването посети няколко пъти почивната станция, а 
освен това подари и един отличен радиоапарат, за да 
могат студентите, макар и отдалечени от културния 
център Варна, да бъдат във връзка с целия цивилизо-
ван свят. За този дар, както и за интереса на Н. В. Царя 
към нашето дело, университетът изказва на Н. Вели-
чество искрена благодарност“.

Негово Величество царят открива станцията със 
следната реч:

„Драги студенти, 
Отзовавайки се на любезната ви покана, аз с ра-

дост дойдох отново между вас, за да взема участие при 
освещаването на новия ви почивен дом, построен на 
прекрасния наш черноморски бряг. След хубавото ми-
налогодишно тържество в Берковица, от което аз пазя 
най-скъп спомен, днес освещаваме още едно подобно 
културно дело, създадено по инициативата на нашата 
просветена младеж. И аз ви се радвам горещо, мои драги 
студенти, за това ваше ново постижение, в което сте вло-
жили преди всичко чувство на другарство и взаимопо-
мощ. Тук всяко лято десетки ваши нуждаещи се другари 
ще намират благотворна почивка след занятията през 
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учебната година; тук ще се възстановяват здраве, сили и 
бодрост за нов усилен труд в полето на науката, гдето – 
нека се похвалим – ние, българите, проявихме дейност и 
отбелязахме успехи, които могат само да ни радват.

Драги ми студенти,
От сърце ви пожелавам преуспяване в академични-

те ви занятия и в бъдещето ви поприще в живота. Нека 
крепнат вашите млади сили и се обогатява ума ви; нека 
лети високо вашия дух, изпълнен с вяра и устремен във 
все по-светлото бъдеще на нашия способен и трудолю-
бив народ. Защото, както казах и в Берковица, студент-
ската младеж е един от големите, един от най-ценните 
залози на страната ни. Утрешни добри граждани на Бъл-
гария вие ще сложите пред свещения олтар на Родината 
вашите сили и способности, познания, идеали и добро-
детели за общото национално творчество на благоден-
ствие, култура и напредък. Сплотени и единни, любящи 
тази хубава Родина, подгответе се всестранно, с енер-
гия и дух, с ум и сърце, с воля и характер, за да можете 
утре достойно да служите на народ и държава с преда-
ност, себеотрицание и с този душевен възторг, който 
вдъхновяваше първопатрона на нашата алма-матер, св. 
Климент Охридски, и с който дух се градяха великите 
дела на дейците от нашето Национално възраждане. С 
тия чувства обявявам Черноморския студентски дом 
за открит. Да живее българското студентство! Да живее 
нашият университет — гордост на България! Да живее 
България! Ура!“

Твърде скоро след построяването на дома облаци-
те над него започват да се сгъстяват. В отчета за акаде-
мичната 1940–1941 г. четем, че: „През изтеклото лято 
(1941) поради изключителни обстоятелства летуване-
то в Студентската почивна станция „Св. Константин“ 
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край гр. Варна не се състоя“. Това се повтаря и през 
следващите няколко години, които попадат в обхвата 
на нашето проучване. Обяснението за тези събития е 
свързано с разгара на Втората световна война. Не става 
ясно обаче как собствеността на Морския студентски 
дом се изплъзва от университета в следвоенните годи-
ни, за да може днес в зданието, построено с вноските на 
студентите в Студентската болнична каса, да се шири 
частен старчески дом…24

Студентският дом „Иван и Мария Гешови“
Включването на този студентски дом в нашия спи-

сък е донякъде условно. Докато останалите студентски 
домове, които разглеждаме, са по-скоро студентски клу-
бове, то този има за задача да адресира т.нар. квартирен 
въпрос. В спомените на студента Антон Петров от 30-те 
години на ХХ век, цитирани от Б. Боев (2018), се разказ-
ва следното: „На всеки ъгъл, на много пътни врати, пък 
понякога и на стъклата на партерните етажи имаше 
обявление, че се дава квартира под наем. Но къде мо-
жехме ние да намерим из нашите пробити джобове по 
петстотин лева всеки месец? Затова гордо отхвърляхме 
разкоша и търсехме нещо „по-близо до небето“ – някоя 
таванска стая или мансарда, където по стените есенните 
и пролетните дъждове рисуваха големи кафяви петна, а 
лете ставаше топло и задушно като в пещ… Други пък 

24 Едно от възможните обяснения е свързано с приетото на 
20.06.1949 г. постановление на МС, според което всички студентски 
общежития, организирани от държавни учреждения, обществени 
организации, частни лица или фондации, преминават под непосред-
ствения контрол и ръководство на Комитета за наука, изкуство и кул-
тура (КНИК). Този период попада извън рамките на авторовото про-
учване и отговорът на поставените въпроси остава да бъде изяснен 
допълнително.
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бяха противници на височината и се държаха по-близо 
до „майката земя“ – те населяваха също такива влажни, 
тъмни и студени стаи, където освен „безгрижни“ сту-
денти не би се посетило нито едно живо същество“25.

Друг един студент, Петко Русев, споделя в спомените 
си от следвоенните студентски квартири в София след-
ното: „Много често нямахме въглища. Изпратените пари 
се даваха за книги. Тогава в стаята беше ужасно студено. 
Прозорците се покриваха от долу догоре с мраз. Навън 
нищо не се виждаше. Мастилото замръзваше, а чорапи-
те ни се покриваха със скреж. Спяхме с вълнени фланели 
и се затрупвахме с дрехи. Така и четяхме – само главите 
и ръцете навън, за да държат книгите“26.

За тежките условия, при които са принудени да жи-
веят и учат голяма част от българските студенти, пише 
и проф. Асен Златаров през 1936 г.27: „Къде другаде сту-
дентът е така лошо материално поставен? Къде трябва 
и да работи, за да се храни и да учи? Аз се познавам с 
десетки и десетки студенти, минали през курсовете и 
лабораториите ми, които са изживели своето студент-
ство при условия, които биха ужасили  техните колеги 
от Запад – има студенти, които само веднъж се хранят 
на ден, има такива, които редовно не се донахранват, 
има дори такива, на които често се случва през ден да 
ядат. А жилищните условия на техния живот? Трябва 
да се надникне в голямата част на студентските квар-
тири, за да се види една обстановка, която свива сърце-
то в болка…“.
25 Петров, А. (1974). Сиянието на един пожар. София: Държавно воен-
но издателство.
26 БОНСС (1958). Спомени на дейци, цитирани от Боев в „Любов към 
науката…“.
27 Златаров, А. (1975). Избрани произведения. София: Наука и изку-
ство, цитирано от Боев в „Любов към науката…“.
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За първи път Студентският дом „Иван и Мария Ге-
шови“ се споменава в Годишника на Софийския уни-
верситет като част от отчета на ректора проф. д-р В. 
Моллов за учебната 1923–1924 г.: „По завещание на по-
койния държавник Ив. Евстр. Гешев се строи един сту-
дентчески дом с жилища за около 100 души. Заветът 
се изпълнява бърже, така че в скоро време домът ще 
бъде готов. Приятен дълг ми се налага по този случай 
да изкажа благодарност за това високо хуманно дело“. 

Инициативата обаче е от по-рано. В енциклопедия 
„Дарителство“ е записано, че с указ на цар Фердинанд 
от 15.05.1915 г. към ефорията „Братя Евлоги и Хрис-
то Георгиеви“ е създаден нов фонд под наименование 
„Дом Иван и Мария Евстр. Гешови“ с цел построяване 
на Дом за бедните прилежни студенти в съответствие 
с волята на дарителя, който осигурява първоначалния 
капитал в размер на 245 520 лв., както и притежавано 
от него свободно място на ул. „Граф Игнатиев“. Фондът 
се управлява от ефорията, но поради разгара на Първа-
та световна война започната постройка е изоставена. 
Със завещанието си от септември 1923 г. Иван Евстр. 
Гешов задължава своите наследници да осигурят необ-
ходимата сума за довършване и мебелиране на започ-
натата вече сграда в срок от 2 години от смъртта на ви-
дния ни държавник и общественик. 

Студентският дом на ул. „Граф Игнатиев“ е окон-
чателно завършен в началото на 1926 г. Изразходвани 
са общо 5,5 млн. лв. Красивата четириетажна сграда, 
разположена на площ от 450 кв. м, с фасада в стил „мо-
дерн“ с триъгълен фронтон, е официално открита на 
11.03.1926 г. в присъствието на царя, общественици, 
политици и граждани. Започва да се ползва по пред-
назначение още през есента на същата година. По во-
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лята на дарителя настанените в Дома са приемани 
чрез конкурс измежду обучаващите се в Софийския 
университет, Свободния университет, Художествената 
и Музикалната академия. Студентите създават свои 
институции за самоуправление, чиято дейност била 
строго регламентирана чрез правилници – Кооперати-
вен стол, Комисия за вътрешния ред и хигиена, Увесе-
лителна комисия, Другарски съд, Просветен комитет, 
Взаимоспомагателен фонд28.

За стопанисването на студентския пансион от 
1926 г. нататък грижа има учредената за целта от 
наследниците на дарителя фондация, подчинена на 
ефорията. Единственият източник на средства за опе-
ративна издръжка на зданието с 43 стаи, 100 легла, 
читалня, кухня, трапезария се формирал от наемите 
на трите магазина, разположени на партерния етаж, 
както и от галерията, обособена над тях. Тези приходи 
обаче били далеч от достатъчни, за да се покрият с тях 
разходите по поддържането на дома – за отопление, 
осветление и пр., поради което на наследниците на Ив. 
Евстр. Гешов, както и на държавата също се налагало 
да се включват с целева подкрепа. Домът преминава 
под управлението на Софийския университет едва 
към края на учебната 1937–1938 г., като последица 
от прехвърлянето на целия актив на ефорията „Братя 
Евлоги и Христо Георгиеви“ към държавното висше 
училище. Това решение се оказва само временно. От 
ноември 1939 г. нататък домът отново функционира 
като собственост на едноименната фондация. Този об-
рат се случва „по морални и правни причини“ (в т.ч. с 
цел съхраняване на създадените традиции).
28 Вж. http://daritelite.bg/dom-ivan-i-mariya-%D0%B5vstr-g%D0%B5
shovi-3/
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Дом „Иван и Мария Гешови“ изпълнява предназ-
начението, за което е създаден, с голям успех, давайки 
чак до бомбардировките над София от края на 1943 г. 
на безплатен подслон на около 100 момчета годишно, 
основно синове на починали или останали неработос-
пособни от войните бедни български офицери и вой-
ници. След пораженията върху сградата вследствие 
на въздушните нападения от март 1944 г., средствата 
за нейното възстановяване са осигурени отново от 
наследниците. Домът подновява приема на студенти 
още през учебната 1945–1946 г., изцяло благодаре-
ние на материалната подкрепа на Евстрати Ив. Гешов, 
Евлогий Гешов, Харитина Ябланска, Ана Гешова и Рада 
Никола Гешова. Едва в началото на 50-те години учре-
дената от тях фондация е закрита и държавата поема 
стопанисването на сградата. През 60-те години бивши-
ят Студентски дом вече е трансформиран в щаб на Дър-
жавно предприятие „Студентски столове“.

Включвайки в нашия преглед повратната съдба 
на това своеобразно общежитие от клубен тип, което 
днес е изоставило първоначалното си предназначение 
и служи за административна сграда на подчинения на 
МОН Център за развитие на човешките ресурси, няма 
как да подминем и останалите подобни нему пансиони 
от 30-те и 40-те години на миналия век, които с под-
крепата на частни дарители са обособени като домове 
за настаняване в служба на студентската младеж. 

Става въпрос за дома на Анка Евстр. Гешева в 
кв. Красно село (подслонявал през годините от 24 до 
42 момичета), общежитието на Богословския факултет 
в зданието на Св. Синод (давало подслон на 110 момче-
та), Дома на железничарите на ул. „Гробарска“ (за мом-
чета)  и на ул. „Шейново“ (за момичета), общежитието 
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на националистическата младежка организация „Бран-
ник“, както и за създадените в разгара на войната, през 
учебната 1942–1943 г., общежитие на студентската ор-
ганизация „Отец Паисий“ и общежитие за студентки „с 
примерно поведение и успех“ в подарения през 1941 г. 
от наследниците на известния столичен аптекар Иван 
Янков Станчев дом на ул. „Козлодуй“29.

Всички те обаче са били крайно недостатъчни за 
задоволяване нуждата на студентите от настаняване и 
социализация в академична обстановка. Това прави те-
мата за неслучилите се проекти за студентски домове 
не по-малко интересна. Един такъв проект е „Домът на 
студентките в София“, планиран за реализация от съз-
дадената през 1937 г. студентската секция при Друже-
ството на българките с висше образование (ДБВО)30. 

29 За издръжката на този дом Иван Станчев оставя и сумата от 
250 000 лв., завещва и наемите от трите магазина в сградата. Допъл-
нително са били отделени средства за преустройство и от бюджета 
на Софийския университет. В дамския пансион, открит през  ноември 
1942 г., са се помествали над 20 студентки, част от които прекарвали 
и ваканцията си в него. Според написаното в Годишника на Софий-
ския университет той е бил „доста уютно подреден, с библиотека и 
читалня, с условия за умствена работа и приятен обществен живот 
през свободното време“. Подробности за дарителя могат да бъдат 
открити на: http://daritelite.bg/dom-ivan-yankov-stanch%D0%B5v-3/
30 Дружеството е създадено през 1924 г. като „първата организация, 
която сплотява за единодействие „висшия български женски инте-
лектуален елит“ (Ж. Назърска). Целта на студентската секция, както 
е описана в чл. 3 от Устава на организацията, е „Да се сближават сту-
дентките на базата на общите им интереси и да се насърчават към на-
учна и обществена дейност, да се предприемат анкети за положение-
то на студентката, да ратува за равенството между мъжа и жената, да 
ратува да се постави на здрави основи възпитанието на младежта и 
да се премахнат обществените болести и недъзи. Да организира гри-
жи за студентките“ (в-к „Академик“, бр. 7 от 15.06.1937 г.). 
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Глава 3

Домът и университетът – в дати и факти

Най-интересното от темите на изданието, което по 
същество представлява един „сбит преразказ с елемен-
ти на разсъждение“, е поднесено за всяка от анализи-
раните учебни години, така както са обобщени в го-
дишниците на Софийския университет – по отделно за 
всяка учебна година, а в някои случаи и по две, три или 
четири академични години в комплект. 

Такъв е избраният от нас „справочен“ подход за 
поднасяне и критичен анализ на информацията от 
онези далечни години, за да може читателят лесно да 
се прехвърля от това издание към изворите, когато 
любопитството към една или друга личност или исто-
рическо събитие от академичния календар надделеят 
над праволинейния прочит на историята, която раз-
казваме. Или пък когато читателският фокус се измес-
ти от това върху което сме избрали ние да акцентира-
ме за съответната година, към това, което той самият 
намери за значимо.

Макар и обединени от една обща нишка, издание-
то съдържа над 20 различни споделени истории от 
времето на Царство България, всяка от които е доста-
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тъчно значима, за да се превърне в отделна книга, сти-
га да се намери, кой да я проучи и опише по-подробно. 

В годишниците на Софийския университет, стар-
тирали с „Официален“ и „Научен“ дял в края на 1905 г. 
(въпреки че са замислени още през 1898 г.), могат 
да бъдат намерени още безброй любопитни факти и 
обстоятелства от които можем да научим много като 
посетим уютните читални на Университетската биб-
лиотека или пък като надникнем в миналото от уюта 
на нашия дом, чрез интернет, благодарение на продъл-
жаващото усилие по дигитализация на най-значимото 
от университетските архиви.
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1908–1909 г.

Вслѣдствие постепенното развитие на нашия Уни-
верситетъ и бързото увеличение броя на студен-

титѣ, нуждата отъ по-обширни и по-сгодни помѣ-
щения се чувствуваше прѣзъ послѣднитѣ години 
все повече и повече; послѣдната година обаче тя 
достигна до крайни граници: нашитѣ аудитории 
и лаборатории не могатъ вече да побиратъ запи-
санитѣ студенти и институтскитѣ помѣщения се 

оказватъ тѣсни за назначението си.

Академичната 1908–1909 г. е първата пълна учеб-
на година за университета след възстановяването на 
дейността му31, но и първата в рамките на новопровъз-
гласеното, независимо Царство България, в рамките на 
което се развива и нашия разказ. 

Студентските академични дружества, чиито ус-
тави са одобрени от академичните власти (за целта 
те следва да включват само научни и художествени 
цели), се възстановяват както по брой, така и по ма-
щаб на своята активност в академичния живот32. Та-
кива са:

31 С Указ № 9 от 28.01.1908 г. бива уволнен целият преподавателски 
персонал на т.нар. Нов университет, а с Указ № 10 бива върнат изцяло 
старият преподавателски състав, уволнен на 04.01.1907 г., вследствие 
на събитията от 03.01.1907 г.
32 В отчета на проф. Агура за периода непосредствено след рестар-
та на нормалния академичен процес през януари 1908 г., последвал 
преодоляването на университетската криза от януари 1907 г., е от-
белязано, че за летния семестър своята дейност измежду студент-
ските дружества са подновили само две от тях. Тази цифра нараства 
до седем година по-късно, като се имат предвид и новосъздадените 
дружества. 
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1. Литературно-философско дружество, основано 
1905 г.

2. Философско-педагогическо дружество, основа-
но 1895 г.

3. Химическо дружество, основано 1905 г.
4. Дружество на студентите естественици, основа-

но 1898 г.
5. Музикално дружество, основано 1904 г.
6. Историко-географско дружество, основано на 

03.06.1909 г.
7. Юридическо дружество, основано на 06.03.1909 г.

Със старта на академичната година броят на сту-
дентите на университета надхвърля 1000 – предиз-
викателство от съвсем нов характер, тъй като висше-

Титулна страница на „Студентски клуб. Юбилеен сбор-
ник“ (1900–1910) със спомени на лидерите на клуба – 
Никола Атанасов, Стилиян Чилингиров, Стефан Рунев-
ски, Григор Василев, Любен Данаилов, Тома В. Томов, 

проф. Илия Янулов и др.
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то училище не разполага с някои базови условия за 
провеждане на учебната подготовка дори при двойно 
по-малък брой на обучаващите се.

Университетската библиотека например разпо-
лага само с една стая за студенти, в която има едва 
9 места, както и с една студентска читалня за около 
40 души. От тази голяма неизгода, пише в Годишни-
ка, висшето училище би се избавило само след като 
бъдат построени проектираните допълнителни уни-
верситетски сгради. Затова Академическият съвет се 
обръща с молба към министъра на народното просве-
щение да се погрижи за по-скорошното почване на 
тези здания. Това не е нито първата, нито ще бъде по-
следната такава молба.

Задоволяването на тези базови необходимости от 
академичен характер поставя на заден план социал-
ните нужди на студентската общност33. Студентите се 
опитват да компенсират част от тези дефицити чрез 
проактивност и взаимопомощ.  Една от най-полезните 
и продължителни във времето прояви на взаимопо-
мощ е тази покрай организацията на студентска тра-
пезария на кооперативни начала – запазената марка на 
Студентския клуб, който е в основата на инициативата 
за създаването на Студентския дом в София и на който 
са посветени следващите страници. 

33 В този социален контекст обаче следва да се отбележи, че универси-
тетът разполага и с други инструменти за влияние и подкрепа, които 
се стреми да развива последователно във времето. Eдин такъв ин-
струмент представлява Дружеството за подпомагане на бедните сту-
денти, за дейността на което ще споменем и в настоящото издание.
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1909–1910 г.

Освѣнъ изброенитѣ по-горѣ дружества, сту-
дентитѣ, за уреждане трапезария и за развиване 

солидарность и сближение, иматъ свой клубъ, ос-
нованъ прѣзъ 1900 година. За затвърдяването на 
тоя клубъ Министерството на народното просвѣ-
щение, освѣнъ едноврѣменнитѣ помощи, които 

е дало на бедните му членове, е турило основа на 
специаленъ фондъ за построяване на клубно зда-

ние, който за сега възлиза на сумата 5500 лева.

Макар и да не преследва непременно придобива-
нето на статут като този на останалите академични 
дружества (поради изтъкнатите на предходната стра-
ница ограничения от уставен характер), през акаде-
мичната 1909–1910 г. своята дейност възстановява 
Студентският клуб, който още със създаването си през 
1900–1901 г. тръгва да преследва каузата за създаване 
на свое място, което да бъде средищно за студентите. 

Университетът не разполага с подобно простран-
ство за социална подкрепа, социализация и самопод-
готовка и в това отношение клубът се явява естествен 
партньор на академичните власти. Въпреки че амби-
циите на дружеството нахвърлят „художествените и 
научни цели“, позволени от професорското тяло, то се 
съхранява и просъществува през годините благодаре-
ние на социалната роля, която изпълнява, и перспек-
тивата, която дава на студентската младеж за едно 
по-добро утре.

А иначе броят на студентските дружества по инте-
реси продължава се увеличава и през разглежданата 
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академична година. Списъкът с утвърдените от Ака-
демическия съвет организации се допълва от Студент-
ското физико-математическо дружество и Студент-
ска есперантска група (основана през 1904 г.). Година 
по-късно към тях се присъединяват Студентско хрис-
тиянско дружество и Студентска теософска група.

През отчетната година, освен събития на призна-
тите от Академичния съвет студентски дружества, в 
университетската сграда се позволява провеждането 
на редица конференции, сказки и заседания, органи-
зирани от различни академични и обществени орга-
низации, които допринасят както за интегрирането 
на все още младия университет в обществения живот 
на страната, така и за изграждането на мостове между 
студентите и специалисти от различните сфери на нау-
ката, културата, индустрията и държавното дело. 

Първата сграда на Висшето училище на ул. „Москов-
ска“ № 49. В периода 1888–1934 г. там се помещава 
Ректоратът на Софийския университет, а днес – Фа-
култетът по журналистика и масова комуникация
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Сред събитията, които Софийски университет до-
макинства през учебната година, са тези на: Българ-
ското книжовно дружество, Славянското благотвори-
телно дружество в България, Българското земеделско 
дружество и Студентската земеделска група, Българ-
ския лекарски съюз, Дружеството на лесовъдите в 
България, Руско-българското дружество, Българското 
дружество към Червения кръст, Софийското женско 
образователно дружество „Съзнание“, Дружеството 
за борба против туберкулозата, Дружеството за бор-
ба против алкохолизма, Археологическото дружество, 
Историческото дружество, Българското физико-мате-
матическо дружество, Софийското природоизпитател-
но дружество, Химическото дружество, Медицинското 
дружество. Година по-късно към списъка добавяме 
Английската лига в София, Дружеството на артистите 
и музиканти в София, Женския съюз „Равноправие“, 
Македонското културно-просветително дружество, 
Софийския аероклуб и др. 

Университетът домакинства конгресите на бъл-
гарските инженери и архитекти, на учителите от 
средните училища, славянските журналисти в София, 
зъболекарския конгрес, както и конгреса по женско 
професионално образование година по-късно. В до-
пълнение, ръководството на висшето училище позво-
лява на Софийската търговско-индустриална камара 
да организира вечерен шестмесечен търговски курс, 
както и курс на дружеството „Самарянка“ през следва-
щата година.
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1910–1912 г.

По желание на клуба фондътъ остава подъ 
попечителството на граждански комитетъ, въ 

който ректорътъ влиза по-право като прѣдсѣдате-
ль. Гражданскиять комитетъ е учреденъ въ събра-

нието на клубнитѣ членове на 12 юний 1910 г. и 
дѣйствува по уставъ, утвърденъ отъ Министер-
ството на Народното Просвѣщение съ заповѣдь 

№ 1516 отъ 14 май 1911 година.

В документалния сборник „Гражданският коми-
тет за построяване на Студентски дом (1910–1949)“, 
съставен от проф. Пламен Дойнов през 2004 г., е пред-
ставена подробно историята около учредяването на 
Гражданския комитет при Студентския клуб в София.  
От страниците на настоящото издание се стремим не 
да преповторим вече написаното, а да дадем отговор 
на въпроса какво е провокирало студентите да учредят 
специален комитет с членове отвъд средите на бъл-
гарското студентство, който да поеме оперативното и 
стратегическо ръководство на инициатива. 

В първия състав на комитета, оглавяван по право от 
ректора на университета (тогава проф. Беньо Цонев), 
се включват както актуалният председател на Студент-
ския клуб, така и видни наши общественици. Сред тях 
са кметът на София (Евстати Кирков), проф. Иван Шиш-
манов (първи поддръжник на каузата на студентите 
в качеството си на министър на просветата в периода 
1903–1904 г.), проф. Георги Т. Данаилов – подпредседа-
тел на комитета чак до края на 30-те години, арх. Георги 
Кунев – автор на шедьовъра, познато ни като „Къщата с 
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ягодите“34, Стилиян Чилингиров – „идеен баща“ на Сту-
дентския дом, Тома В. Томов – пожизнен секретар на ко-
митета, и други техни съмишленици. 

Активната съвместна работа на тези общественици 
е описана подробно в упоменатия вече документален 
сборник, издание на Академичния център за литера-
тура и култура при Националия студентски дом (НСД). 
Погледнато от дистанцията на времето, включването 
на преподаватели и видни общественици е едно мъд-
ро решение. Зад него стоят безспорните аргументи на 
тогавашния председател на Студентския клуб – Тома 
В. Томов, който пред своите колеги изтъква „голямата 
необходимост да бъде подета идеята за построяване 
клубна сграда от лица, стоящи вън от клуба, ползува-
щи се с доверието на обществото и които с присърце да 
подемат работата“. 

И в действителност, работата е приета присърце. 
За усилване на фонда за построяване на зданието на 
клуба, новоучреденият Граждански комитет разиграва 
през април–май 1912 г. лотария с 25 000 билета по 2 лв. 
(по инициатива на Кирил Г. Попов и с разрешението на 
Министрество на търговията и земеделието от декем-
ври 1911 г.). От инициативата е реализирана печалба в 
размер на 9532,35 лв.

Учредяването на граждански комитет е продикту-
вано и от още едно обстоятелство, различно от осигу-
34 В списъка на членовете на Гражданския комитет от 1938 г. фигу-
рира името на арх. Борис Русев, който е споменат на мястото на арх. 
Кунев. Чл. 4, от Устава на комитета гласи: „В случай че някой от чле-
новете на комитета се помине или доброволно напусне длъжността 
си, останалите с болшинство избират негов заместник пак из същата 
професия, от която е бил той“. Възможно е опитът на арх. Русев от ра-
ботата по подобни обекти (военните клубове в Плевен и Враца, сгра-
дата на БИАД и др.) да е бил важен момент в избора той да бъде част 
от екипа на Гражданския комитет. 
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ряването на „солидна обществена гаранция“. Студент-
ският клуб, чийто членски състав към 1911–1912 г. 
достига до около 200 души, полага големи усилия по 
линия на ежедневната издръжка на своята студентска 
трапезария. Тази оперативна дейност обаче не му поз-
волява нито да заделя големи финансови средства в 
излишък, нито да отделя необходимите време и енер-
гия за стратегическата си кауза. 

Във финансово отношение оборотът на студентска-
та трапезария през разглеждания период надминава 
100 000 лв., което е голяма сума на фона на общата из-
дръжка на университета – под 500 000 лв. през учебна-
та 1908–1909 г. Спестените средства са минимални, тъй 
като социалните функции на студентското дружество не 
позволяват генерирането на печалби за реинвестиране. 

От университетските летописи за учебната 1911–
1912 г. научаваме, че: „Клубът разполага с 14 000 лева 
готови пари“. Сума, която е крайно недостатъчна за це-
лите на постройката на клубно здание, въпреки че за 
целта вече има осигурени не едно, а цели две места от 
по около 900 кв. м35.

В оперативно отношение студентите, които и без 
друго са натоварени с преследване на академичните 
си дела, работят и по ред други задачи, които допъл-
нително разпиляват енергията им. Само през учебната 
1911–1912 г. клубът устройва 6 вечеринки/концерта, 
3 градински увеселения, 2 екскурзии, 6 публични лек-
ции и едно утро. 

35 Едното място (на ул. „Оборище“ и бул. „Евлоги Георгиев“) е из-
действано от Столична община със съдействието проф. Иван Шиш-
манов и Стилиян Чилингиров още през 1904–1905 г., а другото е пре-
доставено от частен дарител, който не желаел да се разгласява името 
му. По стойност тези две места надминавали 9000 лв. тогавашни пари.



68

Към организирането на тези събития следва да 
добавим и злободневните грижи, които студентска-
та трапезария, поддържана от студентите, създава: 
„Върху чистотата в университета лекарят е направил 
11 ревизии в университетските помещения и 6 други 
в Студентския клуб, а недостатъците на помещенията 
в здравословно и друго отношение, както и ремонтите, 
които трябваше да се извършат през изтеклата лятна 
ваканция, бидоха констатирани с протокол от 20 май 
т.г. на отредената за това комисия...“. 

Към края на 20-те години каузата на Гражданския 
комитет ще прегърнат още две сдружения на интелек-
туалци и общественици, формирани около студентско-
то движение  – Комитетът на приятелите на студент-
ството към Българския национален студентски съюз 
и Комитетът за студентска взаимопомощ в България 
към Международната студентска взаимопомощ. Разви-
тието на тези структури ще проследим хронологично 
през страниците на книгата.
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1912–1914 г.

Дружеството за подпомагане бѣдни студен-
ти, основано прѣзъ 1898 г., дѣйствува по уставъ 
отъ 14 октомврий 1907 г., като отпуща взаимо-

образио и безълихви парични помощи па студен-
ти отъ Университета. Капиталътъ на дружеството 

въ края на учебната 1913/1914 година нарасна 
до 33,374.05 лева (...)

След като отделихме подобаващо внимание на 
формите на студентска взаимопомощ, развивани от 
Студентския клуб с цел подобряване на социалните 
условия в университета, редно е да споменем няколко 
думи и за това, което Дружеството за подпомагане на 
бедните студенти прави в подкрепа на студентската 
младеж като безспорен акт на солидарност от страна 
на професорското тяло.

Историята на дружеството датира от 1898 г., кога-
то на 12 май група професори внасят в Академичния 
съвет по своя инициатива проект за основаване на 
Дружество за подпомагане на бедните студенти, чий-
то капитал се образува от членски вноски, волни по-
мощи, приходи от забави, „пожертвувания на почетни 
членове“ и др. Проф. Георги Златарски като ректор 
през 1897–1998 г. възприема идеята на своите колеги 
и със съдействието на Академичния съвет я институ-
ционализира. Той сам се записва за член основател на 
дружеството и чрез своето влияние доста помага да се 
увеличи капиталът му.

Според първоначалния устав на дружеството, ци-
тиран от проф. М. Арнаудов в „История на Софийския 
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университет“ (1939): „Дружеството отпуска заемо-
образно и без лихва парични помощи срещу писмено 
задължение, че наемателят най-късно в пет години от-
как свърши науките си във Висшето училище ще по-
върне на дружеството заетата нему сума“. След края на 
гратисния период заемът става лихвен с по 12% и се 
събира по съдебен ред. 

Годишникът на Софийски университет сочи, че към 
академичната 1913–1914 г. дружеството наброявало 
14 почетни и 95 действителни членове. През учебната 
година са раздадени безлихвени заеми на 20 студенти 
и една студентка. Общият брой на подпомогнатите на-
зад в годините наброява стотици – над 330 са активни-
те длъжници към декември 1914 г. Общо студентски-
те дългове възлизат на над 15 500 лева, като част от 
неизправните платци са дадени на съд. Краят на дру-

Морският студентски дом през втората половина на 30-те 
години. Сградата е построена в периода 1933–1935 г. със 

средства на Студентската болнична каса
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жеството след годините на Първата световна война не 
слага край на усилията на професорското тяло да под-
крепя бедните студенти.

През 1926 г. е учредена Студентска болнична каса. 
Главната задача на касата е да дава безплатна, по въз-
можност най-добра и навременна медицинска помощ 
на заболелите студенти. Паричните средства на каса-
та се формират от символична такса, която всеки сту-
дент внася при записването на нов семестър. Таксата е 
толкова малка, че средствата не биха били достатъчни 
да покрият разноските за лекуването на заболелите 
студенти, ако всички преподаватели и асистенти при 
клиниките на Медицинския факултет не биват склон-
ни да предоставят безплатната си лекарска помощ при 
лекуването на студентите на университета. Това бла-
городно дело на преподаватели и асистенти дава въз-
можност на касата не само да покрие всички разноски 
за лекарства, болнични такси за лечение в частни кли-
ники, но и да отбележи известни парични спестявания 
на годишна база, които да се инвестират в построява-
нето на Студентския почивен дом край Варна.

През учебната 1934–1935 г. пък е учреден универ-
ситетски фонд „Бедни студенти“, който се формира от 
средства в размер на 1/5 от ежегодните приходи от учеб-
ни такси, съобразно наредба закон, обнародвана в Дър-
жавен вестник, брой № 160 от 20.07.1936 г. Две години 
по-късно от фонда вече се раздават на годишна база по 
около 300 000 лв. за най-нуждаещите се бедни студенти: 
за коледните празници – 150 000 лв. на 161 студенти, а 
за великденските – 141 000 лв. на 141 студенти.
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1914–1918 г.

През 1917–1918 г. наблюдаваме най-низката 
точка въ броя на студентитѣ: 200 души всичко, 
при нарасълъ брой на студенткитѣ: 1175 души 

(…) Надмощието на женитѣ въ общия брой, тъй 
очебийно презъ тази учебна година – то не се 
повтаря вече по-нататъкъ, - се обяснява твърде 

естествено съ условията на войната.

Защо извеждаме цитираната в карето фактология 
като акцент в прегледа тъкмо на богатия откъм съби-
тия военен период36? Правим го по две причини. 

На първо място,  количественият превес на студент-
ките спрямо броя на студентите през времето на Първа-
та световна война говори за значителната мобилизация, 
извършена сред редиците на студентската младеж. По 
спомени на проф. Г. Наджаков през 1915 г. се провежда 
пълна мобилизация – всички младежи, завършили гим-
назия, висше образование, и студенти биват мобилизи-
рани в Школата за запасни офицери в Княжево за бърза, 
неколкомесечна подготовка за запасни офицерски кан-
дидати и офицери37. Представители на професорското 
тяло също се солидаризират с мобилизираните студен-
ти чрез инициатива за провеждането на изнесени лек-
ции по фронтовете с цел повдигане на бойния дух. 
36 Въпреки наситеното с исторически значими събития време, за пе-
риода 1914–1918 г. Софийският университет пази сравнително бедни 
хроники – официалният дял от университетските годишници не е из-
даван. Това ни кара да се обърнем към „История на Софийския универ-
ситет 1888–1938 г.“ от проф. М. Арнаудов, за да разясним някои момен-
ти от съществено значение за нашия разказ.
37 Из сборника „Спомени за Софийския университет“. София: Универ-
ситетско издателство „Св. Климент Охридски“, 1988.
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Университетът обаче продължава своята дейност, 
въпреки трудностите и превратностите на времето. 
През периода на активни военни действия дамите са 
тези, които в количествено отношение дават смисъл 
учебният процес да продължи без прекъсване, за раз-
лика от зимния семестър на 1912–1913 г., когато заня-
тията в университета биват преустановени поради на-
редената обща мобилизация във връзка с обявената на 
05.10.1912 г. Освободителна (Балканска) война38. 

На второ място, нашият фокус върху увеличаващо-
то се присъствие на дамите в рамките на студентска-
та младеж към края на второто десетилетие на ХХ век 
идва да отбележи една важна годишнина. През 2021 г. 
се навършват 120 години откакто в системата на ви-
сшето образование в България се допускат за обучение 
жени наравно с мъжете. Тази годишнина никъде дру-
гаде няма да сте чули или прочели да се отбележи, а би 
трябвало на нея да се обърне по-голямо внимание. 

Още през 1895 г. няколко жени, предимно учителки, 
подават колективни заявления до Народното събра-
ние, с които молят да се отворят вратите на създаде-
ното през 1888 г. висше училище и за тях. „Пробивът“ 
обаче се случва през академичната 1901–1902 г., когато 
са записани първите 12 студентки в Историко-фило-
логическия факултет и още 4 във Физико-математиче-
ския. Това става възможно благодарение на решение на 
Академичния съвет от 12.06.1901 г., в което е записано: 
„По предложение на ректора Л. Милетич реши се, щото 

38 През зимата на 1918 г. покрай капитулацията на централните сили 
и завръщането на студентството към „мирни научни занятия“, пре-
късване на учебния процес също има, но поради други две причини – 
върлуването на испанския грип и липсата на отоплително гориво за 
университета.
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и лицата от женски пол, които отговарят на условията, 
изискуеми от закона, да се приемат във Висшето учили-
ще на общо основание“.

Университетът отваря своите врати за български-
те жени, но това съвсем не слага край на техните борби 
за равнопоставено третиране. Ще минат десетилетия, 
преди да бъдат премахнати някои несправедливи огра-
ничения по пол като квотите за прием, които не позво-
ляват на отлични кандидат-студентки да бъдат приети 
за сметка на младежи с посредствен успех. Ето какво 
пише проф. Станишев в своя ректорски отчет за акаде-
мичната 1938–1939 г.: „Известно е, че приемането на 
момичета за студентки при университета е прекомер-
но силно ограничено, която прекомерност води поня-
кога към явно неприятни последствия: да се приемат 
за студенти младежи с едвам удовлетворителен успех, 
а да не се приемат за студентки момичета с отличен ус-
пех. Всички доводи за това пресилено ограничение па-
дат пред обстоятелството, че българската жена отдав-
на е доказала, че тя си остава отлична майка, учителка 
и възпитателка. И така, въпросът за академическото 
образование на нашата младеж и днес, след 15-годиш-
ни разисквания, все още представлява една сложност 
от неразрешени и преплетени въпроси. Въпросът е мъ-
чен, но не и неразрешим. Повече настойчивост, добра 
воля и на това зло ще се намери лек“.

Чест прави на проф. Станишев и на целия Академи-
чески съвет, че през академичната 1938–1939 г. ръко-
водството на университета се опълчва на министъра 
на просвещението проф. Г. Манев, който за зимното 
полугодие на упоменатата учебна година не утвържда-
ва нито едно място за прием в Юридическия факултет 
на студенти от женски пол. За прием в Правния отдел 
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са утвърдени 400 бройки – всичките за кандидати от 
мъжки пол и още 200 бройки за прием в новооткри-
тия Държавно-стопански отдел, където отново всички 
места са за мъже. Академическият съвет е принуден да 
информира министъра (двукратно), че възнамерява да 
не спази неговата заповед и да приеме сред кандидати-
те определен брой жени. Ето какво пишат професорите 
на своя бивш ректор и тогавашен министър: „Докато 
чл. 326 от Закона за народното просвещение ограни-
чава броя на студентите, чл. 327 от същия закон дава 
общото право да бъдат приемани в университета, във 
всички негови отдели за редовни студенти лица и от 
двата пола. Понеже това право по закон може да бъде 
отнето или ограничено само чрез нов закон, (...), до-
когато това не стане, Академическият съвет се вижда 
длъжен по въпроса да се придържа към закона“.

На проблемите и предизвикателствата пред обу-
чението на нежната част от академичната общност у 
нас (пък и пред професионалното развитие на дамите 
в университетската система39), на утвърждаването им 
като равни, на академичните им постижения си струва 
да посветим повече от няколко страници, тъй като да-
мите имат своята голяма роля в каузата за изгражда-
нето на Студентския дом. Сред отличилите се с принос 
към каузата на Студентския дом няма как да не отбеле-
жим определящата роля на г-ца Татяна Киркова – сек-
ретар на международната организация за студентска 
взаимопомощ ISS (International Student Service) чиято 
централа, благодарение на усилията на г-жа Киркова 
и д-р Андрей Башев (избран през 1926 г. за секретар на 
CIE (Международна студентска конфедерация) е ин-
39 Броят на жените преподаватели в Софийски университет до 1939 г. е 
едва 26 или 3,96% от общия брой (655) преподаватели в университета.
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формирана за каузата на българските студенти и през 
1931 г. субсидира строежа на Студентския дом с огром-
ната за времето си сума от 15 000 долара (2,1 млн. лв.). 

Сред основните застъпници за каузата на Студент-
ския дом е и г-жа Мария Милетич, съучредител на Граж-
данския комитет при Студентския клуб през 1910 г. и 
активен негов член чак до средата на 30-те години на 
ХХ век, съпруга на видния наш общественик, ректор 
на университета – проф. д-р Любомир Милетич, кой-
то е свързан с още две важни научни средища – БАН и 
Македонския научен институт. В списъка със застъп-
ници трябва да отбележим още писателката Ана Каме-
нова-Стайнова и педагожката д-р Елена Ганева-Стоя-
нова – също член на Гражданския комитет, както и 
три дами, съпруги на български премиер-министри: 
г-жа Констанца Ляпчева, г-жа Райна Мушанова и вид-
ния учен-етнограф д-р Евдокия Петева-Филова. Дами-
те имат силно присъствие и в Студентския строителен 
комитет към БНСС, който в периода 1929–1933 г. е дви-
гател на фондонабирателните и строителни дейности. 
Негови подпредседатели са студентките Снежина Ко-
чемитова, Мара Табакова и Мара Георгиева. 

Сред дарителите за изграждането на Студентския 
дом пък се нарежда Английското дружество към Жен-
ската лига за мир и свобода. Свръзка с дружеството 
отново е Татяна Киркова, която е и активен член на 
Дружеството на българките с висше образование. На 
всички тях дължим едно голямо „Благодаря“ и това да 
пазим спомена за академичното им дело жив!
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1918–1924 г.

Настѫпването, обаче, на войнитѣ е попре-
чило за по-нататъшното развитие на това дѣло 
и едвамъ презъ 1920–1921 година въ време на 
ректорството на проф. Цанковъ, фондътъ се е 

увеличилъ съ полугодишнитѣ вноски ма сами-
тѣ студенти. По този начинъ къмъ началото на 

учебната година фондътъ е ималъ около 
180,000 лева.

В обществено-политическо отношение настъп-
ването на войните не е единственото, което пречи на 
по-нататъшното развитие на делото по построяването 
на Студентския дом. Политическата ситуация у нас в 
следвоенния период също не помага – известен е кон-
фликтът между академичната управа и цялото про-
фесорство със земеделския министър на просветата в 
правителството на Александър Стамболийски. 

Решителната е намесата на проф. Александър 
Цанков като ректор на Софийския университет. Той 
поставя началото на традицията да се увеличава фон-
дът за построяването на Студентския дом със семес-
триални отчисления от таксите на самите студенти. 
Намесата на проф. Цанков в това отношение не е слу-
чайна. Тъкмо той е един от „най-енергичните дейци“40 
в инициативата за основаването на студентската тра-
пезария на кооперативни начала под названието „Сту-
дентски клуб“ през академичната 1900–1901 г., редом 
40 Из „Кратка историческа бележка за основаването на фонда и 
Гражданския комитет за построяване на Студентски дом в София“ 
към поканата за церемонията по полагането на основния камък на 
сградата на Студентски дом от 1931 г.
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с писателя Никола Атанасов и Илия Янулов (директор 
на Института по социология към БАН).

Това „самооблагане“ се прави във време, в което то-
гавашното следвоенно земеделско правителство пред-
лага увеличаване на университетските такси в пъти. 
Законопроектът за изменение и допълнение на Закона 
за народното просвещение от 1920 г. предвижда такси-
те да бъдат повишени от 20–40 лв. до 2000 лв. годишно 
за всички факултети, а за Юридическия – до 2400 лв., 
като се предлага пренасочване на таксите от универси-
тетския бюджет към държавното съкровище41. 

Според проф. Цанков тази политика се налага от 
Просветното министерство с цел да бъде редуциран 
броят на студентите, особено на тези от Юридическия 
факултет, тъй като същите не се славят като привър-
женици на режима на земеделците. Неговата теза се 
подкрепя и от броя на записалите се студенти, отразен 
в Годишника на Софийския университет: „Тези преко-
мерно високи такси затвориха в голяма степен врати-
те на университета за бедните и среднозаможните, а 
причиниха едно емигриране на по-заможните студен-
ти към чуждестранните университети, което повлече 
до едно обезпокояващо вече спадане на числото на 
студентите в нашия университет. Техният брой въз-
лиза тази година едвам на 2000 (2050) от 6000 (5990) 
през 1918–1919 г., 7600 (7598) през 1919–1920 г. и 4300 
(4182) през 1920–1921 г“.

Тези и други действия на тогавашната власт в на-
сока погазване на университетската автономия (увол-
нения на преподаватели, бюджетни ограничения, воде-

41 Тодорова, Ц. (1988). Българската студентска младеж в демократич-
ните и антифашистките борби. София:  Университетско издателство 
„Св. Климент Охридски“.
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щи до закриване на катедри, отнемане на политически 
права на професори и на студенти, в т.ч. забрана на 
студентските политически групи, прокарване на уни-
верситетски правилник, без да се вземат под внимание 
препоръките на Академическия съвет и др.) предизвик-
ват дълбока университетска криза в идните 24 месеца. 

Друг е въпросът, че със заставането на проф. Цан-
ков начело на изпълнителната власт след преврата от 
юни 1923 г. студентството задълбочава своята поляри-
зация и фрагментацията си на политическа основа42. А 
подобна фрагментация в никакъв случай не е от помощ 
за постигането на резултати по обединителни каузи, 
доколкото такива въобще биха могли да просъществу-
ват за дълго в бурни времена. 

И все пак, каузата на Студентския дом просъществу-
ва, а традицията да се заделят средства от студентите 
за построяването и завършването му продължава над 
десетилетие! При все че таксите за обучение си остават 
значителна тежест за студентите на фона на средства-
та, с които разполагат (дори след премахването на уве-
личенията, наложени от земеделското правителство). 
За да си позволят висше образование мнозина са при-
нудени да работят по постройки, гостилници и пр. 

Днес, в Музея на Студентския дом, открит на 
08.12.2020 г., в обособено за целта помещение на втори 
етаж, при зала „Галерия“, се пазят автентични студент-
ски книжки от онова време, от които е видно кога и в 
какъв размер са правени отчисленията от студентски-

42 Септемврийското въстание от 1923 г. и неговият разгром, злове-
щият атентат в храма „Света Неделя“ от 1925 г. и последиците за 
гражданските права след извършването му – всички тези събития 
водят до това проф. Цанков да остане в паметта на млади хора от ня-
колко поколения като „кръволок“ и „кървав професор“. 
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те такси за целите на изграждането на дома. Това са 
книжки както на студенти на Софийския университет, 
така и на Свободния университет, които също са се са-
мооблагали за каузата. 

Да се спомене за финансовия принос на студентите 
и от другите висши училища у нас е от съществено зна-
чение с оглед на появилите се в миналото „реституцион-
ни“ претенции, изразени от отделни членове на акаде-
мическата общност, забравили думите на архитекта на 
сградата, Ст. Белковски, който на 01.03.1930 г. пише във 
в-к „Студентска борба“ следното: „Студентският дом е 
рожба на движението за взаимопомощ и то на цялото 
студентство, (...) безразлично дали са от град или село, 
бедни или богати, (...) рожба на професорите и на всички 
истински приятели на студента... Домът, който свобод-
но и непринудено трябва да обединява всички студенти 
като общо тяхно жилище“.

Заверка за внесена семестриална такса „Студентски 
дом“ в книжката на студент от Свободния универ-

ситет от средата на 30-те години
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Ако трябва да говорим по-конкретно за тези рес-
титуционни претенции, следва да отбележим, че те се 
дължат на недоброто познаване и разбиране на исто-
рията на Студентския дом. Като аргумент от страна на 
изявилите собственически претенции професори се 
използва фактически невярното твърдение, че отчис-
ления от студентските такси са правени единствено от 
студентите на алма-матер, следователно университе-
тът би следвало да има абсолютни права върху здание-
то, което безспорно е спомогнал да бъде изградено и 
което му е било поверено за стопанисване в първите 
години от съществуването на дома. 

По линия на Свободния университет за полити-
чески и стопански науки, учреден през 1920 г. (днес 
УНСС), фондонабирателните инициативи са се ръ-
ководели с не по-малък ентусиазъм от членовете на 
ОСО „Васил Левски“ – официалното студентско акаде-
мично дружество към това частно висше училище, по-
знато още като Балкански близкоизточен институт. 
Уставът и правилникът на студентската организация 
са приети от Академическия съвет още през 1921 г.43 

43 В устава на ОСО „Васил Левски“ са регламентирани целите, ръко-
водството, управлението и членския състав на организацията, която 
се явява прототип на днешния Студентски съвет на УНСС. Би могло 
да се твърди дори, че студентското дружество „Васил Левски“ е пър-
вият подобен студентски съвет в Царство България, тъй като от дис-
танцията на времето общостудентската организация „Христо Ботев“ 
на студентите от Софийския университет счита 1924 г. за отправна 
точка в своето развитие (този факт ще изясним в следващите стра-
ници). В летописа на УНСС, посветен на 90-годишнината на висшето 
училище, четем: „Студентската организация „Васил Левски“ се създа-
ва, за да защитава интересите на учащите, да изгражда отношения 
на солидарност сред тях, да внася принос в издигането на престижа 
и авторитета на университета, да работи за България, да организира 
социалната подкрепа на студентите – издигайки високо лозунгите на 
академичността“.
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За студентското си дружество ръководството на Сво-
бодния университет твърди, че е организация, която 
представлява своеобразна школа за „търпимост, точ-
ност, труд, академична работа и обществен морал“44.

Отявлен застъпник на каузата на Студентския дом 
е бил и основателят и дългогодишен директор на част-
ното висше училище, акад. Стефан Бобчев. Ето какво 
пише той по темата: „В Студентския дом ще се настани 
едно интелектуално огнище. Това огнище ще дава кул-
турен топлик на обитателите на дома; това огнище ще 
излъчва извън стените си зари, които ще осветляват. 
Ще осветляват българското общество и ще му сочат на-
ционалния път, по който са тръгнали всички истински 
студенти; националния път за спасение на родината“.

44 ОСО „Васил Левски“ организира множество иновативни за време-
то си форми на образователна и социална подкрепа за студентите на 
университета. Част от инициативите на организацията включват: уч-
редяване на академичен хор и спортно дружество; учредяване на тру-
дово бюро с функции на взаимоспомагателна каса (1924) и дружество 
„Студентска помощ“ с участието на представители на академичното 
ръководство (1928); учредяване и обзавеждане на студентска коопе-
ративна трапезария; провеждане на подготвителни „репетиторски 
курсове“ преди всяка сесия, водени от възпитаници на университета 
и предназначени за студенти със затруднения в самоподготовката; 
създаване на кръжоци по интереси; организиране на сказки и изна-
сяне на реферати от видни професори, общественици и публицисти 
в рамките на т.нар. свободна трибуна, достъпна и за по-широк кръг 
от граждани.
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1924–1925 г.

Тая сума гражданскиятъ комитетъ счете за 
достатъчна, за да почне нужнитѣ приготовления 
къмъ постройката на „Студентски домъ “ върху 

отстѫпеното въ 1904 год. отъ Софийската общи-
на мѣсто. Но каква бѣ изненадата, когато единъ 

день стана известно, че Софийската община 
предала мѣстото другиму, безъ да извести за 

това нито ректората, нито нѣкого отъ членоветѣ 
на гражданския комитетъ.

В края на учебната 1924–1925 г. капиталът на фон-
да за построяването на Студентския дом вече надхвър-
ля 500 000 лв.  Сумата набъбва до над 600 000 лв. през 
1926 г. Това се дължи на предприетите от университет-
ското ръководство мерки в резултат на одобреното на 
12.12.1923 г. решение на Гражданския комитет да се 
усили фондът за изграждането на дома. 

Активните фондонабирателни дейности включват 
увеличение на целевите семестриални студентски-
те вноски за каузата от 5 на 10 лв.45, заделяне на 5% 
от приходите от университетски издания, заделяне 
на таксите, начислявани на външни лица при наем на 
университетски зали за сказки, събирания и четения 
(в размер на 100 лв.).

Има и такива инициативи на академичното ръко-
водство и на Гражданския комитет, които не просъ-
ществуват за дълго и които, уви, завършват безславно. 
Една такава инициатива е обръщението с призив за 

45 Към началото на учебната 1942–1943 г. тази сума е в размер на 20 лв. 
на записан семестър.  
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финансова подкрепа към алумни общността на уни-
верситета. Резултатите обаче са повече от отчайващи: 
„Отправи се апел и до свършилите нашия университет 
граждани да внесат своята лепта за този фонд. За съжа-
ление, апелът остана без последствие. От свършилите 
около 20 000 възпитаници на Софийския университет 
се отзоваха само двама“.

Много по-добри резултати дава изпратената чрез 
Министерството на народното просвещение подкана 
към училищата да уредят забавления в полза на дома, 
в който малките гимназисти, пораснали по-после сту-
денти, ще могат да се хранят и да прекарват времето си. 
От това перо фондът получава около 38 000 лв., между 
които само от Ловчанската гимназия – почти 8000 лв. 
Сума, съизмерима с помощта, получена от БНБ, в раз-
мер на 50 000 лв.

С оглед на всички тези вложени усилия, не буди 
изненада възмущението от действията на Столич-
на община, която се оказва, че към академичната 
1924–1925 г. тихомълком е прехвърлила другиму от-
реденото за студентски дом място. „Направените вед-
нага постъпки пред г-на кмета и повторното напомня-
не в края на академическата година, за да се поправи 
тая грешка, имаха за резултат, че се обеща да се даде 
друго място, но и до днес нищо реално не е постиг-
нато. Надаваме се, че Софийската община в най-скоро 
време ще поправи тая инак необяснима грешка“, пише 
в Годишника на Софийския университет. И в дейст-
вителност, грешката ще бъде поправена няколко го-
дини по-късно – през учебната 1927–1928 г., когато с 
решение на Общинския съвет ще бъде отпуснато ново 
място – този път в квартал Лозенец, под условие, че 
в тригодишен срок, считано от 31.07.1928 г., мястото 
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следва да бъде надлежно застроено. И тази локация 
обаче няма да се окаже финална за Студентския дом.

Академичната 1924–1925 г. е от интерес и по още 
една причина. Тя е останала в историческата памет 
като първата, в която Общостудентската организация 
„Христо Ботев“ функционира с напълно одобрени от 
Академичния съвет програма и устав. „Нашата задача 
ще бъде чрез спокойна, разумна и обмислена ориен-
тация в нашия обществено-културен живот да улесня-
ваме студента във всяка негова стъпка към универ-
ситетската наука и да подготвяме неговото влизане в 
обществения живот“, пишат две години по-късно акти-
вистите на ОСО „Христо Ботев“ от страниците на своя 
печатен орган – сп. „Студентска мисъл“.

На по-късен етап тъкмо 1924 г. ще се счита за ос-
новополагаща за организацията (както от нейните 
членове, отбелязващи своите организационни юби-
леи, така и от академичната управа), въпреки че дру-
жеството има много по-дълга история, която датира 
още от края на Първата световна война, за да може 
през учебната 1924–1925 г. борят на нейните членове 
да достигне над 700 души46. „Като считаме тая органи-

46 В летописа „История на Софийския университет“ проф. Михаил 
Арнаудов отбелязва, че първият устав на „общообразователното“ 
студентско дружество „Христо Ботев“ бива одобрен с някои проме-
ни в целта още на 07.05.1921 г. Нещо повече! Покрай академична-
та криза от 1921–1922 г. се споменава, че на свое общо събрание от 
17.03.1922 г. ОСО „Христо Ботев“ дава своята пълна подкрепа за по-
зициите и поведението на Академическия съвет в конфликта му с 
министър Омарчевски. Към края на учебната 1923–1924 г. се говори 
за възстановяване на общостудентското дружество, което е взело 
участие със знамето си във воденото от ректора Моллов шествие по 
случай празника на св. братя Кирил и Методий. През същата учебна 
година дружеството „Христо Ботев“ влиза във връзка с европейски-
те студентски дружества и бива избрано на конгрес във Варшава за 
член на Международното студентческо сдружение.
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зация вече достатъчно закрепнала, пожелаваме ѝ още 
много и големи успехи както вътре в България, тъй и 
във външните ѝ връзки за издигане на българското 
студентство до висотата на своите събратя от другите 
европейски университети“, пише в годишния си отчет 
ректорът проф. д-р В. Н. Златарски. 

Международното признание за ОСО „Христо Ботев“ 
също не закъснява, затвърждавайки това, което е полу-
чено от университетското ръководство. През лятото на 
1924 г. организацията бива приета в Международната 
студентска конфедерация (CIE). Българското студент-
ство бива достойно представено чрез свои делегати на 
международните студентски конференции в Женева и 
Копенхаген, както и на конгреса на румънските студен-
ти в Сибиу, където се обсъжда въпросът за създаването 
на Балканска студентска федерация.

Важно е да се отбележи, че ОСО „Христо Ботев“ е 
пряк наследник на създадената в годините на Първа-
та световна война студентска организация „Единство“ 
и започва своето организационно укрепване още през 
1919 г. Това прави възможно непрекъсваемостта в кау-
зата по изграждането на Студентския дом през призма-
та на българското студентство, тъй като Студентският 
клуб така и не продължава своята дейност в следвоен-
ния период, а изграденият от него граждански комитет 
се нуждае от подкрепата на активната студентска мла-
деж по факултети, за да бъде мисията му все така споде-
лена и да бъде доведена същата до успешен завършек.
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1925–1926 г.

На тази конференция сѫ постигнати успѣ-
хи, както по дѣлата на самата международна 
студентска конфедерация и постигането на 

български националенъ съюзъ между българ-
ското студенство въ странство и у насъ, тъй 
и за достойнствата и престижа на българското 

студентство изобщо(...)

Българският национален студентски съюз (БНСС) 
е основан като обединителна организация на българ-
ските студентски дружества от страната и чужбина на 
28.08.1926 г. на учредителна конференция в Прага, про-
ведена по време на VIII конференция на Международ-
ната студентска конфедерация (CIE)47. „На тази конфе-
ренция са постигнати успехи както по делата на самата 
международна студентска конфедерация и постигането 
на български национален съюз между българското сту-
дентство в странство и у нас, тъй и за достойнствата и 
престижа на българското студентство изобщо, като дори 
един от делегатите на Общостудентската организация 
„Христо Ботев“, Д-р Башев, е бил избран за секретар на 
международната студентска конфедерация. По този по-
вод аз от душа и сърце пожелавам дружното засилване 
на нашето студентство чрез тази организация за по-на-
татъшното му преуспяване във всяко отношение“, пише 
в годишния си отчет пред професорското тяло ректорът 
на университета проф. д-р Стефан Петков.

47 БНСС е титулярен член на CIE от създаването си до вливането си 
като колективен член на държавната младежка организация „Бран-
ник“ след 1940 г. Преустановява дейността си на 09.09.1944 г.
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В учредителното събрание по линия на ОСО „Христо 
Ботев“ участие вземат освен д-р А. Башев, още и Н. Мин-
ков, Л. Сокеров, както и представители на ОСО „Васил 
Левски“, Съюза на българските студентски дружества 
в Германия, Студентското общество „Българска седян-
ка“ – Прага, Студентско дружество „Отец Паисий“ – Вие-
на, Съюза на неутралните студентски дружества – Виена 
и др. По данни от архивите на ЦДА към края на 1927 г. 
БНСС обединява над 30 студентски дружества – колек-
тивни членове с обща численост от над 3000 студенти. 
Това включва 22 дружества от 8 европейски страни и 12 
отдела в страната, представляващи студентите в Софий-
ския и в Свободния университет, в Художествената, Му-
зикалната и Търговската академия48. 

Инициативата за създаването на БНСС е под шап-
ката на ОСО „Христо Ботев“ и в този смисъл от учреди-
телното събрание в Прага нататък двете организации 
споделят една обща история. В тази история не липс-
ват противоречиви епизоди, в които университетските 
власти държат на дистанцирането на университетска-
та студентска организация от националната такава, но 
по въпроси като изграждането на Студентския дом – 
синхронът е пълен. 

От мотото на БНСС „Академичност, Надпартийност, 
Родолюбие“ проличават претенциите на организация-

48 Подробности за организационното състояние на БНСС към онзи пе-
риод могат да бъдат прочетени в бр. 1 на в-к „Студентска борба“ от 
28.10.1927 г. Повече за историята на БНСС може да се намери както 
в архивите на университета, така и в Държавния архив (ДА) В ДА са 
налични: плакат за международната студентска конференция, орга-
низирана в София през 1933 г., протоколи от заседанията на XVI кон-
грес на БНСС в Асеновград (1937–1938), писма от клоновете на БНСС 
в чужбина за утвърждаване на делегатите за конгреса на БНСС, изхо-
дящия дневник на организацията за периода 1938–1944 г. и други. ф. 
1505К, 1 опис, 13 а.е., 1926–1944 г.
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та да се превърне в идейно движение, а това излиза от-
въд преките ѝ задължения по защита на непосредстве-
ните студентски интереси49. За възприемането на този 
по-широк идеен подход, като контрапункт на създа-
ването на един тесен „еснафски“/професионален сту-
дентски съюз, се застъпва д-р Никола Минков, който 
в качеството си на председател на ОСО „Христо Ботев“ 
през учебната 1925–1926 г. има съществена заслуга за 
учредяването на БНСС. „Морално ли е сдружението на 
най-младите и надеждни сили на нацията в името само 
на техните материални интереси! Какво може да доча-
ка един народ, чиито синове не намират друга цел за 
общественото си сцепление и работа, освен временния 
и тесен материален интерес!“, пита реторично д-р Мин-
ков50. И в действителност, спойката на надпартийния 
родолюбив академизъм е необходима, за да бъдат прео-
долени естествените различия по оста български–чуж-
дестранни университети и задълбочаващите се поли-
тически разделения сред студентската младеж (главно 
по оста националисти–социалисти). Тъкмо последното 
делене проваля предходните опити за обединение на 
българските студентите, в т.ч. създадения скоро след 
края на Първата световна война Съюз на българските 
студентски дружества „Родина“ с център в Берлин51. 

49 В своята книга „Българската студентска младеж в демократичните 
и антифашистките борби“ Цвета Тодорова отбелязва, че социалните 
мероприятия на БНСС отвъд каузата по построяването на Студентски 
дом наред със студентския кооперативен стол са свързани с учредя-
ването на студентска държавна библиотека, карти за пътуване с на-
маления в железопътния транспорт, студентски екскурзии с научна 
цел, устройването на студентски колонии във Варна, Берковица и др.
50 Минков, Н. (2021). Към новите поколения. София: ИК „Гутенберг“.
51 Разцеплението в съюз „Родина“, в който до 1923 г. членуват около 
1300 членове от 19 български студентски дружества в чужбина, на-
стъпва след разгрома на Септемврийското въстание и нажежаване-
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Уви, БНСС никога няма да може да изпълни съв-
сем до край тази своя мисия, но безспорно ще бъде 
най-постоянна в усилията си за постигането на завет-
ната цел, която е цел както на студентите, милеещи за 
отечеството, така и на професорското тяло. Ето какво 
пише в ректорския си отчет проф. Янаки Моллов цели 
15 години по-късно във връзка с все още неосъществе-
ния идеал за единодействие на студентската младеж: 
„Една голяма задача както на студентството, така и на 
професорското тяло на университета, е да се напра-
ви всичко възможно нашето студентство да изостави 
дребните и безполезни взаимни борби. Да може вни-
манието на българското студентство да се насочи към 
широко използване на възможностите, които му дава 
времето, прекарано в университета, за методична на-
учна работа и за опознаване на българската действи-
телност… Една такава дейност би увлякла студентите 
в полезна творческа работа – от които и среди да из-
хождат и каквито и разбирания да имат – и би им дала 
твърде много нещо за техното оформяване като граж-
дани и специалисти в дадена област на науката, които 
след свършването на образованието си в университе-
та, има да работят между българския народ от села и 
градове“.

то на политическата обстановка в България. Създава се контрасъюз 
„Нарстуд“, доминиран от представители на т.нар. прогресивно сту-
дентство.  Този левичарски съюз престава да съществува през януари 
1927 г. 
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1926–1927 г.

Единъ другъ частенъ фондъ е тоя за построй-
ка на студентски клубъ. Този фондъ се увеличи съ 

60,991 лв. приходъ, полученъ отъ традицион-
ния университетски балъ, а съ доброволнитѣ 
вноски на студентитѣ той нарастна съ 139,592 

лева. Въ края на изтеклата учебна година фондъ-
тъ възлѣзе вече на 803,725 лева (безъ лихвитѣ).

И през академичната 1926–1927 г. продължава тра-
дицията за заделяне на приходите от ежегодния  универ-
ситетски бал. Традиция, стартирала през 1920–1921 г.
по времето на проф. Александър Цанков начело на уни-
верситета. Постъпленията във фонда за постройка на 
Студентски дом обаче увеличават размера си с темпо-
ве, с които още няколко випуска ще завършат, преди да 
видят своя дом материализиран. 

Фондонабирането е ограничено до едни определе-
ни граници вследствие на хронично потиснатия прием 
на студенти в университета, което пък се налага поради 
липсата на учебни пространства. Според проф. Георги 
Шишков „този е най-болният въпрос в нашия универ-
ситет и съставя не малко грижи за университетската 
управа в началото на всяка учебна година“. 

Ето какво пише по темата проф. Златарски през 
1925 г. по повод на изготвянето на държавните бю-
джети за 1926 и 1927 г. В ректорския си отчет той от-
правя искане поне отчасти да се удовлетворят най-не-
отложните нужди от помещения за университета: „В 
това отношение особено тежко е положението на 4-те 
химически институти. Помещенията им са дотолко-
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ва ограничени, че не са достатъчни да удовлетворят 
най-минималните изисквания на факултета. Поради 
това Химическият отдел при Физико-математическия 
факултет се видя принуден от ред години да ограничи 
броя на студентите, защото неговите лаборатории и 
други помещения се оказаха недостатъчни да поберат 
кандидатите, желаещи да изучават химия и затова се 
приемат от тях само 20%. Няма тук да се спирам върху 
нехигиеничната обстановка на тоя отдел, която вече 
даде и ще дава своите жертви; няма така също да из-
тъквам и големите щети, които се нанасят на нашето 
стопанско развитие, защото у нас се търсят химици, 
а университетът ни не е в състояние да удовлетвори 
тая насъща нужда, и то само поради липса на помеще-
ния в него“.

През академичната 1926–1927 г. не липсват и до-
бри новини по отношение на обезпечаването на учеб-
ния процес. От Годишника на Софийски университет 
научаваме, че университетът е бил особено щастлив 
да получи няколко дарения, които възлизат на почет-
ната сума от 8 885 644 лв. Най-крупното си дарение 
(6 983 528 лв.) алма-матер52 получава от Рокфелеро-
вата фондация за довършване сградата на Агроно-
мо-лесовъдския факултет. „Това огромно дарение на 
Рокфелеровата фондация е едно събитие за нашия 
университет и аз ставам изразител на нашето общо 
чувство на признателност, като изказвам при днеш-
ния тържествен случай нашата най-сърдечна благо-

52 Алма-матер (от латински: alma mater, буквално: „майка-хранител-
ка“) студентите наричат университета, в който се обучават. У нас 
обаче наименованието се използва само по отношение на Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“, тъй като години наред той е 
единствен. 
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дарност за благородната инициатива на поменатата 
американска фондация“, пише в годишния си отчет 
пред академическата общност проф. д-р Владимир 
Алексиев, ректор на университета.

И докато за общоуниверситетските каузи все пак се 
намират отделни дарители, към учебната 1926–1927 г. 
студентите продължават да разчитат за реализацията 
на своите каузи основно на вътрешна взаимопомощ. 
Към ОСО „Христо Ботев“ заработва създаденото през 
1926 г. бюро „Услуги“, което подпомага студентите по 
всички въпроси, свързани с осигуряването на частни 
квартири, трудова заетост, намаления в магазините, 
сведения от чужбина, студентски екскурзии. Разкрито 
е дори подбюро за „организационна и социална статис-
тика“, което ще спомогне скоро след това за по-добрата 
аргументация в подкрепа на каузата Студентски дом 
пред очите на международната общественост.
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1927–1928 г.

За да се получи обаче обещаната отъ ISS по-
мощь отъ 15.000 долара, ще трѣбва да се събера-
тъ у насъ за фонда — извънъ сумата съ която сега 
се разполага — още около 1.600.000 лева. Тая сума 
комитетътъ очаква отъ пожертвователностьта на 
българското общество, което винаги е било отзив-
чиво къмъ нуждитѣ на академическата младажь.

През учебната 1927–1928 г. сумата, събрана във 
Фонда за построяването на Студентския дом, надмина-
ва за първи път милион лева (1 183 543 лв.). За постига-
нето на тази цел следва да отбележим и ползотворния 
принос, който оказва гласуваната от Народното събра-
ние още през академичната 1925–1926 г. държавна по-
мощ в размер на 200 000 лв. 

На фона на над 20-годишните усилия на национално 
ниво, генерирали общо един милион лева, ангажимен-
тът, заявен през учебната 1927–1928 г. от  International 
Student Service – ISS за даряване на 2,1 млн. лв. (левовия 
еквивалент на тогавашните 15 000 долара) звучи заше-
метяващо, но е безспорен факт. За обещаното дарение 
академичната общност на университета е информира-
на от отчета на проф. д-р Гаврил Кацаров, изнесен на 
08.12.1928 г.: „Благодарение на дейността на универси-
тетската власт и на Българския национален студентски 
съюз заинтересуваха се за тежкото социално и стопан-
ско положение на българския студент и известни кръ-
гове в чужбина, особено Международната студентска 
взаимопомощ (ISS). Главният секретар на казаната орга-
низация г-н Кочник, а по-късно и вторият секретар г-н 



95

Поберецки посетиха тая година България, запознаха се 
с положението на нашето студентство и обещаха да сло-
жат въпроса за разглеждане в конференцията в Шартр“.

Проф. Кацаров информира своите колеги, че в Со-
фия е бил сформиран нарочен  комитет под председа-
телството на проф. Г. Данаилов, който е следвало да 
изработи подробен рапорт въз основа на статистиче-
ските данни, събрани от националния студентски съюз 
и организацията „Христо Ботев“53. Тоя рапорт, споделя 
проф. Кацаров, е разгледан в споменатата конферен-
ция в Шартр, в която са взели участие представители 
на БНСС, и е взето решение да се развие от ISS „широка 
пропаганда между студентите на света, за да се подпо-
могне постройката на българския студентски дом“. 

Проф. Кацаров отбелязва в словото си, че планове-
те за издигането на Студентския дом вече се изработ-
ват, като на първо време ще се реализира една трета 
от проектираната постройка, за което ще бъдат необ-
ходими около 5 млн. лв. За да се получи обещаната от 
ISS помощ от 15 000 долара, според ректора ще трябва 
да се съберат у нас за целите на фонда – извън сумата, с 
която сега се разполага – още около 1,6 млн. лева. 

„Тая сума комитетът очаква от пожертвователността 
на българското общество, което винаги е било отзивчи-
во към нуждите на академическата младеж. И нека ми 
бъде позволено от това място да отправя горещ позив 
към българското общество да се отзове на поканата на 
учредения за целта комитет, който ще открие подписка 
за събиране на горната сума, за да можем да издигнем 
в столицата на България един хубав дом, който ще за-
доволи една от най-въпиещите нужди на целокупното 
53 Анкетата сред студентите на Софийски университет е проведена 
през февруари 1928 г. под ръководството на асистент Славчо Загоров.
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студентство“, гласи патетичният призив на ректора, уве-
ковечен в Годишника на университета.  

По повод на обещаното дарение е важно да се под-
чертае написаното във в-к „Студентска трибуна“ някол-
ко години по-късно – че тези пари не идват от богати 
фондации, а са събрани изключително от обикновени 
студенти от 16 държави54. 

Събирането им в действителност е дело изцяло 
на Международната студентска служба (International 
Student Service – ISS) към Световната студентска 
християнска федерация (World’s Student Christian 
Federation – WSCF), която в повечето български източ-
ници фигурира като Международната университет-
ска взаимопомощ (по френското ѝ название l‘Еntraide 
Universitaire International)55. Възможно е ISS да бъде 
открита и под наименованието European Student Relief 
(ESF), което име организацията носи от основаването 
си като подзвено на WSCF през август 1920 г. до 1925 г.
 В устава на ISS от 1929 г. като нейна цел е записано: 
„Да сближава студентите по света в общо усилие за на-
маляване на материалните тегоби, за промотиране на 
студентската самопомощ и кооперативни начинания, 
за осъзнаване на нуждата от разбирателство между 
студентите“56.
54 Източник на тази информация е в-к „Студентска трибуна“, бр. 12 от 
23.04.1931 г. В действителност към 1929 г. ISS има представителство в 
над 20 страни по целия свят: Австралия, Канада, Китай, Чехословакия, 
Дания, Египет, Естония, Финландия, Франция, Германия, Великобри-
тания, Холандия, Унгария, Индия, Италия, Япония, Корея, Нова Зелан-
дия, Норвегия, Португалия, Румъния, Русия, Южна Африка, Швеция, 
Швейцария, Съединени Щати, в Латинска Америка.
55 Сред патроните на международната студентска организация към 
1934 г. попадат проф. Алберт Айнщайн, Томаш Масарик – първият 
президент на Чехословашката република, Фридьоф Нансен – носител 
на Нобелова награда за мир и ред други общественици и дипломати.
56 Изт.: http://www.lonsea.de/pub/org/931
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Макар и почти забравена днес, ESF/ISS е на практи-
ка първата хуманитарна икуменическа организация за 
подпомагане на засегнатите от войни57.  Стартирайки 
с подкрепа за студенти бежанци от Първата световна 
война чрез даряване на храни, организацията разши-
рява дейността си в посока осигуряване на облекла, 
книги, настаняване, отопление, медицинска помощ, 
подкрепа за трудовата заетост на студентите и други 
форми на финансова взаимопомощ. 70 000 студенти  от 
120 университета от Централна и Източна Европа по-
лучават някаква форма на подкрепа от организацията 
само през първата година от нейното съществуване.

ISS оказва помощ на българското студентство и 
отвъд прещедрото дарение, направено за каузата на 
Студентския дом. За оказването на по-широка хума-
нитарна подкрепа през учебната 1927–1928 г. се учре-
дява български клон/комитет към международната 
студентска организация: „Инициативата на Междуна-
родната студентска взаимопомощ в Женева да учреди 
в София свой комитет и чрез него да развие помощна 
дейност, заслужава нашата най-искрена благодарност 
и достойно се оценява от българското студентство“, 
споменава в отчета за ректорството си видният бъл-
гарски учен археолог проф. Кацаров. В това начинание 
се включват студенти и преподаватели както от Со-
фийския, така и от Свободния университет.

От летописите на Софийски университет научава-
ме, че хуманитарната помощ, отпусната от ISS, е прис-
тигнала чрез административния секретар на Между-
народната студентска взаимопомощ, г-н Поберецки, 
който през времето на пребиваването си в София е 
57 Hartley, B. (2018). Saving Students: European Student Relief in the 
Aftermath of World War. Faculty Publications – College of Christian Studies.
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оставил на образувания за целта комитет сумата от 
53 200 лв. Тази сума представлява само част от помо-
щта, предоставена от организацията на немските сту-
денти за подпомагане на българските им колеги, по-
страдали от Чирпанското земетресение между 14 и 25 
април 1928 г. От трусовете е засегната една седма от те-
риторията на България с над 400 000 души население. 

Подкрепата на ISS е стигнала до студентите с помощ-
та на БНСС, в отговор на чийто апел е отпусната споме-
натата помощ58. Комитетът е използвал горната сума 
в духа на предназначението ѝ, като е настанил на без-
платна храна, квартира и пътни разноски 23-ма постра-
дали студенти и студентки в лятната колония на БНСС 
в Берковица. Отделно от това дарение, Дружеството на 
жените с висше образование е решило да остави на раз-
положение на комитета сумата от 16 500 лв., която да се 
употреби изцяло за подпомагане на студентки.

58 По решение на Българския комитет към ISS, БНСС се разпорежда на 
всичките си организации в България и чужбина да представят списък 
на нуждаещите се пострадали, за да бъдат подпомогнати. Скоро след 
първоначалното дарение е получена от Женева нова сума в размер на 
1000 швейцарски франка, която също е използвана по предназначение. 
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1928–1929 г.

Общостудентската организация „Христо Боте-
въ“, която обединява въ редоветѣ си около 2000 
студенти отъ университета, и презъ изтеклата 

година продължи своята благотворна дейность. 
Подържала е успѣшно кооперативния столъ, сполу-
чила е да издействува мѣсто за постройка на морска 

почивна станция въ Варна и е подпомагала около 
50 пострадали отъ землетресението студенти.

Краят на 20-те години и началото на 30-те години 
на 20-и век е решителният период, в който каузата за 
построяването на Студентския дом върви към успешна 
материализация. 

От учебната 1928–1929 г., обаче, в продължение на 
следващите 10 години, бюджетът на Софийския уни-
верситет бива непрекъснато намаляван „по причина на 
затрудненото финансово положение на държавата, а от-
части и поради немарата на някои меродавни среди към 
нуждите и развоя на висшето ни учебно заведение“59. 
При това, ограниченията за системата на висшето об-
разование са в пъти по-големи от тези, наложени неми-
нуемо и в други сектори поради негативните макроико-
номически ефекти на „Голямата депресия“ от есента на 
1929 г. върху националната икономика. 

В изложение на Академическия съвет по темата 
относно планираните съкращения в бюджета за фи-
нансовата 1932–1933 г. се прави анализ, че ако общият 
бюджет на държавата е бил намален със 7% за пред-
ходните пет години, то за същия период от 5 години 
59 Из „История на Софийския университет…“
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бюджетът на Университета е бил намален със 17%. 
Ако съпоставим учебната 1927–1928 г. спрямо учебна-
та 1934–1935 г., то в бюджета на Софийски универси-
тет отчитаме над 40% спад60.

Въпреки ограниченията, университетското ръко-
водство се старае да подпомага студентите, доколкото 
това е възможно. Един такъв инструмент за подкрепа 
е Фондът за даване премии на отличили се студенти, 
който започва да се използва по предназначение през 
академичната 1926–1927 г., въпреки че е създаден ня-
колко години по-рано. При старта на неговата работа 
е определено да бъдат наградени с премии от 500 до 
2000 лв. общо 57 студенти по предложение на факул-
тетите. През академичната 1928–1929 г. този брой е 
над 70: 15 студенти от Историко-филологическия фа-
култет, 15 от Физико-математическия, 18 от Юридиче-
ския, 6 от Медицинския, 8 от Агрономо-лесовъдския, 7 
от Богословския и 4 от Ветеринарномедицинския. 

73 студенти на фона на общо над 4100 обучаващи 
се през учебната година не е достатъчно. Ами остана-
лите? За условията в които студентите без парична 
подкрепа са принудени да оцеляват четем в отчета на 
проф. Стефан Баламезов, изнесен навръх 8 декември 
1930 г.: „Вън от често нехигиеничните аудитории и 
институти, студентите живеят различно според сред-
ствата си. (…) Голям брой имат средства под 1200 и те 
живеят в мансарди и подземия, дори по няколко души 
в една стая. При способности и упорит труд те ще ста-
нат отлични просветени граждани, но и при условие, че 
младият организъм издържи на лишенията“.

Всичко това прави благотворителната дейност, 
развивана от общостудентската организация „Хрис-

60 Фанин, М. (1937). Студентство и народ.
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то Ботев“ по линия на построяването на Студентския 
дом и останалите социални каузи на организацията, 
достойна за възхищение. „Усилията й да подобри ло-
шите материални условия на мнозина наши студенти 
за съжаление не всякой път се увенчават с успех. Обаче 
младежката енергия и идеализъм е гаранция за пости-
гане на целите, които организацията си е поставила.“, 
пише с признателност в годишния си отчет ректорът 
проф. Г. Шишков.

От доклада на проф. Кацаров от декември 1928 г. 
научаваме, че Общостудентската организация „Христо 
Ботев“ вече обединява „около 50% от студентството“, 
а нейният Студентски клуб с две трапезарии, който е 
осигурявал храна за около 150 души, е станал средище 
на културния живот на студентството. Названието на 
преходноустроените трапезарии говори ясно за про-
дължаването на организационните традиции на ав-
тентичния Студентски клуб от страна на ОСО „Христо 
Ботев“61.

В отчета се споменава, че през академичната 
1927–1928 г. организацията е издържала 65-има сту-
денти, пострадали от земетръса. През 1928–1929 г. 

61 От страниците на сп. „Студентска мисъл“ (1927) научаваме, че ор-
ганизацията урежда своя Студентски клуб в салона на „Стария Хай-
делберг“ на бул. Дондуков № 7 до сладкарница „Охрид“. „В клуба ще 
се сервира обяд и вечеря при следните условия: всяко готвено ястие 
струва 10 лв. Печено и аламинут 14 лв., като от тая цена абонатите 
ще се ползват с 15% отстъпка“, пише на страниците на списанието. 
За абонат се считал всеки, който бил склонен да заплати минимална 
вноска от 300 лв., срещу която получавал купони за 345 лв. При от-
криването на своя клуб, студентите планирали по време на обяда и 
вечерята (чак до 01:00 ч. след полунощ) да свири оркестър. От 08:00 
до 11:30 ч., както и от 14:00 до 18:00 ч. пък било време за развлече-
ния – табла, шах, домино, вестници и др. били на разположение на 
членовете, като през това време се сервирали кафе, чай, локум, слад-
ко и пр. на ниски цени.
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тази бройка е „около 50“. От Годишника на Софийски 
университет не става ясно откъде са дошли средства-
та за издръжката на пострадалите студенти, които са 
в допълнение на тези, подпомогнати от БНСС с даре-
ния от ISS, за които вече писахме62. Възможно е фи-
нансовата подкрепа да е по линия на Международна-
та студентска конфедерация (CIE), която обединява 
над 1 200 000 студенти от 32 държави по света. На 
конференцията на организацията в Париж по предло-
жение на БНСС са гласувани единодушно резолюции, 
с които CIE апелира към студентството от целия свят 
да се притече на помощ на пострадалите от земетре-
сението български студенти, както и да действа в рес-
пективните държави за подкрепа на следващите там 
пострадали наши студенти чрез отпускане на стипен-
дии, настаняване в студентски домове и пр.63 

Активната дейност, развивана от ОСО „Христо Бо-
тев“, която включва още издаване на лекции на препо-
даватели (студентски учебни помагала), уреждане на 
допълнителни курсове, сказки, екскурзии, забави, раз-
витие на „родолюбива агитация“ и участие в народни 
тържества кара академичното ръководство да изгради 
една по-устойчива двустранна връзка с представите-
лите на студентската общност. 

С решение на Академичния съвет от 05.07.1928 г. 
професорското тяло решава всеки факултетен съвет 

62 Знаем, че ОСО „Христо Ботев“ е поддържала взаимоспомагателна 
каса, от която са се отпускали краткосрочни заеми на нуждаещи се 
студенти. В отчета за академичната 1929–1930 г. пише, че дружеството 
е отпуснало през изтеклата година 25 000 лв. за подпомагане на бедни 
студенти.
63 Подписката за помощите бива открита още на самата парижка 
конференция по инициатива на българската делегация, съставена от 
членове на ОСО „Христо Ботев“.
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да избира ежегодно по един професор за връзка с ака-
демичните дружества при съответния факултет, а Ака-
демичния съвет да избира двама от своите членове за 
връзка с Общостудентската организация „Христо Бо-
тев“. По смисъла на приетото решение те имат за задача 
да се запознават с живота и дейността на дружествата и 
да им бъдат полезни съветници, „предимно когато тех-
ните съвети бъдат поискани“. По този начин се прави 
решителна стъпка в институционализирането на сту-
дентското представителство на университетско ниво. 
Само че за разлика от днес, когато студентите излъч-
ват своите представители в Академичния съвет, тогава 
Академическият съвет излъчва свое представителство 
за връзка със студентската общност.

Всичко дотук изброено ни кара да заключим, че 
през академичната 1928–1929 г. както професорското 
тяло, така и студентската общност достойно изпълня-
ват завета на проф. Шишков, който гласи: „В тези усил-
ни години, години на тежки изпитания, когато една 
вълна на зловещ песимизъм залива страната ни, цяла-
та наша студентска младеж и нашият университет ще 
трябва да изпълнят отечествения си дълг: да положат 
върховни усилия, за да съживят покрусените идеали 
на нашия народ, да усилят отслабналите му добродете-
ли, да окрилят сломения му дух и като му вдъхнат вяра 
за по-честити бъднини, да спасят, закрепят и издигнат 
материално и духовно малкото, което остана от племе-
то ни след двете злополучни войни“.
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1929–1930 г.

Така е намислилъ и известниятъ старъ нашъ 
публицистъ, общественъ и политически деятель, 

уважаемиятъ господинъ Т. Г Влайковъ, който 
вече подари цѣлата си библиотека на бѫдещия 
студентски домъ, при грижа всичко да предаде 
подвързано и въ специални шкафове. До сега сѫ 

предадени 514 тома.

За да се оцени днес значението на направеното 
от дядо Влайков дарение, следва да се потопим в ус-
ловията, в които университетът функционира към 
края на 20-те години на миналия век. А те са условия 
на общи ограничения, които не подминават и снабдя-
ването с научни издания. Ето какво каза проф. Бала-
мезов по темата в ректорския си отчет: „Но особено 
тежко бе – и продължава да бъде тежко – положение-
то на ония факултети, които имат предимно нужда от 
учебни помагала, а също на целия университет откъм 
книги и списания. […] Тия намаления станаха с оглед 
на общото състояние на държавния бюджет, но счи-
там за свой дълг да подчертая, че това положение се 
отразява крайно вредно и върху преподавателите и 
върху преподаванията и върху студентите при липса 
на нужните материали в т.нар. „консумативни факул-
тети“, особено при обстоятелството, че някои от тия 
факултети още тепърва се доуреждат и че числото на 
студентите нараства. А невъзможността да се поддър-
жа Университетската библиотека на нужната научна 
висота съставлява за нас същинско бедствие и не само 
защото ни лишава от възможност да бъдем в течение 
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на голяма част от най-новата литература, но и защото 
впоследствие – при nо-благоприятни условия – зло-
то ще се окаже често непоправимо: средствата ще се 
използват за все най-новото, а и много съчинения ще 
бъдат изчерпани”.

В обобщение на цитата, изваден от Годишника на 
Софийския университет, дарението от над 500 тома, 
направено от Тодор Влайков, съвсем не е несъществе-
но – то има потенциала да формира основите на една 
бъдеща библиотека с читалня при Студентския дом. 
Както узнаваме от архивните документи на Софийския 
университет, дори Университетската библиотека е за-
почнала да функционира през 1888–1989 г. с основен 
фонд от едва 2400 научни издания и 118 „забавителни 
книги“64. Уви, както научаваме от преразказ на случка-
та, поместен в изданията на НСД „Академични диску-
сии“ и „Спомени за Студентския дом“ (2003), скоро след 
пренасянето на шкафовете с книги в новопостроената 
сграда, дарената книжнина била „разграбена не се знае 
от кои студенти“. Какво в действителност се е случило 
с дарението така и не било изяснено...

Идеята за библиотека при Студентския дом е съжи-
вена в най-ново време през академичната 2019–2020 г. 
Тогава по инициатива на директора на НСД е създаде-
на Студентска библиотека „Васил Г. Янков“. Библиоте-

64 В края на отчетната година библиотеката на Софийски универси-
тет е притежавала 178 298 тома книжнина. Разполагала е с броеве от 
409 чужди списания и 1005 български списания и вестници по Закона 
за депозита. Използвана е от 4488 читатели, в т.ч. 826 университетски 
преподаватели, 3136 студентки и студенти и 526 външни лица. Ред-
но е да отбележим, че Общостудентската организация „Христо Ботев“ 
също е поддържала своя библиотека, макар и далеч от претенциите 
на университетската. Традицията на българското студентство да раз-
вива свои библиотечни фондове датира още от дружеството „Наука“, 
основано през 1891 г.
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ката е кръстена на името на студента агроном и пред-
седател на Студентски строителен комитет при БНСС в 
периода 1929–1932 г., във връзка с неговите заслуги по 
събирането на спомените относно построяването на 
Студентския дом през 60-те и 70-те години на ХХ век. 
Дарението, което Тодор Влайков прави в края на 20-те 
години на миналия век, е съизмерено с библиотечния 
фонд, с който се дава  рестарт на Студентската библи-
отека 90 години по-късно. През 2020 г. Нов български 
университет дарява над 500 от актуалните си универ-
ситетски издания – книги, учебници и пр.65 За щастие 
на приятелите на Студентския дом, този път дарение-
то не е разграбено, а надлежно каталогизирано и на-
правено достъпно за читатели в обособено за целта 
помещение в сградата.

65 Опит за рестарт на идеята за библиотека на Студентския дом е на-
правен две десетилетия по-рано покрай създаването на Академичния 
център за литература и култура при НСД по инициатива на проф. Пла-
мен Дойнов, тогавашен директор на Студентския дом. Инициативата 
не просъществува поради липса на приемственост в управлението на 
институцията и поради прехвърляне на обособената читалня/компю-
търен център за нуждите на една от студентските организации в дома.



107

1930–1931 г

Съ законъ отъ 1931 год. на студентския 
домъ се подари отъ държавата едно мѣсто отъ 
кв. м. 1396.50 въ центъра на Столицата на ул. 

Аксаковъ и площ. Народно Събрание. На това мѣс-
то, на 30 май м. г., се постави основниятъ камъкъ 
на бѫдещия студентски домъ. (…) Великолепната 

постройка е вече покрита.

Със Закона за отстъпване даром на ректора на Дър-
жавния университет в София държавното място от 
1396,50 кв. м, заедно с постройките в него, находящи се 
на ул. „Аксаков“ № 3366, за построяване на Студентски 
дом, утвърден с Указ № 13 на цар Борис III от 1931 г., 
държавата дарява описания недвижим имот (парцел) за 
каузата на българските студенти, с което я прави по-до-
стижима от всякога. На това място, на 30.05.1931 г., се 
поставя основният камък на сградата67.

66 Най-ранните сведения за този имот научаваме от Хандрис № 105 
от 1892 г., открит в архивите по време на предпроектни проучвания, 
част от актуален проект за реконструкция на сградата на Студентския 
дом.  Имотът, описан в хандриса, е собственост на Димитри Марков. 
Характерна е неправилната форма на вътрешните имотни граници 
както на този имот, така и на повечето от имотите и в съседните квар-
тали – остатък от средновековната планова структура от османския 
период. Според арх. Цапков справянето с този недостатък е едно от 
големите постижения на архитектите Данчов и Белковски. Към края 
на ХІХ век на мястото има само малка едноетажна постройка, която се 
вижда и на архивни кадри от периода.
67 На тържеството, което днес отбелязваме като Празник на Сту-
дентския дом, присъстват представители на политическия и ака-
демичния елит, студенти от няколко поколения, както и предста-
вителите на Международната университетска взаимопомощ – 
г-н Кочник и г-н Поберецки. Първоначалните намерения са търже-
ството да се проведе на символичната дата 24 май, като преди това 
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Макар и второстепенен, логично изниква въпросът 
защо като формален субект на дарението се посочва 
ректорът на Софийския университет, а не например 
Българският национален студентски съюз, който се 
ползва от благоволението на своя почетен председа-
тел – Негово Величество (цар Борис III приема да стане 
почетен председател на БНСС по молба на студентска-
та организация през март 1929 г.). 

Тъкмо БНСС се заема през ноември и декември 
1930 г. да обходи 10 000 софиянци с цел да събере 
остатъка от сумата, необходима за стартирането на 
строежа на студентското здание68, а през своя печатен 
орган „Студентска трибуна“ обединява в безпреце-
дентна проява на гражданска и политическа солидар-
ност послания в решаващите за инициативата миго-
ве (ноември 1930 г.), отправени от общественици и 
политици от целия спектър – Негово Величество цар 
Борис III, софийския митрополит Стефан, председате-
ля на Народното събрание Николай Найденов, проф. 
Асен Златаров – стожерът на лявата академична мла-
деж, ръководителите на управляващия Демократи-
чески сговор, Националлиберална партия и на опози-
ционните Демократическа партия, Радикална партия, 
БЗНС, БРСДП и др.

Обяснението за избора е логично – ректорът на ал-
ма-матер като неизменен председател на Гражданския 
комитет за построяване на Студентски клуб – София 

на 11 май е направена първата копка на сградата, а на 14 май същата 
година Гражданският комитет провежда търг с тайно наддаване за 
избор на строител. Всичко това се случва само месеци, след като на 
21.01.1931 г. Министерски съвет приема решение за отпускане на 
държавното място, съпътствано от гласувания в Народното събра-
ние закон и указа на Негово Величество царя.
68 В-к „Студентска трибуна“, бр. 3 от 19.11.1930 г.
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(каквото е официалното наименование на комитета) 
представлява формално обществената инициатива, 
която е на път да бъде успешно финализирана след бли-
зо три десетилетия на фондонабиране. Нещо повече, 
държавата ще се нуждае занапред от надежден акаде-
мичен гарант за просъществуването на предстоящото 
откъм изграждане държавно здание, в което ще бъдат 
вложени освен граждански дарения и целеви субсидии 
от държавния бюджет.

И докато крехките откъм стабилност на институ-
ционалните си устои студентски организации не мо-
гат да бъдат този гарант, то никой не оспорва де факто 
ролята им като краен бенефициент на дарението. По 
същество е надарено българското студентско, тъй като 
негови са финансово-организационното и логистич-
ното осигуряване на инициативата – в национален и 
международен план. 

Да припомним, че на първо място, студентството се 
представлява в тази си мисия от настоятелството на Сту-
дентския клуб, което през академичната 1903–1904 г.
учредява Фонда за построяване сграда на Студентския 
клуб (под контрола на Министерството на народната 
просвета), а сетне, на 12.06.1910 г., учредява и Граждан-
ския комитет, под чието попечителство поставя този 
фонд с цел да си осигури една по-солидна обществена 
гаранция за неговия растеж и неприкосновеност. 

На второ място, като представител на надареното 
българско студентство следва да бъдат възприети как-
то ОСО „Христо Ботев“ – продължител на ролята и тра-
дициите на Студентския клуб като общоуниверситет-
ско студентско дружество, така и съучреденият от ОСО 
„Христо Ботев“ – БНСС, който през 1929 г. организира 
Студентски строителен комитет, чийто председател  
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бива официално определен от ръководството на Граж-
данския комитет (в началото на 1930 г.) за отговорен 
организатор на акцията по събиране на средствата за 
изграждането на Студентския дом.

За ректора на алма-матер е ясно, че на плещите му 
ще тежи отговорността да бъде стопанин на бъдещия 
Дом на българските студенти, който следва да запази 
за целокупната ни академична младеж – във и отвъд 
София. По този повод архитектът на зданието, Иван 
Данчов, пише: „Тази акция взе широки размери не само 
в София, но и в провинцията, където бяха учредени 
местни граждански комитети за същата цел“. В този 
смисъл са и думите на министъра на народното про-
свещение от периода 1926–1928 г., Николай Найденов:  
„Инициативата на нашето студентство да създаде свой 
студентски дом заслужава пълна подкрепа на всички 
обществени среди. Подобни инициативи винаги са про-
ява на самостоятелност и на съзнание, че всеки трябва 
да изпълни своя дълг, а не да очаква само от държава 
или държавни институции“.

Довършването на сградата обаче продължава да 
тежи на плещите на всички заинтересовани. Основи-
те и зидарията струват общо 4 167 390 лв. За довърш-
ването на дома, по оценки на ректора проф. д-р Стоян 
Киркович, са потребни още около 5 000 000 лв., докато 
комитетът разполага с оставащи 1 812 541 лв. „Нека се 
надяваме, че събирането на средства, в което взимат 
живо участие и самите студенти, ще върви успешно и 
че в скоро време постройката на Студентския дом ще 
бъде завършена“, пише проф. Киркович в годишния си 
отчет.
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1931–1932 г.

Отъ тази сума за постройка на Дома до сега 
сѫ изразходвани 5,213,586 лева, тъй че комитетъ-

тъ разполага сега само съ 792,995 лева. 
За довършването ще сѫ необходими още око-
ло 4,030,000 лева. Комитетътъ, който разчита 
на подръжката на държавата и на обществото, 

ще трѣбва да направи още голѣми усилия, за да 
изкара до край започнатото дѣло (...)

Ключовият етап от строителството на Дома на бъл-
гарските студенти съвпада със завършването на един 
друг десетилетен проект – този по построяването на 
централно здание – ректорат на университета. През 
зимата на 1931 г. стартира използването на все още 
незавършения ректорат, започнат през юни 1924 г. и 
осветен тържествено в присъствието на Техни Вели-
чества царя и царицата на 16.12.1934 г.69 Тъкмо усили-
ята по завършването на това здание са на преден план 
в съзнанието на академичното ръководство. Ето защо 
намирането на необходимите средства за довършване 
на сградата на Студентския дом лежи на плещите на са-
мите студенти, на членовете на инициираните от тях 
Граждански и Строителен комитет.

Набирането на необходимите средства за довърш-
ването на студентското здание включва нелеката за-
дача да се обходят стотици населени места в цялата 
страна, общински институции, училища. Търси се 
подкрепа от онези, които тепърва ще бъдат студен-

69 Старият ректорат на ул. „Шипка“ е реквизиран по време на Първата 
световна война – предоставен е за клуб на немските офицери.
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ти, от техните семейства и общности. Защото, ясно 
е, повечето от ангажираните с каузата ще бъдат вече 
дипломирани към момента на завършването на го-
лемия проект, който ще остане за поколенията. Кан-
дидат-студентите са обект на организационно вни-
мание от академичните дружества и националните 
студентски формирования и по друга линия – острия 
недостиг на места за прием във все още скромната по 
размери университетска система. 

Още през есента на 1931 г. БОНСС организира реди-
ца студентски и кандидатстудентски събирания и де-
монстрации в столицата с искане да се премахнат огра-
ниченията в приема на студенти („нумерус клаузус“), 
които до голяма степен са свързани със „сградния въ-
прос“ на университета. През 1933 г. към организацията 
се създава и Централен кандидатстудентски комитет 
за ръководство на борбите на кандидат-студентите70. 

ОСО „Христо Ботев“ и БНСС също работят по про-
блема в национален мащаб. Зад каузата застават и об-
щественици като Стилиян Чилингиров, а в своя статия 
от 1932 г. проф. Асен Златаров стига дотам, че да на-
рече ограниченията в приема на студенти „културно 
самоубийство“, водещо до създаване на „лумпенна по-
луинтелигенция, която ще увеличава безпътицата и 
общественото разложение“71.

Ползите за студентските организации от прегръща-
нето на клаузата на кандидат-студентите са безспорни. 
Подкрепата за техните бъдещи колеги, изразяваща се в 
изграждането на общоградски комитети за взаимопо-

70 Из спомените на проф. Пейко Славов, публикувани в „Спомени за 
Софийския университет“. София: Университетско издателство „Св. 
Климент Охридски“, 1988.
71 Златаров, А. (1975). Избрани произведения.
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мощ и организирането на събрания и манифестации по 
темата, води до попълването на организационните ре-
дици и допринася за по-високата относителна тежест 
на българското студентство в обществения дневен ред. 

Що се отнася до Студентския дом, там ползите също 
са споделени. Колкото повече са студентите у нас, тол-
кова по-голяма ще бъде значимостта на общото дело 
и толкова по-големи ще бъдат отчисленията за негово 
довършване, а оттам и неизбежността то да бъде дове-
дено до успешен край72. Добре би било да напомним, че 
приходите от семестриалната вноска за изграждането 
(и последващата издръжка) на Студентски дом се съ-
бират от всеки записан в университета студент, вклю-
чително и от тези, които се освобождават на различни 
основания от заплащането на учебни и други такси73.
72 На 07.07.1938 г. Академическият съвет отправя писмо до Министер-
ство на просвещението, което съдържа анализ, сочещ, че следващите 
в чужбина българи изнасят годишно между 80 и 150 млн. лв. – сума, 
която, ако бъде инвестирана в разширяване и подобряване на ма-
териалната база на българската академична система, би осигурила 
възможност за привличането на тези студенти за обучение у нас и  
би спомогнала за намаляването на изходящите финансови потоци. В 
писмото се посочва, че въпреки волята на дарителите за изграждане-
то на Софийския университет – братята Евлоги и Христо Георгиеви, у 
нас все още няма технически факултет, каквато всъщност е била ос-
новната замисъл на дарението.
73 Приходите от семестриални вноски съставляват едно от най-зна-
чимите пера за довършването и издръжката на сградата от средата 
на 30-те до средата на 40-те години. През академичната 1941–1942 г., 
за пример, тези приходи възлизат на общо 360 000 лв. Останалите 
по-значими приходни пера през годината включват: наеми от по-
мещения в дома, наети от частни лица, държавни, академични и 
обществени учреждения (567 000 лв.); приходи от обществена и др. 
благотворителност; еднократни помощи и дарения от граждани и 
граждански организации, от вечеринки, забави и пр., предприети 
от студентски сдружения и от университета (200 000 лв. срещу едва 
2000 лв. през предходната година); еднократни субсидии, получава-
ни от бюджета на Министерството на просвещението (300 000 лв. за 
академичната 1941–1942 г.). Срещу тези приходи за академичната 
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През разглежданата година, освен стачките и про-
тестите, довели в ректорския отчет до коментари за 
„неспокойните времена, които прекара университе-
тът“, едно друго събитие също съумява да постави 
общостудентските въпроси в дневния ред на универ-
ситета. От 1 до 5 юли в Софийския университет се със-
тои първата Балканска конференция, организирана 
от Международната университетска взаимопомощ. В 
тази конференция участие вземат Албания, България, 
Гърция, Румъния и Югославия с общо 32-ма делегати, 
от които 14 професори и експерти. Конференцията раз-
гледа редица въпроси във връзка с проблемите на бе-
дните студенти, медицинска помощ на студентите, со-
циалната роля на студента в селото, броя на студентите 
в университетите и интелектуалното сътрудничество 
между балканските университети. По всички тези въ-
проси конференцията приема съответните резолюции, 
с които препоръчва нужните за всеки отделен случай 
практически мерки. „Конференцията, в която царува-
ше най-приятелски дух между разните делегати, ще 
допринесе, без съмнение, за едно по-голямо сближение 
на интелектуална почва между балканските народи“, 
коментира проф. д-р Б. Филов в изложението си пред 
академичната общност на университетския празник 
на 8 декември 1932 г. 

1941–1942 г. стоят разходи в размер на 1,07 млн. лв., в т.ч.: 300 000 лв. 
за подобрение качеството и количеството на храната в студентската 
трапезария; 270 000 лв. за заплати на личния състав (домакин-ка-
сиер, машинописец, майстор, огняр, прислужници); 300 000 лв. за 
поддържане на сградата и помещенията; 100 000 лв. за закупуване 
и поддръжка на мебели и покъщнина; 50 000 лв. за инициативи на 
студентски организации; 20 000 лв. за общински такси; 12 000 лв. 
за канцеларски потреби, материали, закупуване на учебни пособия 
и помагала. 
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1932–1933 г.

Съгласно този правилникъ студенскиятъ 
домъ се управлява: а) отъ Кураториумъ, състо-
ящъ се отъ трима представители на академиче-
ския съветъ и единъ представитель на граждан-
ския комитетъ и б) отъ директориумъ, състоящъ 
се отъ трима представители на преподавателско-
то тѣло при университета, единъ представитель 

на международната студентска самопомощь, 
единъ представитель на Б.Н.С.С. и единъ предста-

витель на О.С.О. Христо Ботевъ.

През академичната 1932–1933 г. е приет първият 
Правилник за управлението на Студентския дом. Той 
спомага за уреждане на стопанисването на готовите и 
годни за ползване части от зданието, които се изчерп-
ват главно до помещенията в сутерена на сградата: 
„Гражданският комитет за постройка на Студентски 
дом има през течение на годината 11 заседания. Той 
успя да приготви за използване сутерена на започнато-
то здание, който сутерен сега се използва за студентска 
менза“. Първите сведения за това кога точно мензата 
заработва получаваме от дописка във в-к „Студентска 
трибуна“, в която пише, че на 23.02.1933 г. Негово Ве-
личество царят е приел на аудиенция Изпълнителния 
комитет на БНСС, който е рапортувал за предстоящото 
през месец март откриване на мензата. Отново от стра-
ниците на вестника научаваме, че през май Висшият 
съюзен съвет на БНСС е дал банкет за 90 души в ново-
открития стол – аудиторията се състояла от студенти, 
работили по каузата за изграждането на Студентския 
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дом. През ноември 1933 г. пък намираме сведения за 
устроена от ОСО „Христо Ботев“ голяма студентска тан-
цова вечер с „първостепенен джазов оркестър“.

Въпреки големите му усилия, пише в отчета си 
ректора проф. Захари Караогланов, Гражданският ко-
митет не успял да постигне по-големи резултати през 
академичната година поради липсата на достатъчно 
средства. „Пред него стоят за разрешение още трудни 
задачи, които превишават неговите възможности. Ще 
трябва държавата и обществото да се притекат с нови 
помощи, за да може да се довърши това хубаво дело!“, 
заключава ректорът.

Устройването на правилник е именно една от тези 
големи задачи, поверени на Академичния съвет. Съглас-
но приетия документ студентите ще играят по-скоро 
второстепенна роля при вземането на решенията по 
повод на управлението на техния дом. Начело ще бъде 
кураториум, състоящ се от трима представители на Ака-
демическия съвет. Доколкото ни е известно, предвиде-
ният по устав директориум с участието на представите-
ли на студентите не е бил конституиран, а ако е бил – то 
същият не е разполагал с правомощия да се разпорежда 
по значимите за развитието на Студентския дом теми. 
Място за притеснения към онзи момент обаче нямало. 

Академичното ръководство работело повече от 
добре с представителите на студентската общност по 
повод на вземането на оперативни решения в осново-
полагащия Граждански комитет, а и по повод на едно 
друго, не по-малко значимо, съвместно начинание – 
управлението на Студентската болнична каса. Ето как-
во пише само две години по-рано проф. Баламезов по 
повод на успешното взаимодействие между професор-
ското тяло и представителите на студентската младеж: 
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„Трябва да добавя, че в два комитета, а именно Граж-
данския комитет за постройка на Студентски дом и в 
тоя на Студентската болнична каса, наравно с ректора и 
другите членове заседават, разискват и гласуват пред-
ставители на българското студентство. Ето как рабо-
тим ние по въпроси, които са общостудентски, вън от 
лекциите, упражненията и изпитите. А този ред на от-
ношения насажда и вкоренява между професори и сту-
дентство взаимно доверие, взаимно уважение и обич. 
Така расте и закрепва един дух на солидарност, така се 
насаждат университетски традиции, така се доизграж-
да нашият духовен университет“.

В своя реч от 1931 г. Райко Ошанов – тогавашен 
председател на БНСС, а на по-късен етап признат за 
основоположник на трудовоправната доктрина в Бъл-
гария, говорейки за напредъка в каузите по построява-
нето на Студентския дом и лятната почивна станция 
в Берковица, споменава, че: „Българският национален 
студентски съюз ще издигне два грамадни паметника, 
които ясно ще говорят за творческия размах на българ-
ското родолюбиво студентство“. Първият правилник за 
управлението на Студентския дом показва ясно, че „па-
метникът“ в София се оказва твърде „грамаден“, за да 
бъде оставен да тежи само на плещите на построилото 
го студентство74, представлявано от БНСС. 

Към 1932–1933 г. студентството все още лъкатуше-
ло по пътя на общностното си и организационно утвър-
ждаване насред политическите борби и разделенията 
на своето време, които го раздирали и запращали ту в 
крайноляво, ту в крайнодясно. Ето защо академичните 
74  През април 1931 г. в-к „Студентска борба“ информира, че е из-
действано от Главна дирекция „Трудова повинност“ временната тру-
дова повинност на студентите да се отбива при строителството на 
Студентския дом, бр. 12 от 23.04.1931 г.
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власти предпочитали да действат „по-консервативно“, 
когато ставало въпрос за вземането на стратегически 
важните решения.  

Диалогът обаче никога не бил прекъсван, дори и в 
най-смутните дни на студентски стачки и протести – 
като тези срещу „нумерус клаузус“, пренесли се от пре-
дходната учебна година и довели през настоящата до за-
криването на две от водещите академични студентски 
дружества – Физико-математическото и Дружеството на 
студентите естественици. Ето какво четем в ректорския 
отчет от същата година по повод на сътрудничеството 
с БНСС и ОСО „Христо Ботев“ по разрешаването на въз-
никналите смутове: „Справедливостта обаче го изисква 
да призная, че искания относно премахване на въпрос-
ните ограничения (относно приема, б.а.) се предявиха 
пред университетската управа и в легална форма. Това 
бе сторено от Общостудентската организация „Христо 
Ботев“ и от Българския национален студентски съюз. В 
тези случаи Академическият съвет се занима с въпроси-
те с всичката сериозност, която те заслужаваха, и в гра-
ниците на възможното уважи предявените искания“.

Макар в управлението на дома на студентите да била 
отредена второстепенна роля, именно те започват да го 
изпълват със съдържание още от първите му дни. В стая 
без прозорци, дюшеме и осветление, първите си репе-
тиции през учебната 1932–1933 г. започва студентски-
ят академически хор. През 1934 г. в „Менза Академика“ 
стартира и  Симфоничният оркестър на младите сили 
при БНСС под диригентството на маестро Влади Симе-
онов – съосновател на българското симфонично дело. 
Много скоро след това домът се превърща в същински 
щаб на студентското движение и неговите борби, въ-
преки строгия контрол на академичното ръководство.
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1933–1934 г.

Частнитѣ фондове сж сравнително слаби и 
всички предназначени за поощрение на инди-

видуални научни занятия, не за непосрѣдствена 
издръжка на научнитѣ институти при универси-

тета. Последниятъ е заставенъ да се обръща 
за своитѣ нужди винаги къмъ държавата. Може 
би въ това отношение ние сме единствени въ 
свѣта, така нищожно надарени отъ частната 

благотворителность.

Подобна теза изказва и проф. Арнаудов в „Исто-
рия на Софийския университет“ (1939). „Ако дарения 
и завещания образуват за чуждите университети 
един от главните доходи за издръжка покрай дър-
жавния бюджет, у нас те са били твърде скромен при-
нос към материалното обзавеждане или научното 
поощрение на върховния ни културен институт. Все 
пак с радост трябва да се отбележи, че с течение на 
годините щедростта и грижите по тази линия са се 
засилвали значително, особено от страна на бивши 
професори, успели да спестят някаква сума“75, пише 
75 Към края на изследвания период, през учебната 1942–1943 г., в 
Годишника на Софийски университет фигурират данни за над 30 
университетски фонда, основани с частни дарения: „Васил Левски“, 
„Васил Кънчев“, „Климентовски отбор“, „Паметник на българската 
просвета“, „Любен Каравелов“, „Географски институт“, „Християнско 
семейство“, „Български химически лаборатории“, „Проф. Б. Боев“, „Д-р 
М. Русев“, „Тодор Васильов“, „Д-р Станчо Георгиев“, „С. С. Бобчев“, „Боян 
Ботушаров“, „А. Щоурек“, „Д-р Близнаков“, „Проф. Г. Гунчев“, „Д-р М. 
Славчев“, „Д-р Д. Хранов“, „Д-р Илия Буров и Мария Бурова“, „Д-р Ив. 
Сакъзов“, „Венцеслав Карауланов“, „Стипендия проф. Иширков“, „Ив. 
Вазов“, „Екатерина и Иосиф Ковачеви“, „Проф. Никола Алексueв“, „Б. 
Черноколев“, „Проф. Жеко Радев“. Към тях следва да добавим фонд 
„Братя Евлоги и Христо Георгиеви от Карлово“, фонд „Дом Ив. Янков 
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именитият учен в юбилейното издание, посветено 
на университета. 

Тази препратка към ограничените традиции на да-
рителството у нас (доколкото става въпрос за акаде-
мично дарителство) не е случайна. Тя е показателна за 
това доколко добре е свършена работата от Граждан-
ския комитет по построяването на Студентския дом, за 
да бъде доведен той до успешното си завършване във 
времена на лишения. 

Други каузи, не по-малко благородни, са „увисва-
ли“ през десетилетията само за да бъдат изоставени 
на един или друг етап от тяхната реализация. Такава е 
каузата на студенти и преподаватели за въздигане на 
паметник на св. Климент Охридски. Фондът за този па-
метник е учреден още през 1904 г., но в разстояние на 
близо 30 години достига до едва 180 000 лв. набрани 
средства и остава без осигурено място за постройката. 

За издигането на паметника през 1934 г. се учре-
дява общограждански комитет по модела на Студент-
ския дом, който да се грижи за популяризиране на 
идеята и за набавянето на средства. Приема се специ-
ална програма за работа. Въпреки че преподавател-
ското тяло отделя от заплатите си 15 000 лв., Светият 
синод прави дарение от 100 000 лв., а Столична общи-
на – от 200 000 лв., този комитет не сполучва особено 
със своите позиви до културните среди и широкото 
гражданство. Към края на учебната 1942–1943 г. съ-
браните средства по фонд „Паметник на св. Климент“ 

Станчев“, наскоро създадения фонд „Социални грижи за студенти-
те“, дългогодишния Фонд за научни цели, фонд „За даване премии 
на отличили се студенти“, както и захранваните с публични средства 
фондове „Подобрение условията за лекуване и работа в клиниките и 
институтите на Медицинския факултет при Софийския университет“, 
фонд „Агрономически факултет при университета“.
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(„Климентовски отбор“) надхвърлят 900 000 лв. Ско-
ро след това ще настъпят събитията от 09.09.1944 г., с 
които десетилетната фондонабирателна инициатива 
ще бъде прекратена76.

При така описаните условия на ограничения, лич-
ният пример от най-високо ниво е от особено значе-
ние. Негово Величество цар Борис III в това отноше-
ние е безспорен лидер. Както казва проф. Д. Кацаров в 
ректорския си отчет от 1942–1943 г.: „На първо място 
ние дължим в това отношение дълбока признателност 
към незабравимия и непрежалимия всегдашен наш 
покровител Цар Борис III заради неизменната му от-
зивчивост към нуждите на университета и нескритата 
му привързаност и обич към университета и към на-
шето студентство. На всички са известни тези Негови 
чувства, на които Той неведнъж е давал израз в своите 
речи при разни случаи. Но малко са тия, които знаят, до 
каква степен те заемаха едно особено място в общите 
Му грижи за всички и в сърцето Му”.

Ежегодно през 20-те и 30-те години Негово Вели-
чество царят дарява между 15 и 25 000 лв. лични сред-
ства за великденските празници, които се разходват 
за най-нуждаещите се бедни студенти от университе-
та. При определени поводи тази сума бива умножена. 
В отчета за академичната 1927–1928 г. четем следно-
то: „Като преминавам към даренията, трябва да спо-
мена с най-дълбока и почтителна благодарност, че 
по случай на 10-годишнината от възшествието си на 
престола Н. В. Царят благоволи да подари 50 000 лева, 
за да бъдат раздадени на бедни студенти – тая сума 
76 Паметник на св. Климент Охридски ще бъде открит 74 години след 
инициирането му през 1904 г., на 07.08.1978 г. по повод 90-годиш-
нината на университета, в градинката между Народното събрание и 
ректората. Негов автор е скулпторът Любомир Далчев.
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биде разпределена между 40 студенти от разните фа-
култети“.

Дарения за най-нуждаещите се студенти от Техни 
Величества царя и царицата са получавани ежегодно и 
по случай коледните празници, като сумите варират в 
порядъка от 25 до 50 000 лв. Ето какво пише в Годиш-
ника за учебната 1934–1935 г.: „В желанието си да под-
помогнат, Техни Величества благоволиха да подарят за 
целта сумата 25 000 лв., която сума биде разпределена 
между факултетите съобразно броя на студентите и 
съответно раздадена на части по 100 до 1000 лв. на 46 
бедни студенти. За подарената сума е изказана дълбока 
благодарност“. 

Негово Величество цар Борис III дарява лични сред-
ства и за нуждите на студентските летни колонии/ла-
гери, организирани от БНСС и ОСО „Христо Ботев“. В 
годината на неговата кончина (1943) по волята му за 
тази кауза са дарени средства в размер на 30 000 лв. 

На Негово Величество не остава чужда и каузата 
за облагородяването на устроената през 1933 г. в Сту-
дентски дом „Менза Академика“, за която в Годишника 
на Софийски университет четем, че към 1933–1934 г. 
вече осигурява здрава и евтина храна на 600 студенти 
дневно. На трапезарията на студентите цар Борис III  
дарява през 1936–1937 г. „модерни машини за обзавеж-
дане на кухнята ѝ, както и голямо количество продук-
ти за бедните студенти“. Споменават се през годините 
и дарения под формата посуда от чешки порцелан, от-
стрелян дивеч и др.

Един друг частен дарител на мензата, макар и без 
благородно потекло или представителна власт, е бан-
керът Ангел Куюмджийски. Чрез учредената от него  
през лятото на 1937 г. Фондация за подпомагане на 
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бедни студенти77 с капитал от 7 000 000 лв. 30% от 
имуществото на фондацията е било предназначено за 
изпращане и издръжка на талантливи български сту-
денти в чужбина, а останалите 70% – за изхранване в 
„Менза Академика“ при Студентския дом на бедни сту-
денти от Софийския и Свободния университет, както и 
от Художествената и Музикалната академия. 

„Вашето дарение, господин Куюмджийски, е ряд-
ко явление в днешното трудно време на егоизъм и 
оскъдица; то ви изтъква като човеколюбив и просве-
тен гражданин, комуто е скъп щастливия развой на 
българското просветно дело. Като ви благодаря и ви 
поздравявам с почина да основете фондация за под-

77 Управлението на фондацията Ангел Куюмджийски възлага на 
петчленен управителен съвет. В него влизат председателят на 
Върховната сметна палата, ректорът на Софийския университет, 
председателят на БНСС, инж. Владимир Каракашев и проф. Йосиф 
Фаденхехт. Подробности могат да бъдат прочетени на: https://darite-
lite.bg/fondatsiya-za-podpomaganena-bedni-studenti-2

Нотариалният акт на Фондацията за подпомагане 
на бедни студенти от 30.07.1937 г.
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помагане на бедни студенти, желая ви дълги години 
здраве и бодрост“, пише в свое писмо от 20.08.1937 г. 
министърът на народното просвещение Николай Ни-
колаев.

От ректорския отчет за академичната 1938–1939 г. 
научаваме, че столът и през тази година е подобрил тех-
ническите си условия за работа, като е получил даром 
от г-н Куюмджийски една парна машина за измиване 
и дезинфекция на съдове и прибори. Машината заед-
но с парния котел и други съоръжения към нея е била 
монтирана за сметка на същия дарител. В Годишника 
на Софийски университет четем, че фондацията на г-н 
Куюмджийски през учебната 1940–1941 г. е изхранвала 
145-има столуващи бедни студенти (били са разходва-
ни за целта 287 298 лв.), а през 1942–1943 г. безплатна 
храна са получили 170 души при общо 500, които са се 
изхранили в мензата (година по-рано общият брой сто-
луващи студенти и студентки е бил около 800, 169 от 
тях са столували на издръжката на благодетеля).
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1934–1935 

 

(...) Б. Н. С. С. излѫчи изъ своята среда единъ 
комитетъ за студентски постройки и вмѣсто да 

събира срѣдства за довършване Студентския 
домъ, въ който и тѣ се бѣха приютили, похарчи-
ха всички събрани срѣдства за постройката на 
студентска почивна станция въ Берковица, 
въ която могатъ да намѣрятъ почивка презъ 

лѣтото 300 студенти и студентки (...)

Изведеният тук цитат е безспорно най-противо-
речивият, който може да бъде видян сред акцентите 
от годишниците на Софийския университет, открое-
ни в настоящото издание. Дотолкова скандализиращ, 
бидейки неподкрепен с факти, че открояването му бе 
съпроводено със силни колебания дали въобще след-
ва да му се даде трибуна. И все пак надделя желанието 
същият да бъде анализиран в контекста на времето и 
обстоятелствата, които го обкръжават, колкото и кле-
ветническо на първо четене да изглежда твърдението, 
направено в годишния отчет на ректора. 

А фактите са следните – думите на проф. Васил 
Моллов, записани в неговия ректорски отчет за уни-
верситетската 1934–1935 г., представен традицион-
но в аулата на Софийски университет на 08.12.1935 г., 
не отразяват обективната истина и са обременени от 
обстоятелствата на времето. Оборването им е лесно. 
На първо място, в ректорския отчет на проф. Диков за 
предходната година се споменава за освещаването на 
дома в Берковица със задоволство и без споменаването 
на какъвто и да било повод за съмнение в почтените 
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намерения и действия на БНСС. Процесът по изгражда-
не на Берковската почивна станция е подробно отра-
зен на страниците на в-к „Студентска борба“. От публи-
кация на вестника от 1933 г. научаваме, че министърът 
на благоустройството – Вергил Димов, определен за 
почетен председател на комитета по построяването на 
почивния дом в Берковица, е осигурил „група трудова-
ци“ – 30 души, които да работят по строежа, чиито ос-
нови вече са издигнати. Към май 1934 г. за постройката 
са изразходвани общо около 500,000 лв., събрани във 
фонд „Студентски постройки“ на БНСС. Фонд, който е 
отделен от този на Гражданския комитет за постро-
яването на Студентския дом в София. Разривът между 
академичното ръководство на Софийски университет 
и БНСС в този смисъл е по-скоро ситуационен. 

През 1934 г. начело на БНСС застава Иван Дочев, 
който е основател на Съюза на младежките национал-
ни легиони (СМНЛ – познат като СБНЛ след 1935 г.). 
Отявлен легионер начело на БНСС означава за мнозина 
преподаватели в университета потенциална заплаха 
от превръщане на БНСС в студентска организация по 
фашистки образец. Още на Десетия редовен конгрес на 
БНСС през 1935 г. обаче корпорацията „Братство“ (нас-
ледила едноименната група, формирана в рамките на 
ОСО „Христо Ботев“), подкрепена от студентите – леви 
земеделци, успява отново да промени баланса в силите 
в ръководството на БНСС. Това се случва въпреки на-
стъплението на легионерската студентска корпорация 
„Цар Симеон“ – подразделение на ръководения от Ив. 
Дочев СМНЛ78.

78 След Деветнадесетомайския преврат, извършен на 19.05.1934 г. от 
политическия кръг „Звено“ и Военния съюз с помощта на армията, 
мнозина студенти се включват в т.нар. „студентски корпорации“ с ог-
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През периода 1936–1938 г. ръководството на орга-
низацията преминава в ръцете на „народната младеж“ 
и частта от професорското тяло, симпатизиращата на 
тяхната кауза, започва да гледа далеч по-благосклонно 
на БНСС. Само няколко години по-късно, пише Б. Боев 
(2018), организацията ще поеме по пътя на превръща-
нето си в „пропагандно оръдие на идеите на италиан-
ския фашизъм и германския хитлеризъм“. Този рязък 
завой, според Боев, се случва след последния предвое-
нен конгрес на БНСС през август 1939 г. 

На второ място, зад думите на проф. Моллов про-
зира сянката на личната вражда, която се разраства 
между неговото семейство и ръководството на Нацио-
налния студентски съюз по повод на един спор от ар-
хитектурно-битов характер. Конфликтът е отразен на 
страниците на в-к „Студентска борба“ през декември 
1931 г. Тогава под заглавието „Един скръбен инци-
дент“ излиза статия на секретаря на Студентския стро-
ителен комитет по изграждането на Студентския дом, 
който остро критикува проф. Владимир Моллов, брат 
на проф. Васил Моллов. Според  студентите Владимир 
Моллов – министър на финансите до юни 1931 г., е из-
рекъл следните думи: „Аз не ще лиша от светлина мо-
ите синови, заради неизвестните синове на България“, 
настоявайки стълбището на строящия се Студентски 
дом да бъде изместено така, че да не пречи на мансард-
ния прозорец на семейната къща в съседство. Нещо по-
вече – от Строителния комитет при БНСС публично уп-

лед на извършеното от новата власт разформироване на официалните 
студентски организации в страната (с изключение на БНСС и призна-
тите от университетските власти студентски дружества по факултети). 
Редица от тези корпорации споделят националистически идеи, а някои 
са с профашистка ориентация. Същите не се припознават от универси-
тетските власти и нямат статут на студентски академични дружества.
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рекват бившия министър за това, че със средствата за 
построяването на техния дългоочакван дом е трябвало 
да бъде отместен „неправилно проведеният канал от 
къщата на господин професора“. Упрекват го и че се е 
заканил „да ги изсели на друго място“. Този публичен 
шамар едва ли е бил приет леко от проф. Васил Моллов, 
макар той да е бил активна част от Гражданския коми-
тет по постройката на зданието.

В заключение, от направения фактологичен пре-
глед можем да обобщим, че отношението на универ-
ситетското ръководство (а и на днешните изследова-
тели) спрямо националната студентска организация 
до голяма степен се влияе от субективни фактори, в 
т.ч. и от личните възприятия относно развитието на 
политическия дневен ред на страната през онзи пери-
од, който става все по-нагорещен и конфликтен, все 
по-поляризиран и нетраен. 

 Студентският почивен дом в близост до Берковица от 
средата на 30-те години



129

Отношението на професорското тяло към Сту-
дентския дом обаче си остава константа. От Годиш-
ника на Софийски университет научаваме, че и през 
академичната 1934–1935 г. са продължили опитите 
за довършване на зданието на пл. „Народно събра-
ние“ № 10: „Академическият съвет постоянно имаше 
присърце грижата да уреди „Менза Академика“ в Сту-
дентския дом и търсеше средства за довършване на 
сградата, а напоследък даже реши да потърси заем за 
около 3 000 000 лева, с който би могло да се завърши 
окончателно постройката. Имаме почти пълна сигур-
ност, че този план ще се реализира през настоящата 
година“.

По-горе описаният план за теглене на заем не се 
реализира, но усилията по завършването на зданието 
не спират79. Не спира и активната подкрепа на акаде-
мичното ръководство на университета по отношение 
на оперативната дейност на Студентския дом веднъж 
завършен. Заемни средства се отпускат на два пъти в 
началото на 40-те, но вътрешно, в рамките на универ-
ситетските фондове, все за функционирането на сту-
дентската менза. Така например през зимния семестър 
на учебната 1942–1943 г. с цел да се преодолеят труд-

79 За построяването на Студентския дом като дарители от страна на 
Гражданския комитет са привлечени множество банкови институти: 
БНБ, Централна кооперативна банка, Българска земеделска банка, 
Кредитна банка, Итало-българска банка, Софийска популярна банка 
и др. До предоставянето на заемни средства обаче, не се стига. Заем 
се използва от ефорията, управляваща фонда „Братя Евлоги и Христо 
Георгиеви“, при строителството на ректората и новата сграда на Уни-
верситетската библиотека. За да не посяга върху капитала на фонда, 
ефорията решава да прибегне към заем в началото на 30-те години, 
срещу залог на своите ценни книжа. Такъв тя получава от Българската 
централна кооперативна банка в размер на 25 млн. лв. Ефорията се ан-
гажира да погасява заема от купоните и излезлите в тираж облигации.
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ностите по снабдяването с продукти, Кураториумът 
на дома, в заседанието си от 24.09.1942 г., решава да се 
отпусне на трапезарията временен заем от фонда „Сту-
дентски дом“ в размер на 1 000 000 лв. за доставка на 
следните стоки: 2 тона пиперки за туршия за 10 000 лв.; 
12 тона прясно зеле за туршия за 48 000 лв.; 20 тона кар-
тофи „Бинте“ за 150 000 лв.; 15 тона консервиран зелен-
чук за 360 000 лв.; 15 тона лук арпаджик за 105 000 лв.; 
400 кг чеснов лук за 14 000 лв.; 4–5 тона сушени сливи 
за 160 000 лв.; 3 тона пресни ябълки за 45 000 лв.; 2 тона 
пресни круши за 28 000 лв.; 5 тона сух боб за 55 000 лв.; 
3 тона суха леща за 60 000 лв.; 1 тон консервирана риба 
(тон) за 80 000 лв., или всичко 1,03 млн. лв.

Безвъзмездно, ръководството на Студентски дом, 
назначавано от Академическия съвет, отпуска дребни 
средства и на студентските организации. Така напри-
мер през бюджетната 1942 г. са отпуснати от фонда на 
Студентския дом съобразно неговата програма за дей-
ност помощи на студентски организации и дружества 
за културно-просветна, стопанска и друга дейности, в 
т.ч. на разни студентски издания, средства в размер на 
50 000 лв. 
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1935–1936 г.

Поради установенитѣ нередовности въ Сту-
дентския столъ (Мензата) въ Студентския домъ 
въ края на миналата учебна година, презъ тече-
ние на настоящата учебна година Мензата не 
можа пакъ да се открие. Академическиятъ съ-

ветъ разисква въпроса въ редица заседания (...) и 
едва въ заседанието на 1. VII. т. г. (прот. № 20) се 
реши, да се назначи новъ домакинъ-касиеръ (...)

Точно от какъв характер са установените през 
1935 г. „нередовности“ в мензата при Студентския дом, 
открита през март 1933 г. – историята мълчи, въпре-
ки че въпросът е обсъждан на няколко заседания на 
Академическия съвет през учебна 1935–1936 г. Ясни са 
обаче последиците за развитието на студентското дви-
жение – въпреки обтегната политическа обстановка в 
университета и в страната, през есента на 1936 г. мен-
зата преминава под управлението на студенти бонси-
сти и студенти леви земеделци от корпорацията „Ивай-
ло“ (наследник на забранения Български студентски 
земеделски съюз), които през следващите години с 
помощта на кооперативните среди и академичното 
ръководство ще я разработят успешно под формата на 
студентски кооперативен стол „Менза „Академика“80.

БОНСС е основан на 30.05.1930 г. след усилия, про-
дължили близо четири години, а основната му цел (по 
устав) е борбата в защита на политическите, икономи-

80 От 180 членове през 1936 г. кооперативният стол нараства до 2145 
през 1940 г. Източник: АМВР, об. 43-з, МФ („Изложение за живота, дей-
ността и състоянието на „Менза Академика“).
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ческите и културно-просветните интереси на „народ-
ната академична младеж“, независимо от другите по-
литически сили и партии. 

През 1934 г. студентският кооперативен стол на 
БОНСС, находящ се в имот, нает за целта на ул. „Цар Ив. 
Шишман“ № 24, е окончателно затворен от полиция-
та, а инвентарът му – иззет. Самата организация е заб-
ранена. Това насочва организационното внимание на 
бонсистите към столовата на пл. „Народно събрание“ 
№ 10 като потенциална нова локация за сбирки и со-
циална дейност в полза на студентството. 

Още по време на студентските вълнения от 1932–
1934 г. (срещу връщането на проф. Ал. Цанков обратно 
в университета) от БОНСС издигат широка палитра от 
искания, сред които попада и „поемане управлението 
на Студентския дом от студентски комитет“81. Призи-
вите на БОНСС по отношение стопанисването на Дома 
на българския студент не могат да се определят като 
изцяло политически, като „лява пропаганда“ без своите 
основания. Към онзи момент е налице безспорна нужда 
от по-голямо включване на студентите в (само)управ-
лението на тяхното здание, доколкото следва същото 
да продължи да се счита за тяхно.  

Документи от онзи период, запазени в архивите на 
МВР, сочат, че контролът върху случващото се в Дома 
на българските студенти постепенно е затегнат от 
страна на академичните власти. Така например със за-
повед на ректора и на министъра на вътрешните рабо-
81 Според архивите на БОНСС, съхранявани в ЦДА, сред останалите 
искания на организацията от онзи период са: отмяната на груповата 
изпитна система, на писмените изпити, на практиката по полагане-
то на държавните изпити пред чиновнически комисии, отмяната на 
таксите на бедните студенти, независимо от успеха, премахването на 
неплатения стаж и др. 
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ти от май 1934 г., са забранени всякаква студентски де-
монстрации в университета и извън него, а събрания в 
сградата на университета или в Студентския дом могат 
да бъдат провеждани само след предварително разре-
шение на ректора. Нарушенията се наказват със „строг 
тъмничен затвор от 3 месеца до 1 година и с глоби до 
10 000 лв.“82. 

Изглежда, че две години по-късно тази иначе зло-
веща забрана не се възприема като притеснителна за 
част от студентите, защото в полицейски рапорт от 
18.05.1936 г. се намират данни за проведено в Студент-
ския дом два дни по-рано голямо протестно събрание, 
на което присъстват „250–300 души, предимно от кор-
порацията „Братство“ (чиито представители домини-
рат в ръководството на БНСС в онзи момент). 

Последствията от това протестно събрание в Сту-
дентския дом не закъсняват и налагат затварянето на 
университета на 17 май. Кулминацията на събитията 
настъпва на 24 май. По време на светлия празник, тачен 
като патронен от българското студентство, 800 мани-
фестиращи студенти издигат лозунг „Да живее Търнов-
ската конституция!“. Манифестацията им е разгонена от 
полицията – 80 души са арестувани, сред тях са и 14 от 
членовете на Изпълнителния комитет на БНСС83.

По-късно през същата година, отново в Студент-
ския дом, на 26 ноември се събират 30 представители 
от „всички студентски демократични организации“, 
които вземат решение на следващия ден да бъде обя-

82 Следва да се отбележи, че тази забрана е наложена в дните след Де-
ветнадесетомайският преврат. Това е обстоятелство, което не остава 
незасегнати правата на която и да било институция или организация 
у нас.
83 Тодорова, Ц. (1988). Българската студентска младеж…
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вена общостудентска протестна стачка. На 27 ноември 
студентите напускат аудиториите и организират масо-
ви митинги, на които присъстват хиляди (общо в сту-
дентските инициативи в хода на Ньойската акция учас-
тие вземат над 5–6000 души)84.

Повод на тези събития в ректорския си отчет проф. 
Михаил Арнаудов пише: „Студентът, за да развие харак-
тера си и стане полезен член на обществото, има нужда 
от една академическа свобода, която му позволява да 
се учи, да мисли и да действа в съгласие с истините на 
науката и будното си чувство на дълг към народ и дър-
жава. Но за да не се излага тази свобода на основателни 
подозрения и за да не търпи университетът посегател-
ства върху спечелените си права на автономия, необ-
ходимо е да има във всичко мярка — и главното, съо-
бразяване със законите и нравите на страната. […] Бих 
желал да вярвам, че у нас и студентство, и общество, 
и полицейска власт ще съумеят да съгласуват своите 
разбирания по академическата свобода на студента, за 
да не се идва до прискърбни недоразумения“.

Неочаквано в тази бурна обстановка, в разрез със 
студентските вълнения през учебната година и опитите 
същите да бъдат неутрализирани с рестриктивни мер-
ки, през есента на 1936 г. академичното ръководство, 
под давлението на професорите Ораховац и Наджаков, 
взема решение да предаде „Менза Академика“ на учре-
дената за целите на нейното стопанисване едноименна 
студентска кооперация. Ето какво фигурира в изложе-
ние на Академическия съвет от 1941 г. по въпроса: „След 
няколко несполучливи опити да се уреди менза за сту-
дентите чрез организациите БНСС и „Христо Ботев“, (…) 

84 Пак там.
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Академическият съвет реши да приеме предложение-
то на една вече съществуваща студентска кооперация 
„Менза Академика“, която искаше да ѝ се даде помеще-
нието за столуване в Студентския дом, при условие Ку-
раториумът да ръководи и контролира приемането на 
студенти за членове на кооперацията, да контролира 
приготовлението на храната и сметките, които съще-
временно се контролираха и от органи на Б.3.К. банка“.

В устава на кооперацията се чете, че нейната ос-
новна цел е „получаването на евтина и питателна хра-
на за столуващите, безплатна или при намалени цени 
за бедните студенти“.  Приемането в стола става сре-
щу подадена молба, одобрена от Управителния съвет, 
и внесен дялов капитал в размер на 50 лева. Столът 
бързо се популяризира и само за няколко месеца броят 
на хранещите се в него нараства до над 1000. Отделно 
следва да се спомене социалната функция по линия на 
поемане на разходите за изхранването на бедни сту-
денти (столът предоставя безплатна храна на около 
100 столуващи, без това да включва студентите на из-
дръжка на други спомоществователи), както и това, че 
„Менза Академика“ осигурява заетост на нуждаещи се 
студенти като сервитьори или помощници в кухнята85.

Една по една, университетските трапезарии се на-
рояват, основно поради сравнителната отдалеченост 
на „Менза Академика“ от някои от факултетните сгра-
ди (студентски кооперативни столове се разкриват при 
Медицинския, Агрономо-лесовъдския и Ветеринарно-
медицинския факултет), но мензата на пл. „Народно 
събрание“ и ул. „Аксаков“ си остава притегателен цен-
тър за мнозинството представители на студентската 
младеж.   

85 Боев, Б. (2018). Любов към науката, любов към народа…
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1936–1937 г.

По случай рождението на Н. Ц. В. Престоло-
наследника, Симеонъ Князъ Търновски, да се 
учреди на негово име при Софийския Унивср-
ситетъ специаленъ фондъ за покровителство и 

насърдчение на българската наука.

Рождението на престолонаследника Негово Вели-
чество княз Симеон Търновски на 16.06.1937 г. прово-
кира както у преподаватели, така и у студенти, идеи да 
бъде предложен невръстният Симеон за патрон на зна-
чими техни общоакадемични каузи.

От страна на Академичния съвет на Софийски уни-
верситет се предлага да бъде учреден фонд „Княз Симе-
он Търновски“, чрез който да се изпращат на специали-
зация в чужбина завършили Софийския университет 
младежи, които като студенти са се отличили с при-
лежание, способности и научни интереси, както и да 
се подпомагат български учени, като им се осигурява 
възможността да вършат изследователската си работа 
в чуждестранни библиотеки и институти. 

Що се отнася до средствата, необходими за функцио-
нирането на този фонд, Академическият съвет предлага 
за целта да се използват част от постъпленията от из-
питни такси, от марките от фонд „Даровити деца“, с кои-
то се облепват постъпващи и издавани от университета 
книжа, и допълнителната такса, която се събира от сту-
дентите. Повечето от тези постъпления тъй или иначе 
са се вливали в бюджета на университетския фонд за 
премии на отличили се студенти само допреди 2 години, 
когато фондът е бил слят с държавния бюджет.
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От страна на Министерството на просвещението 
обаче последва един напълно неочакван за академич-
ната общност отговор. В свое писмо № 13912-23-II от 
11.08.1937 г. тогавашният министър Николай Нико-
лаев, дългогодишен преподавател по право във Воен-
ната академия, информира членовете на Академичния 
съвет, че на техния почин е погледнато от Министер-
ството като на опит да бъде използвано рождението на 
Негово Царско Величество престолонаследника, за да 
се образува „още един университетски фонд с държав-
ни средства“. Ръководството на Софийския универси-
тет е посъветвано да потърси начин да реализира свои-
те намерения чрез средствата на съществуващия вече 
университетски фонд за научни цели. На следващата 
година от Академическия съвет е направен повторен, 
но отново неуспешен опит за разкриване на фонда.

Що се отнася до идеите на студентите, БНСС не 
чака одобрение от министър или ректор, а приема 
официално решение домът да бъде наречен Студент-
ски дом „Княз Симеон Търновски“ след одобрение 
лично от Негово Величество цар Борис III. Патрона-
жът на престолонаследника по тази линия е повече от 
логичен. Най-мащабната общонационална акция по 
събиране на средства за построяването на студентски 
дом в София (в периода 1928–1929 г.) е подета тък-
мо под покровителството на Негово Величество царя. 
Монархът е и почетен председател на БНСС от края на 
20-те години. 

Начинанието по издигането на Студентския дом се 
води от Гражданския комитет, чийто устав е утвърден 
със Заповед на министъра на просвещението № 1516 от 
14.05.1911 г., но както многократно до момента бе спо-
менавано на страниците на книгата, именно студенти-
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те, в лицето на ръководството на БНСС и колективните 
му членове – студентски дружества по университети,  
са тези, които изпълват каузата със съдържание86. Те 
са тези, които искат да направят жест към престолона-
следника, от когото се очаква да бъде продължител на 
линията на подкрепа за българското студентство, зада-
дена от неговия баща.

В крайна сметка и студентското начинание за на-
ричане на дома е провалено, но от страна на универ-
ситетските власти, които са формален принципал на 
Студентския дом. Решението на БНСС за кръщаване на 
Студентския дом „Княз Симеон Търновски“ е подкрепе-
но лично от Негово Величество цар Борис III, но Акаде-
мическият съвет никога не утвърждава това решение, 
респективно названието остава само в институционал-
ната памет на националната студентска организация и 
в спомените на нейните членове и читателите на пе-
чатния ѝ орган – в-к „Студентска борба“. 

Зад неслучилото се (от правна гледна точка) нари-
чане на Студентския дом, така както БНСС са го пла-
нирали – в чест на щастливото събитие в царския дом, 
има и още една причина, различна от институционал-
ния „конфликт на интереси“ между идеите за патронаж 
на студентите и идеите за патронаж на Академическия 
съвет. Тази причина се корени в нажежената полити-
ческа обстановка в страната, която допълнително до-
принася за обтягането на отношенията между студент-
ските лидери и академичните власти, от една страна, 
и между изпълнителната власт и университетското 

86 Към 1938 г. БНСС обединява 22 редовни университетски и нацио-
нални дружества с обща численост 6752 души, или 67,4 % от общия 
брой студенти (по данни от ЦДА, ф. 264, оп. 2, а.е. 8144, ч. 2, МФ (Устав 
и състав на БНСС).
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ръководство, от друга. Повод за ескалация на напреже-
нието представлява решението на правителството на 
Георги Кьосеиванов да бъдат отнети избирателните 
права на студентите в предстоящите избори за общин-
ска и законодателна власт87.

Като протест срещу отнетите им права, в средите 
на студентите започва да се обсъжда идеята да бъде 
окупирана сградата на Софийския университет, където 
да се барикадират недоволните млади хора, въпреки 
че по същество в защита на студентските политически 
права се обявяват мнозина от водещите преподавате-
ли – проф. Станишев, Баламезов, Стайнов и др.88 Това 
няма да бъде нито първата, нито последната такава 
идея за окупация в историята на висшето училище, ма-
кар в случая да остава несъстояла се. Една потенциал-
на окупация не би била насочена срещу университета 
като институция, а точно обратното – като знак, че това 
е крепостта на академичната младеж, застрашена от 
орязване на гражданските ѝ права. От същото между 
впрочем е застрашен и самият университет, за който 
правителството на Кьосеиванов планира значително 
орязване на академичната автономия. 

Независимо от извършените арести в дните преди 
общостудентската стачка от 12.03.1937 г., студентите 
започват своите масови протестни демонстрации по 
улиците на София. Председателят на БНСС, Владимир 
Христов, оглавява образувания легален стачен коми-
тет. Борбата за политически права и против намеса-
та на полицията в университета прераства в борба за 

87 Любопитно е да посочим, че облагодетелствани от новото изборно 
законодателство са дамите, които за първи път получават избирател-
ни права.
88 Тодорова, Ц. (1988). Българската студентска младеж…
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удовлетворяване на непосредствени студентски ин-
тереси, свързани с въпроси като: груповата изпитна 
система (студент, който не издържи определен изпит 
в рамките на сесията, не се допуска и до останалите), 
искания за въвеждане на едногодишен платен стаж за 
всички студенти, за премахване на двугодишния „сел-
ски стаж“ за студентите медици, за изравняване на 
правата на студентите от българските и чуждестран-
ните висши училища (студентите химици, завършили 
у нас, не са допускани като технически ръководители 
в индустриалните предприятия, за разлика от своите 
колеги от чужбина), против опитите за закриване на 
Свободния университет, в подкрепа на освобождава-
нето от такси на студентите с отличен успех, за полу-
чаване на учителска правоспособност от завършилите 
Богословския факултет и пр.

Накратко, можем да заключим, че до бламирането 
на някои съвсем благородни и безобидни студентски 
инициативи като тази за кръщенето на Студентския 
дом на престолонаследника довеждат обтегнатите от-
ношения на университетските власти с представите-
лите на студентското движение, дължащи се на непо-
корността на студентите, която към началото на 1937 г. 
развива заплашителни за академичната автономия на 
висшето училище размери. Към онзи момент е все още 
ярък институционалният спомен за затварянето на 
университета вследствие на едно такова непокорство, 
проявено през зимата на далечната 1907 г.
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1937–1938 г.

Презъ изтеклата учебна година Академически-
ятъ съветъ е утвърдилъ сѫществуването на след-
нитѣ две дружества, като ги е призналъ за акаде-
мически: Студентското академическо спортно 
дружество и Студентския академически хоръ. 

Сѫщевременно, за туторъ на първото Академиче-
скиятъ съветъ е избралъ проф. д-ръ Д. Ораховацъ 

отъ медицинския факултетъ.

С изтичането на учебната 1937–1938 г. Софий-
ският университет навършва половин век от своето 
съществуване. Това е период, в който над България и 
над цяла Европа надвисва облакът на задаващата се 
война и обстановката сред българското студентство е 
по-скоро тревожна. Нелегалните след 1934 г. бонсисти 
(„антифашисти“) влизат в остри пререкания с колеги-
те си, които наричат „национал-шовинисти“, „монар-
хо-фашисти“ и пр. Подобни квалификации биха били 
намерени за твърде неуместни от всеки непредубеден 
читател днес, тъй като именно членовете на БОНСС са 
тези, които в онези години се гордеят със значител-
ните си традиции в организирането и ръководенето 
например на т.нар. ньойски акции против едноимен-
ния мирен договор от 27.11.1919 г. През 1938 г. се сти-
га дори до двудневно затваряне на университета от 
полицията и академичните власти, с цел недопускане 
провеждането на подобна протестна акция. Само де-
сетина години по-късно подобна патриотична акция 
би била заклеймена от същите тези бонсисти като 
проява на „великобългарски шовинизъм“. 
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Обединително за враждуващите студентски гру-
пировки действат малко събития – основно онези де-
яния на властите, засягащи техните академични пра-
ва и интереси. Такова едно събитие е разгърналата се 
през април 1938 г. правителствена атака срещу самото 
съществуване на Свободния университет. В периода 
11 април – 3 май е обявена студентска стачка с иска-
ния за отмяна на наредбата, която предвижда закри-
ването на частното тогава висше училище. В стачния 
комитет влизат както членове на Общостудентския 
„народен“ фронт, така и привърженици на Идейния 
„националистически“ фронт, обособени като такива 
след събитията от май 1934 г. Обществениците наче-
ло с митрополит Стефан, ректора на Софийския уни-
верситет, проф. Баламезов, както и председатели на 
редица граждански организации също се застъпват 
за просъществуването на висшето училище с 18-го-
дишни традиции. Това води до забавяне и промяна в 
плановете на държавата власт, но не и до пълното им 
осуетяване.

В архивите на Софийски университет присъства 
информация и за някои далеч по-позитивни събития 
от този период, пряко свързани със студентския живот 
в университета и имащи отношение към последващо-
то развитие на Студентския дом като средищно място 
за студентската младеж. Такива събития са присъж-
дането на статут на академични дружества, съгласно 
вътрешните разпоредби на Софийския университет,  
на Студентското спортно дружество и на Студентския  
академически хор. За тютор на първото Академиче-
ският съвет избира проф. д-р Д. Ораховац от Курато-
риума на Студентския дом, а за тютор на хора – проф. 
протойерей Ив. Гошев от Богословския факултет.
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Академическият хор (тогава Студентски хор при 
ОСО „Христо Ботев“) започва своята репетиционна 
дейност през 1933 г. в недостроената сграда на пл. „На-
родно събрание“ № 10, а неговите членове, под ръко-
водството на маестро Ангел Манолов, помагат активно 
в довършителните работи. Хорът има запазено мяс-
то в програмата на всички по-значими университет-
ски чествания. Не прави изключение и честването на 
50-годишнината от основаването на университета, ор-
ганизирано през май 1939 г. Ето какво пише в юбилей-
ното издание, посветено на събитията от онзи период: 
„В 11 ч. пристигнаха Техни Величества  Царят и Цари-
цата с тяхната цивилна и военна свита. Присъстващите 
станаха на крака и с шумни овации ги посрещнаха. Сту-
дентският академически хор, в национални ризи, изпя 
по един куплет от „Шуми Марица“ и химна на Царя, а 
след това и от кантатата на св. Климент и химна „Виват 
Академия“.

Само няколко години по-късно,  Академическият 
хор вече може да се похвали с успехи и на международ-
ната сцена.  В обръщението си към академичната общ-
ност от 08.12.1942 г. ректорът проф. Стефан Ангелов 
отбелязва с възторг, че хорът е изнесъл с голям успех 
свои самостоятелни концерти както в чужбина, така 
и у нас.: „Концертното турне на Академическия хор в 
Буда-Пеща има бляскав успех. В признание на тъй по-
лезната му дейност, Академическият съвет отпусна на 
хора сумата 50 000 лева за подпомагане начинанията 
му. Освен това, по доклад на Комисията за проучване 
бюджетните нужди на студентския хор, Академиче-
ският съвет одобри решението му да се дава от фонда 
за научни цели годишно за нуждите на хора помощ от 
34 000 лева. Също Министерството на външните ра-



144

боти и изповеданията отпусна на хора 15 000 лева за 
посрещане и гостуване в София на Будапещенския уни-
верситетски хор“.

Студентското академично спортно дружество 
(САСД) се нанася на пл. „Народно събрание“ № 10 скоро 
след като придобива статут на „академично дружество“ 
през учебната 1937–1938 г. На свое разположение то 
има устроен гимнастически салон (на партера откъм ул. 
„Аксаков“), в който след средата на 40-те години своите 
първи тренировки започва баскетболният клуб „Акаде-
мик“ при същото дружество. Това разширяване на сту-
дентското присъствие в сградата става възможно, след 
като през 1937 г. по заръка на Негово Величество царя 
по редовния и допълнителния бюджет на Министер-
ството на обществени сгради, пътища и благоустрой-
ство биват предвидени общо 1,25 млн. лв. за довърш-
ване на основния блок на сградата. Към тия средства 
Академическият съвет отпуска още около 250 000 лв. от 
събраните във фонд „Студентски дом“ постъпления от 
семестриални такси89.

Студентското спортно дружество, подобно на  Ака-
демическия хор, също бива учредено на доста по-ранен 
етап – съществува още от 1926 г. като спортен клуб при 
университета. Неговият основен девиз е „Спортен дух – 
Академичност – Родолюбие“. За цел си поставя „да по-
пуляризира спорта между академическата ни младеж, 
да направи от студентите негови горещи привържени-
ци и създаде условия за спортуване“90. В дружеството 

89 Към 1938 г. корпусът откъм ул. „Аксаков“ остава недовършен. Из-
численията на университетското ръководство към онзи момент по-
казват, че за окончателното довършване на сградата са необходими 
още около 1,7–2 млн. лв.
90 Боев, Б. (2018). Любов към науката, любов към народа...



145

са застъпени почти всички видове спорт. От докумен-
тите на САСД от есента на 1939 г. личи, че дружеството 
има състезатели в цели 16 индивидуални и отборни 
дисциплини. Изпъкват постиженията в спортове като 
лека атлетика и плуване, където националните рекор-
ди са поставени тъкмо от студентите. 

Скоро след придобиването на съответния статут 
дружеството изпраща свои представители на междуна-
родните студентски игри във Виена през 1939 г. Започ-
ва да развива тесни връзки със спортни ръководства 
и клубове в Германия и Италия91. Ролята му нараства 
още повече около приетите през 1942–1943 г. решения 
за организиране на задължително „телесно възпита-
ние“. Възлага му се да провежда „усъвършенстването, 
тренинга, състезанията и представителството на сту-
дентския спорт“.

Академичната 1937–1938 г. е и годината, в която за-
почват компромисите с използването на Студентския 
дом като изцяло студентски. Компромиси, свързани с 
осигуряването на средства за оперативната издръжка 
на сградата. За да бъде изпълнена поддръжката, а и 
програмата на дома, при липсата на изгледи за ежегод-
на субсидия от страна на държавата, Академическият 
съвет, занимавайки се с въпроса за довършването на 
дома и за използването му за в бъдеще, след като всес-
транно е обсъдил въпросите, които са повдигнати във 
връзка с това, е намерил, че за да може най-рационално 

91 В държавния архив (ф. 1506К, 1 опис, 25 а.е., 1938–1942 г.) се съдър-
жа фонд с писма и изложения от УС до кмета на Столична община, 
МВРНЗ и др. за утвърждаване устава на дружеството, УС и Контрол-
ния съвет за 1938–1940 г. Съдържат се и циркуляри на организацион-
ното ръководство на международните студентски игри във Виена и 
др., свързани с гостуването на отбори от Германия, Югославия, Ита-
лия и уреждане на срещи с отбори от дружеството.
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да се използва сградата за поставените ѝ цели и зада-
чи, северната голяма зала на партерния етаж на зда-
нието следва да се преустрои в кинотеатър. Скоро след 
това решение на мястото на концертната зала ще бъде 
открито частното кино „Царя“92. 

Приходът от киното заедно с получаваните до мо-
мента приходи от студентските доброволни вноски и 
от наемите, които биха се получили чрез отдаване под 
наем и на други помещения в същия дом93, ръковод-
ството на университета смята, че ще покрият не само 
обзавеждането и поддържането на дома, но и постро-
яването на нов студентски дом на подходящо универ-
ситетско място! 

Към онзи момент академичните власти имат наме-
рението да запазят Студентския дом на пл. „Народно 
събрание“ за нуждите на студентската менза и за об-
служване на студентските организации с помещения 
за канцеларии, а в новия дом планират да създадат 
92 От отчета на ректора за академичната 1938–1939 г. научаваме, че 
Академическият съвет в заседанието си от 31.05.1939 г. е разрешил 
един допълнителен кредит от 300 000 лв. за усилване на бюджета на 
Студентския дом с оглед на нуждата от окончателното завършване на 
киното, както и за доставка на столове за същото, за да може да се от-
даде на наемател от 01.10.1939 г. Около 330 000 лв. е бил очакваният 
годишен приход от киното. Поради липса на средства обаче управата 
на дома не е могла да обезпечи финансово прожекционните и други 
апарати, поради което при отдаването на кинотеатъра под наем е по-
лучен приход, по-малък от желания. 
93 Вследствие на наложената рентиерска политика, към 08.12.1942 г. 
за нуждите на студентите са останали „само няколко стаи за канце-
ларии на дружества и сутерена, в който се помещава студентската 
трапезария“ (по думите на самия ректор на университета проф. Ан-
гелов). Уви, рентиерските практики са наследени и днес, макар и в 
по-ограничени мащаби, тъй като вече 90 години продължава непра-
вилната държавна политика да не се отпуска субсидия поне за базо-
вата оперативна издръжка на сградния фонд. Жертва на тази полити-
ка днес е студентската „Менза Академика“, преустроена в дискотечен 
клуб под наем.
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условия за всестранно задоволяване на социалните 
нужди на студентството: с жилища за бедни студен-
ти, помещения за физическа култура, в т.ч. игрища, 
басейни и пр. 

От превръщането на Студентския дом от изцяло 
академично пространство в такова със смесен характер 
ще пострада и спортното дружество. С решение на Кура-
ториума от 27.02.1942 г. южният гимнастически салон 
(с вход откъм ул. „Аксаков“) бива приспособен за худо-
жествени изложби и отдаден под наем срещу 3000 лв. 
седмично. Доходът от тоя салон възлиза на 100 000 лв. 
годишно, четем в счетоводния отчет на Студентски дом 
за съответната година94. „В пригодения за изложби са-
лон на Студентския дом е наредил картините си худож-
никът Никола Димитров. Прилежната и упорита работа 
дарява художника с добри постижения“, гласи отзив в 
пресата от изложба в дома от същата година95.

На  16 юни 1938 г. най-старото българско любител-
ско фотографско дружество – Българският фотоклуб 
(БФК) открива първата си художествена изложба в Сту-
дентския дом (според Зафер Галибов – 1939 г.). Пред-
ставени са 20 автори със 158 снимки. Сред участниците 
са Асен Балкански, Михаил Люцканов, Георги Георгиев, 
Бончо Карастоянов и др. Изложбата е посрещната с ин-
терес и има голям успех – научаваме от архивите на Ре-
гионалната библиотека „Пенчо Славейков“.

94 В дух на коректност към усилията, полагани от университетското 
ръководство, следва да отбележим, че за строеж на игрища през съ-
щата година е отпусната от Академическия съвет значителната сума 
от 100 000 лева – средства на болничната каса.
95 Отзив в пресата на критика Ангел Вълчанов по отношение на из-
ложба на художника Николай Евров в Студентския дом от 1940 г. го-
вори за изградените вече традиции за изява на млади творци в зали-
те на дома.
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1938–1939 г.

По решение на Академическия съветъ, 
Студентиятъ домъ занапредъ ще се нарича 

„Св. Климентъ Охридски‟.

Решението на университетските власти за нари-
чането на Студентския дом на името на българския 
светец е очаквано и логично. Още повече, че въпросът 
стои отворен от няколко години както вече имахме 
възможност да научим.

Не са изминали и пет академични години откакто 
на 06.02.1935 г. Академическият съвет приема да се 
постави на новопостроения ректорат надпис „Универ-
ситет „Св. Климент Охридски“. Тъкмо тогава е взето и 
решението да се направят постъпки за узаконяване 
на названието на университета чрез промени в Зако-
на за народната просвета от 1933 г. „Това решение е 
отговаряло на схващането в университетските среди, 
че св. Климент Охридски е бил най-светлият фар на 
образованието в началото на историческото битие на 
българския народ на Балканите и че като символ на на-
родното духовно единство, на живата приемственост 
в смяната на поколенията и на просветните идеали в 
отечеството ни, той е заслужавал с пълно основание да 
бъде патрон на висшето ни учебно заведение“, пише в 
спомените си за историята на Софийския университет 
проф. Арнаудов.

С привършването на строителните дейности по 
сградата на Студентския дом стават все по-видни за 
националното студентство „гравитационните въз-
действия“, които оказва Софийският университет като 
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най-голямото и старо висше учебно заведение у нас 
спрямо Студентския дом като академичен и общограж-
дански проект. През академичната 1937–1938 г. тези 
„въздействия“ засягат както все по-тясно интегрира-
ния към университетската система дом, така и самите 
студентски дружества, за които става все по-трудно да 
организират самостоятелен организационен живот из-
вън орбитата на университетското ръководство96.

Гаврил Цветанов, избран за председател на БНСС 
през лятото на 1938 г. по време на XIII конгрес на ор-
ганизацията в Плевен, намеква в статия, поместена в 
последния брой на в-к „Студентска трибуна“ от същата 
година, за назряващия риск от „подмяна“ на изначал-
ното предназначение на постройката: „Независимо от 
помощта, отпусната от Международната конфедера-
ция със съдействието на проф. Г. Данаилов и г-ца Та-
тяна Киркова (от 2 000 000 лв.) и дошла чрез Българ-
ския студентски съюз, и други големи суми, събрани 
непосредствено от съюза, всички дарения и помощи, 
отпускани от частни лица или обществени институти, 
са били дадени, защото дарителите са знаели, че под-
помагат построяването на студентски дом, който ще 
служи на националното студентство. И затова обидно, 
да не кажем предизвикателно, е казаното от бившия 
ректор на Софийския университет, когато даваше до-
клада за миналата година и говореше за „универси-
96 С промени в университетския правилник през академичната 
1938–1939 г. е прието, че занапред студентски събрания ще могат 
да траят най-много до 2 часа, при предварително одобрен от уни-
верситета дневен ред, като на тия събрания ще трябва да присъства 
винаги един преподавател от страна на факултета – като тютор на 
академическото дружество, натоварен специално за това от декана 
на съответния факултет. Записано е, че всяко събрание, устроено без 
присъствие на такъв тютор, ще се счита за нелегално, а виновниците 
ще се подвеждат под отговорност.
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тетски дом”. По силата на обстоятелствата, като се има 
предвид, че студентите от Софийския университет са 
тези, които фактически биха се ползвали най-много, 
ако не почти изключително, от новия студентски дом, 
може да се смята, че той е техен дом, но официално да 
се твърди подобно нещо е недопустимо. Студентският 
дом е построен, за да служи на целокупното българско 
студентство, в центъра на което стоят студентите от 
Софийския университет“.

Редно е да отбележим, че в отчета за университет-
ската 1937–1938 г., прочетен от проректора проф. Г. 
П. Генов на 08.12.1938 г., терминът „Университетски 
студентски дом“ в действителност е използван, но в 
напълно безобиден контекст (относно направено от 
Негово Величество цар Борис III дарение за „Менза 
Академика“). Ректорският отчет на проф. Генов съдър-
жа една от най-пълните и коректни във фактологичен 
план исторически справи за развитието на Студент-
ския дом във времето. От справката ясно личи, че проф. 
Генов не оспорва нито граждански, нито общонацио-
нален и дори международен характер на проекта. На-
против – подчертава го: „Със събраните суми във фон-
да за постройка на Студентския дом от Гражданския 
комитет, от Международната студентска организация 
за взаимопомощ в Женева, отпуснатите от държавата 
суми, събраните от студентските доброволни вноски и 
помощите от частни лица, държавни, обществени уч-
реждения и от общините, на 30 май 1931 г., тържестве-
но се положиха основите на сградата на Студентския 
дом от Строителната комисия под председателството 
на г-н проф. Ст. Консулов“.

А иначе, академичната 1938–1939 г. не е лишена 
от други, далеч по-значими в национален и междуна-
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роден контекст обществено-политически събития, 
наситени със студентско участие. През март 1939 г. 
войските на Хитлер окупират Чехословакия. Това води 
до т.нар. чешка акция, която студентите организират 
в различните факултети на университета – прекъсват 
се занятията, напускат се аудитории, до насилие не се 
стига97. Акцията кулминира в масов студентски протес-
тен митинг в двора на ректората, съпроводен с шест-
вие до Чехословашката легация. 

30 години по-късно, когато Съветският съюз оку-
пира Чехословакия, реакцията на българското сту-
дентство ще остане далеч по-скромна. Едва трима ще 
се осмелят да разпространят позиви срещу нахлуване-
то на войските на пет държави от Варшавския договор 
(в т.ч. България) в Чехословакия. Позивите са в защи-
та на Пражката пролет от 1968 г. Заради своя протест 
тримата студенти ще бъдат арестувани и хвърлени в 
затвора. Те ще останат единствените в България, които 
реално ще протестират срещу окупацията. Едва трима, 
но достатъчно, за да оправдаят мястото на българско-
то студентство в авангарда на нашето общество.

В контекста на бурните събития, споменати по-го-
ре, дължим напомняне за съществуването на посоче-
ните тук факти по повод на наричането на Студентския 
дом на св. Климент Охридски, тъй като в следвоенния 
период настъпва време на национален нихилизъм, в 

97 По спомени на проф. Наджаков (из „Спомени за Софийския универ-
ситет“, 1988 г.), видният български славист проф. Б. Йоцов е първият 
преподавател, който протестира срещу окупацията, отказвайки да 
прочете своята лекция скоро след новината за вероломната окупа-
ция на Чехословакия. По ирония на съдбата проф. Йоцов ще бъде 
сред първите, осъдени на смърт от т.нар. Народен съд, въпреки тези 
свои отдавнашни антихитлеристки позиции и направеното от него 
за висшето образование у нас.
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което дори Софийският университет, макар и за крат-
ко, изоставя името на собствения си патрон – осново-
положник на българското образование през IX век. 

Изоставя се и тържественото честване на патрон-
ния празник на университета, 8 декември, отбелязван 
още от 1902 г.98 И въпреки че тази традиция е възста-
новена по времето на акад. Димитър Косев като рек-
тор на университета, споменът за Студентски дом „Св. 
Климент Охридски“ е забравен. Чак до 2021 г., когато в 
Централното фоайе на сградата на пл. „Народно събра-
ние“ № 10, навръх 24 май, бе осветена и окачена икона 
на светеца, която освен да закриля Дома на български-
те студенти, пази и спомена за това прелюбопитно съ-
битие от историята на зданието.

98 Датата е фиксирана в заседание на Академическия съвет от 
30.11.1902 г. Първоначално фигурира 25 ноември, когато отбелязва-
ме Деня на св. Климент Охридски, един от светите седмочисленици. 
На 31.03.1916 г. България преминава към Григорианския календар. 
Понеже Българската православна църква продължава да използва 
Юлианския календар (до 1968 г.), датата на празника се измества с 13 
дни напред, т.е. на 8 декември. 



153

1939–1940 г.

Водимъ отъ тия съображения, Академичскиятъ 
съветъ намира, че Студентскиятъ домъ трѣбва да 
бѫде изключенъ отъ разпоредбитѣ за държав. 
имоти, предвидени въ закона за б. о., като по зако-

нодателенъ редъ се установи, щото всички приходи 
отъ Дома, особено отъ тия които биха се получили 
отъ отдадени подъ наемъ помѣщения (...), да оста-

ватъ собственость на сѫщия домъ (...)

При изпълнението на своите решения от предход-
ните две календарни години относно отдаването под 
наем на обособени обекти в сградата на Студентския 
дом с цел осигуряване на издръжката на зданието, Ака-
демическият съвет се натъква на някои съществени 
ограничения от формален характер, породени от За-
кона за бюджета, отчетността и предприятията, който 
разпорежда, щото наемите от държавните имоти, ка-
къвто е и Студентският дом, да се внасят в приход на 
държавния бюджет. 

„Съгласно писмото на Министерство на земеделие-
то и държавните имоти под № 2202-Д от 17.04.1931 г. 
следва, че Студентският дом, макар и държавен имот, 
няма да бъде поставен по отношение евентуалните 
приходи от наеми под режима на Закона за бюджета в 
оная му част, що се отнася до държавните имоти“, пише 
Академическият съвет в свое писмо до министъра на 
народното просвещение от 12.03.1940 г. Целта на уни-
верситетското ръководство е да се постигне законода-
телна промяна „щото всички приходи от дома, особено 
от тия, които биха се получили от отдадени под наем 
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помещения на когото и да било, дори и за нуждите на 
държавни учреждения, да остават собственост на съ-
щия дом и да бъдат използвани за нуждите му, като по 
този начин университетът, респ. държавата, ще бъде 
освободена от грижата да търси средства за издръжка-
та на този дом“.

Министър-председателят проф. Богдан Филов вна-
ся законопроекта в Народното събрание със следните 
мотиви: „Той цели обаче и нещо много съществено – да 
създаде условия да се обединят, осмислят и задълбо-
чат студентската самопомощ, интелектуалният, соци-
алният и организационният живот на студентството“. 
Във финалните текстове на закона студентските ор-
ганизации окончателно отпадат от управлението на 
най-голямото си достижение – те не са споменати ни-
къде. Изведнъж законът се променя от такъв, уреждащ 
една формалност от финансово-счетоводен характер в 
такъв, уреждащ едноличния контрол на Академиче-
ския съвет върху Студентския дом, в разрез с първо-
началните очаквания на студентските организации 
(и особено на БНСС) за самоуправление на техния де-
сетилетен проект. 

Уви, както в началото на десетилетието, така и към 
неговия край студентското движение не съумява да по-
стигне необходимите нива на стабилност и приемстве-
ност в организационните си дела, за да му се повери от 
отговорните фактори на деня стопанисването на Дома 
на българските студенти. За липсата на институционал-
на зрялост в БНСС свидетелстват неспирните вътрешни 
борби за влияние между студентските фракции – леви, 
земеделци, легионери, цанковисти и пр. Дългогодишно-
то противоборство между групите „Братство“ и „Устрем“, 
а на по-късен етап и между т.нар. студентски фронтове 
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и формиращите ги студентски корпорации99 не спома-
гат за постигането на устойчиво единство. 

На национално или на университетско ниво по-
ложението със студентското единство в началото на 
40-те не се различава значително. „Между студент-
ските академически дружества и Общостудентската 
организация „Христо Ботев“ липсва дух на другарство 
и единство“, пише в ректорския си отчет за академич-
ната година проф. Янаки Моллов, отчитайки все пак 
факта, че общостудентската организация е положила 
грижи да обедини в себе си голямото мнозинство от 
студентите на университета – задача, възложена ѝ от 
Академическия съвет още при нейното учредяване. 
Проф. Моллов коментира, че от страна на управата на 
университета също са били положени усилия, за да се 
внесе сплотеност и единодушие между студентството, 
без тези резултати обаче да доведат до трайно подо-
брение: „Напротив, мисля, че те имат съвсем временен 

99 Следва да бъдат разграничени „идейните“ корпорации от градски-
те такива. Доколкото първите представляват групиране на студент-
ската младеж по политически признак (в нарушение на действащите 
след май 1934 г. забрани на университетско и национално ниво за 
формиране на студентски политически групи), то вторите изграждат 
единство на академичната младеж по места. Една от първите градски 
студентски корпорации е тази на студентите от Русе. Русенската град-
ска корпорация е основана на 15.01.1914 г. Целта на корпорацията е 
„умствено повдигане на членовете чрез реферати и беседи, както и 
всестранно изучване на Русенския край“. В статия за в-к „Академик“ 
от 1938 г. Георги Живков пише, че осъществявайки задачата за ор-
ганизиране на студентите на регионален принцип „градските кор-
порации допринасят да се повиши авторитетът на студентството в 
обществото, а самите организации се утвърждават като културни 
общности с големи възможности“. БНСС отчита, че към началото на 
учебната 1938–1939 г. към него се числят 11 такива студентски дру-
жества. Въпреки безобидния характер на повечето от градските кор-
порации, те също се следят от политическата полиция след 1934 г., 
която е в основата на ликвидацията им на по-късен етап.
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характер – постига се нещо само за момента и твърде 
скоро всичко се разпада, главно поради раздвоението, 
което намира място в средата на нашето студентство и 
дребните взаимни борби за някакво надмощие на едни 
или други студентски формации“ 100.

И така, при отслабени позиции за защита на об-
щия интерес, студентите губят автентичното си право 
на глас що се отнася до определянето на стратегиче-
ското развитие на своя студентския дом. С указ № 46 
от 29.05.1940 г. Негово Величество цар Борис III ут-
върждава Закона за фонд „Студентски дом при универ-
ситета „Св. Климент Охридски“, такъв какъвто е приет 
от XXV обикновено народно събрание. Целта на закона, 
посочена в чл. 2, остава (все пак автентичната) – Сту-
дентският дом да продължи „да служи на целите на 
студентската взаимопомощ и на интелектуалния, ор-
ганизационен и социален живот на студентството“101.

Съгласно приетия закон Студентският дом запазва 
отделен бюджет и отделно счетоводство. Върховно-

100 Година по-късно поради продължаващите разделения между 
академичната младеж по политическа линия, които разделения от-
слабват техните институционални и общностни позиции, ще бъде 
затворена кооперацията „Менза Академика“. Зад затварянето ѝ стои 
Дирекцията на полицията, но Академическият съвет на университета 
има основания да смята, че то е било подпомогнато и от студентски 
националистически организации: „Ясно е, че за националистически-
те студентски организации е неудобно и не насърчително обстоя-
телството, че работещата с успех менза не е тяхно дело и евентуал-
но даже се намира в ръцете на студентски групировки с левичарски 
убеждения, макар тези убеждения открито и да не се проявяват пора-
ди взетите от страна на Кураториума и Академическия съвет мерки“.
101 Този закон ще просъществува едва 3 години. През март 1943 г. ще 
бъде приет Законопроект за учредяване на фонд „Цар Борис III“ за 
подпомагане на студентите в университета „Св. Климент Охридски“, 
който ще окрупни в общ фонд управлението на основните инстру-
менти за водене на социална политика в полза на студентите на ви-
сшето училище, в т.ч. и Студентския дом.
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то управление принадлежи на Академичния съвет на 
университета и се извършва съобразно правилник, из-
работен от Академическия съвет. В правилника е упо-
менато, че професорският кураториум ще продължи 
да се подпомага от представители на БHСС, ОСО „Хрис-
то Ботев“, на студентските академични сдружения и 
нестудентски сдружения, които си поставят за цел да 
работят за студентството. Това позитивно развитие се 
дължи най-вече на активната позиция от парламен-
тарната трибуна на народния представител д-р Никола 
Минков, който настоява студентите да продължат да 
участват във вземането на решения по повод на дома. 
Провокиран от изказванията на д-р Минков, който е 
един от лидерите на ОСО „Христо Ботев“ при учредя-
ването на БНСС през средата на 20-те години, минис-
тър-председателят Богдан Филов уверява народните 
представители, че с правилника на дома ще се уреди 
по-подробно тази материя. 

Повече от 60 години по-късно ще бъдат направени 
споменатите вече неуспешни опити приетият закон 
да се интерпретира повратно, за да се претендират 
собственически права върху държавното здание, по-
строено за нуждите на целокупната студентска мла-
деж. Претенции към стопанисването би могло да има, 
но в обратната посока – от обществениците, стоящи 
зад Гражданския комитет при Студентския клуб. Това е 
сценарий, който е нямало как да се състои, разбира се, с 
оглед на високите идеали и безкористните намерения 
на замесените лица. 

Основания Гражданският комитет да търси отчет 
от университетските власти са съществували по повод 
на съдбата на друг имот, предоставен от държавата за 
нуждите на построяването на студентски дом. Става 
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въпрос за парцела от над 1500 кв. м в кв. Лозенец (до 
училище „Г. С. Раковски“), получен от Столична община 
чрез съдействието на проф. Г. Т. Данаилов и на бившия 
ректор проф. Г. Кацаров. Същият бил преотстъпен пов-
торно – от ръководството на Гражданския комитет на 
университета, с цел постройката на едно друго здание, 
обслужващо студентите. Гражданският комитет изра-
зил воля на това място академичното ръководство да 
построи „общежитие със салон за физическо възпита-
ние на студентите“. 

Този жест на комитета идва скоро след отпускането 
на държавното място на пл. „Народно събрание“ и ул. 
„Аксаков“ за нуждите на Студентския дом. Имотът на 
пл. „Народно събрание“ е предоставен за студентската 
кауза чрез съдействието на министрите проф. Г. Т. Да-
наилов (министър на обществените сгради, пътищата 
и благоустройството) и Григор Василев (министър на 
земеделието и държавните имоти). Тези двама забе-
лежителни общественици вече имахме възможност 
да представим като свързани със студентския проект 
десетилетия назад във времето. Първият – като неиз-
менен подпредседател на Гражданския комитет от уч-
редяването му през 1910 г., а вторият – като един от 
ранните лидери на Студентския клуб от зората на века. 
Какво се е случило с имота в кв. Лозенец е въпрос, кой-
то е извън обсега на нашето проучване, но следва да се 
провери дали е била изпълнена волята на дарителите 
от Гражданския комитет за постройката на общежи-
тие, а ако не – защо? 

При всички случаи университетът е бил този, кой-
то се е сдобил с допълнителен имот за разширяване 
на своето академично пространство, благодарение на 
Гражданския комитет, явяващ се функция на студент-
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ската младеж. Длъжни сме да изясним тези въпроси, 
защото опитите да се придобие по служебен път кон-
трол върху имота на пл. „Народно събрание“, въплъ-
щаващ десетилетните копнежи на студентите да имат 
своя собствена клубна база, своя представителна щаб-
квартира, изглеждат тъжни както на фона на недоимъ-
ка в академичната ни система от 30-те години на мина-
лия век, така и на фона на лишенията от по-близкото 
минало. 

Боричканията за контрол върху едно-едничко зда-
ние, при това споделена кауза, изглеждат още по-тра-
гични, ако ги съпоставим със ситуацията в братска 
Чехословакия от края на 20-те години на миналия век. 
Там, по спомени на Н. Минков, публикувани във в-к „Сту-
дентски клас“ на 16.01.1927 г., в центъра на Прага се на-
мирала собствената на Чешкия национален студентски 
съюз монументална сграда „Академически дом“, може 
би 3 пъти по-голяма от нашето Военно министерство. 
В нея се помещавали канцелариите и заседателните 
зали на чешките студенти, чакалня, ресторант, студент-
ски магазин, студентска печатница, книжарница и пр. А 
в двора на брега на река Вълтава, били построени сту-
дентска баня и десетки игрища за тенис, футбол, атле-
тика. Чрез кооперативните усилия на студенти, държа-
ва и общини, студентските общежития в Чехословакия 
били над 10. Само „Масариковия дом“ в Прага, предви-
ден за 850 студенти, струвал 100 млн. лв.!
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1940–1941 г.

Предвидъ на това и въ интереса на държав-
ната ни сигурность и обществено спокойствие, 

моля енергичното Ви и беззабавно вмѣшателство, 
Господине Ректоре, да се лиши кооперативниятъ 
студентски столъ „Менза Академика“ отъ пре-

доставеното му помѣщение въ Студентския домъ, 
съ цель да се пресуши източника на тази разруши-

телна комунистическа пропаганда.

Съгласно Постановление на МС от 14.03.1941 г. би-
ват забранени всякакви събрания на дружества в стра-
ната. Това налага и някои допълнителни ограничения 
в дейността на студентските академични дружества. 
Съгласно писмо на Министерството на вътрешните ра-
боти под № 401 от 28.03.1941 г., на студентските друже-
ства се разрешава да устройват само вътрешни събра-
ния „със строго научен характер“, на които се допускат 
да присъстват само членове на съответното дружество. 

От поверително писмо, изпратено в края на юни 
1941 г. от Дирекцията на полицията до ректора на Со-
фийския университет, научаваме, че срещу студентски-
те академични дружества са подигнати „подозрения“, 
че същите са се отклонявали от прякото си предназна-
чение и са се отдавали на „скрита политическа деятел-
ност от противодържавен характер“. Предвид на това 
Академическият съвет се занимава с въпроса в юнско-
то си заседание и решава с настъпването на следваща-
та учебна година факултетските съвети да направят 
преглед на организационния живот на студентските 
дружества и да дадат мнение за тяхното съществува-
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ние, респ. реорганизиране. Най-късно до края на ок-
томври 1941 г. е възложено факултетските съвети да 
представят мотивирани доклади по темата.

Студентската кооперация „Менза Академика“ е 
първата, която пада жертва на тази намеса на Държав-
на сигурност в университетските дела – един процес, 
който ще засили неимоверно зловредното си влияние 
върху академичната система през идните десетилетия. 
Вследствие на полицейската намеса, трапезарията на 
пл. „Народно събрание“ е затворена, а дейността на 
кооперацията – забранена. Опитите за разтуряне на 
„Менза Академика“ датират още от 1938 г. Специална 
комисия при Дирекцията на полицията в изложение 
от 20.09.1938 г. настоява пред ръководството на дома 
и университета за затварянето на стола още тогава. 
Посочени са допуснати нарушения, довели до „превръ-
щането на стола в място за срещи на еднофронтовци, 
които вземат решения за стачни борби, демонстрации 
и други акции, насочени против властта“. 

Усилията да бъде склонено университетското 
ръководство да закрие мензата продължават и през 
1940 г., когато на 09.10.1940 г. в университета се полу-
чава следното писмо от органите на реда: „Дирекция 
на полицията – отдел „Държавна сигурност“ – наблю-
дава живота и проявите на студентския кооперативен 
стол „Менза Академика“ от деня на учредяването му 
до днес. Наблюденията и събраните сведения за дей-
ността на студентите в този стол свидетелстват по 
един безспорен начин, че в средите на столуващите 
студенти начело с управителните тела се върши сис-
тематически комунистическа дейност, ползувайки се 
безнаказано от указаното им гостоприемство в поме-
щенията на Студентския дом. По този начин „Менза 
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Академика“ се е превърнала в център на една активна 
и дръзка пропаганда на комунизма и противодържав-
ни идеи“.

Вечерта на същия ден, Академическият съвет се 
занима с това писмо и изслушва устния доклад на 
председателя на Кураториума на Студентския дом, 
проф. Ораховац, който информира университетските 
власти, че с цел да се гарантира достъпът на всички 
бедни студенти, независимо от политическите им 
убеждения, в началото на учебната година е било на-
правено презаписване на членовете на кооперацията 
под контрола на Кураториума, което е довело до же-
ланата цел. След обстойно обсъждане на въпроса Ака-
демическият съвет излиза със следното решение: „Да 
се отговори, че Академическият съвет не намира за 
основателно да затвори „Менза Академика“, в която се 
хранят над 1000 души студенти и осъществяването и 
развитието на която той счита за своя задача и дълг. 
Вътре в нея не е известно на Съвета да са били върше-
ни комунистически или противодържавни деяния“. 

Любопитен щрих в стратегията на професори и сту-
дени за париране на продължителните опити за зат-
варянето на студентския стол е организираният там 
по случай 8 декември 1938 г. банкет, даден за видни 
професори и общественици, уважен лично от минис-
търа на просветата проф. Богдан Филов. С това съби-
тие, описано подробно от Георги Ангелов на страни-
ците на „Спомени за студентския дом“ (2003), се цели 
популяризиране на дейността на студентската коопе-
рация и осигуряване на институционална подкрепа за 
нейното просъществуване. 

Самият Богдан Филов, който е ректор на Софий-
ски университет през учебната 1931–1932 г., вече като 
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министър-председател през май 1940 г., по време на 
споменатите по-рано парламентарни обсъждания по 
законопроекта за фонд „Студентски дом“, дава „Менза 
Академика“ като положителен пример за участието на 
студентите в управлението на дома. Ректорът на уни-
верситета през учебната 1938–1939 г., проф. Алексан-
дър Станишев, също има своята положителна роля за 
съхраняването на студентската столова в онзи ѝ вид – 
под ръководството на студентската младеж. След Деве-
тосептемврийския преврат обаче и двамата с проф. Фи-
лов ще бъдат осъдени на смърт и екзекутирани. Дълги 
години няма да може да се каже на висок глас, камо ли 
да се напише, за доброто, сторено от тях за университе-
та и неговите студенти.

Проф. протопрезвитер д-р Стефан Цанков, ректор 
на Софийския университет през учебната 1940–1941 г., 
също има нелека съдба – той е репресиран от новата ко-
мунистическа власт след 1944 г. заради силното си ака-
демично влияние и връзките си в чужбина. Задържан е 
и е разпитван заради негови статии против съветския 
болшевизъм102. Въпреки че тъкмо проф. Цанков има 
куража да се опълчи на официалната власт чрез отказа 
си да бъде закрита от университетските органи „Менза 
Академика“. Още повече, че това решение е взето във 
време, в което университетската автономия вече не га-
рантира защита от уволнение за професорите103.
102 Вж. www.pravoslavieto.com/history/19/1881_prof_Stefan_Tsankov/
index.htm
103 На тази автономия е нанесен тежък удар с измененията в Закона 
за държавните служители от 1941 г. С тях на Министерския съвет е 
дадена властта да уволнява преподавателския персонал, когато на-
мери за добре. „Явно е каква неограничена възможност за вмесване 
в живота на университета е създадена по тоя начин. Разпореждането 
на закона, че това уволнение няма да става поради научна и препода-
вателска дейност, не е никаква действителна гаранция за универси-



164

Правейки тази ретроспекция, следва да отбеле-
жим, че съществуването на студентския кооперати-
вен стол бива  окончателно прекратено в началото 
на март 1941 г. Точно когато по инициатива на проф. 
Ораховац е направена реорганизация на студентската 
корпорация чрез презаписване на нейните членове, за 
да се гарантира от разширенията, които са се извър-
шили в помещенията на мензата през предходната 
академична година (за столова е била приспособена 
и северната част на сутерена на сградата), са позво-
лявали вече там да се изхранват около 2000 студенти, 
които редовно – обед и вечер, да получават евтина и 
питателна храна.

В мотивите на полицията е записано, че „столът се 
е превърнал в политическо гнездо на комунистическа-
та и противодържавна пропаганда“104. И в действител-
ност, студентите бонсисти не отричат, че мензата не е 
била само място за топла храна. „Тя се превърна в сре-
дище на цялата дейност на БОНСС, академичните дру-
жества и другите масови организации. Тук се срещаха 
другарите от различните организации за уреждане на 
организационни въпроси, оттук се разпространяваха 
нарежданията за насрочените акции, разменяха се и 
нелегални материали. Салоните на стола се използваха 
за увеселения и вечеринки. Почти всяка събота студен-
тите играеха народни хора, танцуваха и се забавляваха. 
А след акции тук се даваше и първа медицинска помощ 

тета, също както, ако Министерският съвет беше получил властта да 
уволнява съдиите, не би представлявала никаква гаранция за право-
съдието уговорката, че уволнението няма да става поради съдийска-
та дейност на съдията“, гласи единодушната позиция на всички фа-
култети на университета, подкрепена и от Академическия съвет под 
давлението на проф. Цанков.
104 АМВР, об. 43-з, МФ (Цит. изложение за „Менза Академика“).
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на студенините, пострадали от побоищата на полици-
ята“, пише в сборника със спомени на бонсови дейци 
„Където народът, там и ние“ от 1970 г. 

На мястото на „Менза Академика“ на ул. „Цар Ив. 
Шишман“ е основан Национален студентски стол 
„Прелом“, който се ръководи от създадената със за-
конодателна инициатива на официалната власт през 
декември 1940 г. Национална младежка организация 
„Бранник“, чиято основна цел е дефинирана като „об-
щонационално обединение на българската младеж“ и 
„възпитанието ѝ в патриотичен дух“105.

Следва да отбележим, че със закриването на коо-
перацията „Менза Академика“, която се ползва дото-
гава от безплатно помещение и инвентар – столове, 
маси, готварски печки, чинии и пр., не се закрива по 
същество столовата, разположена в сутерена на пл. 
„Народно събрание“ № 10. Тя преминава за управле-
ние обратно в ръцете на академичното ръководство 
на университета. Въпреки първоначалните намере-
ния на органите на реда да бъдат пренасочени студен-
тите към трапезария извън опеката на университета, 
от МВРНЗ отпускат 300 000 лв. за рестарт на мензата 
при Студентски дом. През учебната 1941–1942 г. Про-
105 „Бранник“ се ръководи от главен ръководител и главен щаб. Като 
колективен член е приет и БНСС, чийто бивш подпредседател д-р 
Стефан Клечков е назначен на 16.04.1941 г. за главен ръководител на 
новоучредената казионна младежка организация. След 09.09.1944 г. 
е създадена специална ликвидационна комисия, пряко подчинена 
на МНП, която разтуря организационно „Бранник“ и предава иму-
ществото и архива на организацията на министерството. В ДА могат 
да бъдат намерени множество документи, свързани с историята на 
„Бранник“, в т.ч. преписки с общински управления за отпускане на по-
мощи за организацията, преписки с воеводства, браннически дружи-
ни и венци за назначаване на служители, отпускане на суми, събиране 
на помощи за ранени български войници и др. ф. 366К, 2 описа, 938 
а.е., 1941–1945 г. 
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светното министерство отпуска допълнителна помощ 
в размер на 250 000 лв. Получено е и дарение в размер 
на 200 000 лв. от „Бранник“. 

През академичната 1942–1943 г. е възложено на 
членовете на Кураториума да обмислят въпросите за 
подпомагане на всички студентски столове при универ-
ситета чрез създаване на една централа за доставки и 
обединение на всички столове с мензата в Студентския 
дом. За закупуване на нужните за целта хранителни 
стоки са отпуснати 1 000 000 лв. кредит. През същата 
година е прието, макар и временно, в трапезарията да 
се изхранват и ограничен брой студенти от Художест-
вената академия и Държавното висше училище за фи-
нансови и административни науки. От годишниците на 
университета става ясно и че студентската трапезария 
продължава да изпълнява своите по-широки социални 
функции. Отпуснати от Фонда за подпомагане на бедни 
студенти през съответната година са няколко десетки 
стипендии за храна на бедни студенти с добър успех. 
Възложено е на ректора заедно с Кураториума на дома 
да изберат стипендиантите, като определят и срока на 
стипендиите.
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1941–1942 г.

Въ една среща, която имахъ съ кмета на столи-
цата, Господинъ инженеръ Ивановъ, констатира-
хъ, че и той сподѣля по въпроса сѫщия възгледъ. 
Г-нъ Кметътъ намира, че сегашната сграда на 
Студентския домъ не е на подходящо мѣсто и въ 
архитектурно отношение съвсемъ не отговаря на 

предназначението си.

Учебната 1941–1942 г. е кулминационна за Софий-
ския университет, независимо от разразилата се вой-
на. Бройката на студентите за първи път надхвърля 
10 000 души, въпреки наличието на множество мо-
билизирани младежи106. Открити са нови факултетни 
сгради, други се проектират на няколко локации в сто-
лицата. Вече завършени, на пълни обороти се ползват 
корпусите на Студентския дом – както сградата откъм 
пл. „Народно събрание“, така и блокът откъм ул. „Акса-
ков“, който междувременно е довършен благодарение 
на получена допълнителна субсидия от държавния 
бюджет за 1939 г. (1 000 000 лв.) и вложени постъпле-
ния от студентски такси в размер на общо 980 000 лв. 
(800 000 лв. от целевите вноски за Студентския дом и 
180 000 лв. заем от вноските на студентите в Студент-
ски болнична каса).
106 От началото на 40-те години се засилва притокът на български сту-
денти както от новоприсъединените към царството територии, така 
и от страните в Централна и Западна Европа, където войната прави 
невъзможен нормалния учебен процес. Ръководството на универси-
тета и отделните му факултети обсъждат с притеснение растящия 
прием на студенти поради липсата на необходимите условия, въпре-
ки че именно по-широкият достъп до висше образование у нас е една 
от водещите каузи на професорското тяло през десетилетията.



168

Каква почуда буди у читателя в този контекст раз-
разилата се в средите на академичното ръководство 
дискусия за преместване на дома в нова сграда! При 
това, не за изграждане на втори студентски дом, а за 
освобождаване на съществуващия. Не е изключено да 
става въпрос за скрити интереси, произхождащи отвъд 
редиците на академичната общност, свързани с едно 
ново, по-различно предназначение на сградата на пл. 
„Народно събрание“. „Той при това ми заяви, че Столич-
ната община може да откупи сградата за друга цел и 
че той е готов да ходатайства пред Общинския съвет 
за отпущане и отчуждаване на подходящо място за по-
стройка на нов студентски дом“, препредава ректорът 
на университета, проф. Ст. Ангелов, думите на кмета на 
Столична община – инж. Иван Иванов. 

Да се твърди, че в архитектурно отношение сграда-
та не е издържана е нелепо – по искане на БНСС арх. Ст. 
Белковски е командирован в Германия в края на 1929 г., 
с научната цел да проучи успешната тамошна практика, 
във връзка с което посещава „редица такива студентски 
домове“.  Трудно може да се приемат и аргументите, че 
към онзи момент Студентският дом не е на подходя-
щото за целта място – 9/10 от студентите се обучават в 
съседство на дома в Юридическия, Историко-филологи-
ческия, Физико-математическия и Богословския факул-
тет. Наблизо са Свободният университет, Художествена-
та и Музикалната академия. В сравнение с пл. „Народно 
събрание“, Агрономическият и Медицинският факултет 
също не са по-близо до алтернативните локации за по-
стройка, които започват да се обсъждат активно през 
годината.

При това, както вече прочетохме, още към 1937–
1938 г. идеята за построяване на нов студентски дом от 
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общежитиен тип, с просторни площи за отдих и спорт, е 
започнала да се формира у университетското ръковод-
ство, но към онзи момент не се говори за „премества-
не“ на зданието, построено на пл. „Народно събрание“, 
след почти четири десетилетия на фондонабиране от 
страна на българската академична младеж. „След като 
студентският дом бъде довършен, той ще стане център 
на културния живот на студентството (…)“, казва през 
1938 г. ректорът проф. Генов.

Изглежда обаче тъкмо това целят някои представи-
тели на обществено-политическия елит, чиито крайни 
интереси остават неясни за нас. Още през 1938 г. Ст. Б. 
Станчев пише от страниците на в-к „Академик“ следно-
то: „Преди около 2 седмици министърът на просвета-
та проф. Монев предложи на настоятелството на ОСО 
„Христо Ботев“  да разгледа въпроса дали не ще бъде 
по-добре да се премести сегашният Студентски дом и 
да се купи един апартамент за нуждите на организа-
цията…“107.

Намерението на университетското ръководство да 
осъществи нов проект за студентски дом е свързано с 
узрялата идея за построяването на „университетски 
град“ по причини, че съществуващите към онзи мо-
мент академични институти, разпръснати из построй-
ки с различна степен на пригодност, в действителност 
не са били достатъчни откъм материално осигуряване 
на учебния процес, за да задоволят ежегодно нараства-
щите нужди на университета и неговите възпитаници. 

„Създаването на един университетски град, добре 
устроен по предварително обмислен план, е целта, коя-
то университетът ще трябва да се стреми да постигне, 
107 Дойнов, П. (2002). Сборник „Книга за Студентския дом“. АЦЛК при 
НСД. 
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поне от части през следващите няколко години. […] 
Това се налага между другото и от необходимостта да 
се съсредоточи животът на мнозинството от студенти-
те по възможност в едно място, та с това да се създадат 
условия за един истински академичен живот“, пише 
през февруари 1943 г. в свое писмо до министър Йоцов 
ректорът проф. Кацаров. Това е второто такова писмо 
по темата, останало без конкретен отговор, след като 
през ноември 1941 г. ректорът проф. Ст. Ангелов, по 
решение на Академическия съвет, се обръща с подобна 
молба за съдействие: „Това като съобщавам, моля по-
читаемото министерство да направи необходимите по-
стъпки пред Столичната община за отпущане и отчуж-
даване място за студентски дом в размер на 56 декара. 
Най-подходящи за целта са местата на Слатинския ре-
дут, в близост до мястото, където ще се строи Висшето 
техническо училище“.

Въпреки че през 1942 г. в средите на Академич-
ния съвет има дискусии по темата къде да се построи 
новият студентски дом (сформирана е специална ко-
мисия, която предлага още една алтернатива – ефо-
рийското място, отредено за ботаническа градина108), 
в началото на следващата година като категорично 
най-подходяща локация е определена тази югоиз-
точно от Слатинския редут, в близост до построения 
Ветеринарномедицинския факултет, където тепърва 
започвал и строежа на зданието на Физико-математи-

108 Комисията била съставена от ректора на университета и профе-
сорите д-р Д. Ораховац, Ив. Апостолов (бивш председател на ОСО 
„Христо Ботев“) и д-р Христо Негенцов. Тяхното предложение за ло-
кация било отхвърлено, тъй като според Академическия съвет на Фи-
зико-математическия факултет след сторените вече подготвителни 
работи за уреждане на новата ботаническа градина на наскоро отре-
деното място е немислимо да се почне пак отначало на друга локация.
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ческия факултет (по проект на един от двамата архи-
текти на Студентски дом – Станчо Белковски). Плано-
вете предвиждали в съседство да бъдат построени и 
сгради, които да служат за жилища на професорите от 
университета и Висшето техническо училище109.

Едно е сигурно от онзи период – Студентският дом, 
най-сетне построен и завършен, вече се оказва тесен за 
задоволяване на нуждите на студентството, на което 
е призван да служи. В Годишника на университета че-
тем:  „Задоволителното осъществяване на по-добри ус-
ловия за научна работа и обществен живот на студен-
тите, тъй наложително необходими за приобщаване на 
студентите към живота на университета, не ще може 
да бъде постигнато в скоро време все поради липсата 
на помещения в университетските здания. Това е един 
от големите недъзи на нашия университетски живот. 
Поради тази липса нашият студент няма къде да се 
приюти в свободното си от университетски занимания 
време, за да го използва разумно, а го разпилява в без-
полезно ходене насам-нататък или посещаване на за-
ведения и клубове от съмнителна полза за него“.

Липсата на помещения в университетските здания 
обаче не е единствената причина нуждите на студент-
ската младеж да не могат да бъдат задоволени изцяло. 
От годишниците на Софийския университет става ви-
дно, че към първата половина на 40-те връзката меж-
ду управлението на дома и мнението на студентските 
организации как то следва да се случва, е все по-огра-
ничена, ако въобще съществува. И докато компромисът 
с отдаването под наем на големия салон на сградата, в 
който се намества кино „Царя“, може да бъде оправдан 
109 Висшето техническо училище отваря врати на 05.10.1942 г., но в 
сградата на бул. „Драган Цанков“, която и до днес остава дом на УАСГ. 
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с нуждата от осигуряване на оперативни приходи за 
издръжка на сградния фонд, то някои други решения 
на Академичния съвет не кореспондират въобще с пре-
тенциите за „осъществяване на по-добри условия за на-
учна работа и обществен живот на студентите“. 

Така например на 25.11.1942 г. Академическият съ-
вет приема решение да бъдат отнети кабинетите на 
Общостудентското университетско дружество „Христо 
Ботев“ и на Университетското спортното дружество, 
като на същите е наредено да се преместят в голямата 
стая на БНСС с цел в освободените от тях стаи да бъде 
разкрито студентско общежитие.

Уреждането на нова студентска читалня в горния 
салон на сградата, утвърдено със същото решение на 
Академическия съвет, с което се отнемат помещения на 
представителни студентски организации, трудно ком-
пенсира своеобразният удар по каузата за „по-добри 

Панорамна гледка от пл. "Народно събрание" от средата 
на 30-те години
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условия за обществен живот на студентите“. И все пак, 
разкриването на нови места за учебна самоподготовка е 
крайно необходимо. В отчета на д-р Д. Кацаров за учеб-
ната 1942–1943 г. се споменава следното: „Във връзка с 
преподаването и учението в нашия университет, трябва 
да споменем и за липсата на помещения за занимания 
на студентите, каквито съществуват във всеки добре 
уреден университет. Двете помещения за студенти при 
нашата Университетска библиотека са крайно недоста-
тъчни да поберат растящия брой на студентите, които 
търсят да разширят и допълнят знанията си или да раз-
работват някой интересен за тях въпрос. Твърде малко 
по брой и тесни са и читалните при някои от семинар-
ните библиотеки. А при сегашното състояние на нашите 
университетски здания липсват възможности да се от-
крият нови такива работни помещения“. 

На гореспоменатото заседание на Академическия 
съвет е прието още: „Да не се подновяват договорите с 
наемателите на Студентския дом, за да може в недалеч-
но бъдещо да се освободи целият дом“. Това решение 
показва, че разговорите за „изселването“ на Студент-
ския дом от сградата му пл. „Народно събрание“ № 10, 
водени с кмета Иванов и министър Йоцов, съвсем не са 
плод на моментни нагласи, а имат своето развитие във 
времето. Последният подобен опит за „изселване“ ще 
бъде направен от един министър на просветата през 
недалечната 2002 г., когато ще бъде предложено Сту-
дентският дом да бъде „благоустроен“ в свободните 
етажи на панелен блок на министерството, находящ се 
на бул. „Цариградско шосе“.
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1942–1943 г.

Да се уреди общежитие въ сградата на „Сту-
дентския домъ“ за 60– 80 студенти, като за цель-
та се взематъ въ втория етажъ на дома следнитѣ 
стаи: жилището на контрольоръ-счетоводителя, 

като той се премѣсти въ специално опредѣленото 
за него жилище въ третия етажъ (...)

След присъединяването на България към тристран-
ния пакт (март 1941 г.) и особено след германското на-
падение над СССР (юни 1941 г.) главните тенденции 
в българския обществено-политически и академичен 
живот се обвързват в огромна степен със събитията 
отвъд границите на страната. 

Не е пресилено да обобщим, че задълбочаване-
то на авторитарните характеристики в управлението 
на страната водят до по-нататъшно ограничаване на 
правата на редица български граждани, а студенти-
те не правят изключение110. По тези въпроси, в т.ч. по 
отношение на поредната поява на кървавата сянка на 
гражданската война в българската действителност и 
негативното въздействие на процесите на противо-
поставяне върху родното студентство, вече е писано111. 
Ето защо фокусът тук поставяме върху проявите на со-
лидарност в тревожните времена на Втората световна 
война, каквито откриваме, че не липсват из страници-
те на Годишника на Софийски университет. 
110 Освен че затруднява чувствително правото на сдружаване на сту-
дентската общност, Законът за защита на нацията ограничава дос-
тъпа до висше образование на българските граждани от еврейски 
произход.
111 Тодорова, Ц. (1988). Българската студентска младеж…
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Разрастването на световния военен конфликт пре-
допределя все по-голямото присъствие в системата 
на висшето образование на проблемите, свързани с 
външнополитическата ориентация и с възможностите 
за преодоляване на някои от неправдите на Ньойския 
мирен договор (1919) – тема, която е изключител-
но близка до българското студентство в исторически 
план. Споменавайки Ньой, не може да се подмине и въ-
просът за Западните покрайнини, за Беломорска Тра-
кия, Македония и Добруджа. 

Тъкмо по линия на подпомагането на сънародниците 
ни от територията на Вардарска Македония, предоставе-
на за временно администриране на българките власти 
след победата на немските военни сили над Югославия, 
в Студентския дом през академичната 1942–1943 г. е раз-
крито общежитие, което да подслони десетки студенти 
от региона. Тези студенти получават пълна издръжка 
през цялата година – квартира, храна, облекло, учебни 
пособия. Сходни актове на социална солидарност към 
сънародниците ни от Вардарска Македония не липс-
ват и в преструктурираното Държавно висше училище 
за финансови и административни науки, където Про-
светното министерство поема семестриалните такси на 
бедните студенти от новоприсъединените територии.

Общежитието в Студентския дом, макар и да е било 
разкрито по силата на извънредната необходимост, 
проф. Михаил Арнаудов твърди, че се вписва в ориги-
налното предназначение на сградата, което според 
„Историята на Софийския университет“ от 1939 г. е „да 
служи за всестранно задоволяване на общостудентски-
те нужди, с жилища за бедни студенти, помещения за 
физическа култура, библиотека, менза и т.н.“112.

112 По отношение на настаняването на студенти в Студентския дом, 
тезата на проф. Арнаудов за това доколко подходящо е квартируване-
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В заключение на темата, струва си да бъде упомена-
то откъде идват средствата за това най-ново социално 
дело на висшето училище – поддръжката на студенти-
те от новоприсъединените територии на отечеството. 
В началото на учебната 1942–1943 г., за да може да се 
внесе по-голяма системност и резултатност в усилията 
за подпомагането на студентството по такъв начин, че 
да бъдат обхванати и задоволени всички негови нужди 
от материален, научен, духовен и общностен характер, 
Академическият съвет решава да се създаде един общ 
„Фонд социални грижи за студентите“. 

В новия фонд, наречен на името на Н.В. Цар Борис 
III, който е де факто съучредител чрез направеното от 
него лично дарение в размер на 200 000 лв., ръковод-
ството на университета решава да се влеят наличните 
вече суми от фонд „Студентски дом“, от Фонда за под-
помагане на бедни студенти, както и средствата на Сту-
дентската болнична каса. Фондът се допълва още със 
средства от бюджетите на Просветното министерство 
(1 500 000 лв.), Фонда за научни цели на Софийски уни-
верситет (1 000 000 лв.), Министерство на вътрешните 
работи (500 000 лв.), Столичната община (100 000 лв.). 
Със значителни дарения се отчитат и редица банки, об-
ществени и студентски организации, членове на про-
фесорското тяло.

По силата на правилника за управлението на този 
фонд, грижите за студентската младеж е предвидено 

то в сградата се разминава с виждането на архитекта на дома – Бел-
ковски, който проучва подробно развитието на немските студентски 
домове. През 1930 г. Белковски споделя от страниците на в-к „Сту-
дентска борба“ следните свои наблюдения: „Постоянните жилищни 
стаи за студенти се избягват, тъй като обитателите им често превзе-
мат целия дом, чувствайки се ден след ден все повече негови господа-
ри и по такъв начин отчуждавайки другите студенти от него“.
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да се развиват в следните четири насоки: материални, 
здравни, просветни и обществено-национални грижи. 
Материалните грижи обхващат: подпомагане със здра-
ва и евтина храна в приветливи трапезарии; подпома-
гане на студентската менза и други студентски столове 
за по-доброто им обзавеждане; подпомагане на студен-
тите с учебни пособия, облекло, топливо, трамвайни 
карти и др. Здравните грижи е планирано да бъдат 
двояки – предпазване и лекуване. Просветните гри-
жи обхващат: създаване на библиотеки, читални, по-
мещения за занимания и научна работа, за обществен 
живот и почивка, за научни сбирки, уреждане на науч-
ни сказки, спомагателни научни курсове, екскурзии, 
посещения на различните прояви на нашия културен 
живот – музеи, изложби, театри, концерти; издаване 
на студентски годишник и студентски двуседмичник; 
грижи за националното формиране на студентите; да-
ване награди за отличие; отпускане на стипендии на 
даровити и обещаващи студенти за по-нататъшно усъ-
вършенстване и др.

Направлението „Обществено-национални грижи“ е 
това, по линия на което в залите на Студентския дом 
е изграден пансионът за студенти от новоприсъедине-
ните земи. То обхваща още: насърчаване и подпомага-
не взаимопомощта и взаимопомощните организации 
сред студентите; развиване у тях на чувството за на-
ционални и обществена отговорност и солидарност; 
подпомагане на общостудентски културни и духовни 
прояви, в т.ч. насърчаване на студентски любителски 
хорове, оркестри, театрални групи и пр.; организира-
не на участие на студентите в подпомагане на населе-
нието при особени случаи – периоди на усилена работа, 
народни бедствия и други; съдействие за установява-
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не по-тясна връзка между студентите и обществото и 
университета и обществото, за да се развие и насочи 
националното и обществено чувство у тях, взаимното 
разбиране, толерантността и „разумната обществена 
дейност“. Заложени за изпълнение са и нови студент-
ски общежития. За първи път е осъществено и подпо-
магане с квартирни разходи за нуждаещи се студенти, 
които не са успели да се доберат до легло в шепата уни-
верситетски места за настаняване, за които обстойно 
писахме.

Решенията на академичните власти за разкриване 
на подобен широкомащабен и добре осигурен с финан-
сови средства социален фонд113 са въплътени в проек-
тозакон, внесен за разглеждане в НС от министъра на 
просветата проф. Борис Йоцов, приет и обнародван в 
ДВ, бр. 82 от 13.04.1943 г. Положителното е, че според 
текста на обнародвания закон в управителния съвет на 
новоучредения фонд ще участват освен представители 
на професорското тяло, така и председателят на ОСО 
„Христо Ботев“ и един представител на организацията 
на българската младеж „Бранник“. Това обстоятелство 
обаче – включването на студенти в управленските дела 
на фонда, не се нрави на Академичния съвет, в чийто 
протокол от 21.04.1943 г. изрично се посочва, че това 
представлява промяна в първоначалния текст, предло-
жен от университетските власти. 

Членовете на Академическия съвет решават, че за-
напред ще тълкуват закона по начин, по който пред-
ставителите на ОСО „Христо Ботев“ и „Бранник“ ще 

113 Над 6 млн. лв. са разходваните от фонда средства само през първо-
то полугодие от неговото съществуване при набрани общо 8,3 млн., 
без в тази сума да са включени някои дейности в полза на студентите, 
финансирани по други университетски. фондове.
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участват в управлението на фонда само със съвещате-
лен глас. Последното също е видоизменено и в край-
на сметка по силата на Правилника на фонда е създа-
ден Комитет за сътрудничество и връзка, състоящ се 
от председателите на всички студентски академични 
дружества в университета (чийто брой продължава да 
расте и през тази учебна година)114. „Този комитет взе 
действително дейно участие в провеждане делата на 
фонда досега и за чест и хвала на студентите се оказа 
напълно на висотата на положението си“, коментира в 
речта си от 09.12.1943 г. ректорът проф. Кацаров.

Възможно е несъгласуваното от Академическия 
съвет добавяне на студентите като съуправляващи но-
вия фонд, под шапката на който попада и Студентският 
дом, да е преляло чашата на търпението на академич-
ното ръководство към общостудентски организация 
(която по всяка вероятност стои зад тези прокраднали 
се в закона текстове), което довежда до неочакваното 
решение на Академическия съвет да закрие ОСО „Хрис-
то Ботев“, въпреки десетилетните ѝ традиции в сту-
дентското представителство. В решението на Академи-
ческия съвет от 23.06.1943 г. пише: „При университета 
да се образува нова обща студентска организация под 
името „Общостудентска организация при университе-
та „Св. Климент Охридски“, която да представлява общ 
съюз на академическите дружества при същия. […] Да 

114 Създадено е Академично дружество на студентите фармацевти, 
както и Академично дружество на студентите по романска филоло-
гия. Досегашното Студентско физико-математическо дружество е 
разделено на две отделни дружества, като и двете биват одобрени от 
Академическия съвет. Възобновява се и дейността на Студентското 
историческо дружество, закрито на по-ранен етап поради съображе-
нията, изтъкнати в предходните страници. С това общият брой на 
студентски дружества остава между 15 и 20.
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се направят веднага гдето трябва постъпки за разтуря-
нето на съществуващата организация „Христо Ботев“ 
като неотговаряща на предназначението си“.

Уставът на евентуалната нова организация обаче 
така и не бива утвърден до края на разглежданата ака-
демична година от страна на министъра на просветата. 
Не става ясно дали министър Йоцов се застъпва за съ-
ществуването на ОСО „Христо Ботев“ или друга причина 
го кара да отложи своето решение. Със сигурност отно-
шението на проф. Йоцов към традиционните предста-
вителни организации на студентската младеж у нас не 
е еднозначно положително. Точно навръх студентски 
празник, 08.12.1943 г., министърът брани в парламен-
та пореден законопроект, ограничаващ граждански 
свободи – Закон за учащите се в чужбина. По силата на 
този нормативен акт се цели преструктуриране на сту-
дентските дружества в чужбина – на ръководствата им 
се вменяват функции на агентурен апарат, срещу което 
силно протестира народният представител Н. Минков, 
съучредител и двукратен председател на БНСС. Със съ-
щия закон се ограничават възможностите за следване 
извън страната, а за ролята на БНСС като обединител 
на академичната младеж у нас и по света вече дори не 
се споменава.  
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1943–1946 г.

Известно време останаха да ръководят Уни-
верситета избраният през време на войната Ака-
демичен съвет и ректор. При новите избори през 
1945 г. бяха избрани вече нов Академичен съвет и 
нов ректор. Пръв ректор при отечественофрон-
товската власт с двегодишен мандат беше 

професор Димитър Ораховац. Втори ректор бе 
академик професор Георги Наджаков (…)

Общежитието в Студентския дом, за което разказах-
ме на предходните страници, не просъществува дълго. 
В края на 1943 г. и в началото на 1944 г. са извърше-
ни англо-американски бомбардировки над столицата, 
които довеждат университетската система до хаос. По 
план и изпълнение те носят всички белези на военно 
престъпление – унищожени са редица жилищни и ад-
министративни постройки. За щастие, Студентският 
дом е пощаден от преки попадения от бомби (какъвто 
късмет не спохожда повечето от съседните сгради в ад-
министративния център на София). 

Отделните университетски звена са евакуирани 
на различни локации из страната, а учебно-препода-
вателската работа в София е преустановена. Ето както 
пише по въпроса с евакуациите проф. Наджаков, който 
освен в кураториума на Студентския дом, през учеб-
ната 1943–1944 г. бива избран отново за декан на Фи-
зико-математическия факултет, част от чиито учебни 
зали (тези на Математическия институт) се намират 
на третия етаж в сградата на Студентския дом: „На мен 
беше поставена задачата да евакуирам Физико-мате-
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матическия факултет и на първо място лабораториите 
по физика и химия, защото без тях не е възможно обу-
чението по тези две специалности. Започнах с физи-
ката. След много трудности, обикаляне на почти цяла 
България, което няма да описвам, намерих една сво-
бодна прогимназия в Стара Загора, където успяхме (…) 
да извършим пренасянето“.

Политически пресети детайли за събитията след 
преврата от 09.09.1944 г.   научаваме от разказите на 
свидетели, публикувани в „Спомени за Софийския уни-
верситет“ (1988), тъй като както по време на Първата 
световна война, така и през периода 1943–1946 г., Офи-
циалният дял на Годишника на Софийския университет 
не се издава. До промяната във формата на държавно 
управление с референдума от 15.09.1946 г. Търновска-
та конституция остава в сила. Ето защо двете преходни 
години след Отечественофронтовския преврат попа-
дат в рамките на нашия исторически преглед. 

В онова преходно време на продължаващи поли-
тически репресии, в което жертви и палачи сменят 
ролите си, започва процес на отричане на множество 
достойни хора и каузи в университетското простран-
ство – правят се списъци на академична литература, 
подлежаща на изземане и унищожаване, приема се на-
редба закон за прочистване на преподавателския със-
тав, хвърлени в затвора са интелектуалци, заклеймени 
за „великобългарски шовинисти“115.

За страничния наблюдател би било изненадващо 
как каузата на Студентския дом не пада жертва на това 
модерно за времето си отричане на всичко направено 

115 Сборник „90 години университет за национално и световно сто-
панство 1920–2010“. София: Университетско издателство „Стопан-
ство“, 2010.
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по-рано, така както се случва с много от най-ярките 
личности измежду инициаторите за построяването 
на дома и с много от лидерите на БНСС116. Нашето про-
учване показва за първи път, че приемствеността по 
отношение на съхраняването на Студентския дом до 
голяма степен се дължи на постигнатото от професо-
рите Силяновски, Ораховац и Наджаков, които, преди 
да застанат начело на Софийския университет в онези 
бурни времена (1944–1951), вече са натрупали упра-
вленски опит тъкмо в Студентския дом – като предста-
вители на академичното ръководство на университета 
в Съвета на настоятелите (Кураториума) на дома117.

Именно през времето на проф. Ораховац и Наджа-
ков начело на Кураториума, „Менза Академика“ – гор-
достта на БОНСС, осигурява топла храна и място за 
срещи и организационна работа на социалистическа-
та младеж, която е преследвана другаде. „Бях един от 
тримата портиери, определени от Академичния съвет 
към „Менза Академика“, където имах големи грижи да 
пазя народното студентство, което се хранеше там, от 
посегателствата на полицията и лично от министъра 
на вътрешните работи Габровски, който отдавна има-
ше желание да закрие мензата“, пише в спомените си 
проф. Наджаков.

Неслучайно студентската трапезария е онази част 
от Студентския дом, която най-бързо се връща обратно 
в действие в условията на новата реалност. От копието 

116 След 09.09.1944 г. в забвение изпадат и личността и творчеството 
на Стилиян Чилингиров – инициатор за построяването на Студентския 
дом. Творчеството му е обявено за „посредствено и без значими лите-
ратурни достижения“, след което е извадено от учебните програми.
117 Измежду останалите членове на Кураториума от периода 1938–
1943 г. личат имената на деканите на Юридическия факултет – проф. 
П. Венедиков и проф. К. Бобчев.
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на акция, което се пази в Музейния архив на НСД, на-
учаваме, че към 1947–1948 г. мензата отново се упра-
влява на студентски кооперативни начала. 

Надземните етажи на сградата на Студентския дом 
обаче остават извън владението на студентите чак до 
1957–1958 г. В заключителните дни на войната там 
пристан намират военните, а по-късно и техният но-
воучреден театър – „Театърът на народната армия“. 
Именно с нуждите на този театър се свързва разширя-
ването на голямата зала на дома през 1950–1952 г. До 
онзи момент залата наподобява по размери салона на 
Военния клуб, а впоследствие се сдобива с висока сце-
на, която не отстъпва по технически характеристики 
на никой от водещи столични театри. 

Всъщност нашето проучване показва, че за крат-
ко още през учебната 1944–1945 г. в голямата зала на 
Студентския дом все пак закипява студентски живот. 
В Медицинския факултет (МФ) тогава се записват ог-
ромен брой студенти (над 1000 души) в т.нар. курсус 
магнус, а пред 1945–1946 г. – още повече. Това довежда 
до неимоверни трудности откъм обезпечаване на учеб-
ния процес като в статии, посветени на историята на 
МФ, можем да прочетем, че се стига до „ангажирането 
на залите на кино „Царя”, на Свободния театър, на Ок-
ръжната, Банковата и други болници като клинични 
бази за обучение“118. В ангажирането на кино „Царя“, 
т.е. голямата зала на Студентския дом, прозира сянката 
на проф. Ораховац, който е декан с пореден мандат в 
периода 1943–1945 г.

Въпреки единодушното решение на Политбюро от 
02.01.1948 г. за връщане на дома на студентите в не-

118 Вж. https://medfac.mu-so ia.com/index.php?page_id=109
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говата цялост, интересите на военните са тези, които 
надделяват и Щаба на армията запазва сградата за 
нуждите си през следващото десетилетие. Тук отваря-
ме една важна скоба, за да посочим заслугата на Сту-
дентския дом по отношение на развитието на не един, 
а на цели два от най-обичаните български театри, кои-
то са подслонени на пл. „Народно събрание“ № 10 в 
различно време – Театъра на армията в първите му го-
дини, както и Младежкия театър, който се приютява в 
дома в началото на 90-те, за да остане там чак до 2005 г. 

Затова как Комсомолът успява да отвоюва обратно 
за младите хора „окупирания“ от военните дом през 
1957–1958 г.119, подробности могат да бъдат прочетени 
в книгата „Спомени за Студентския дом“ (2003), къде-
то по темата размисли споделя първият директор на 
Студентския дом на културата – проф. Константин Га-
бровски.

119 Отварянето на Студентския дом като Студентски дом на култура-
та под управлението на ДКМС е уредено с Постановление № 159a от 
05.07.1957 г. на Министерския съвет и ЦК на БКП. Изминават месеци 
докато по решението бъде процедирано от военните.  
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Заключение

Домът и университетът – днес и утре

В ретроспектива ще завършим с надеждата, че ис-
ториците ще бъдат благосклонни към така небрежно 
формулираното подзаглавие на книгата – „Споделени 
истории от Царство България“. То би следвало най-мал-
кото да се чете „… от Княжество и Царство България“, 
доколкото историите в глава първа включват спомена-
ването на събития и личности отпреди 1908 г. 

Втората част пък засяга от днешна гледна точка 
съдбата на някои от шепата студентски домове, изгра-
дени във времето на Царска България – какво се случва 
с тях и какво следва да се направи. Макар тези домове 
да са били не по-малко благородни като замисъл и не 
по-малко вдъхновяващи като реализация на споделе-
ните идеи на българското студентство и интелектуал-
ния и обществен елит около Софийския университет, 
съдбата им не е била така благосклонна като тази на 
Студентския дом на пл. „Народно събрание“ № 10.

Макар фокусът в третата част на книгата да пада 
върху „бялото петно“ в историята на Студентския 
дом – първите 10 години от функционирането му меж-
ду 1933 и 1943 г., когато той е под управлението на ака-
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демичното ръководство на Софийския университет, на 
места разказът прелива по естествен път отвъд само-
наложените ограничения на времето и пространство-
то на Студентския дом. А време-пространството, както 
знаем, е твърде пластично, за да се подчини на строга-
та рамка, в която сме се опитали да го ограничим.

Едно е сигурно – в изданието съумяхме да запазим 
акцент върху първата половина на XX век. Не защото 
споделените истории през втората година са по-малко 
или по-безинтересни – напротив. След откриването на 
Студентския дом на културата през 1958 г. Домът се 
насища с историите на стотици самодейци и хиляди, 
десетки хиляди посетители и ползватели на тяхната 
културна продукция. Традициите, които тогава се из-
граждат, са живи и до днес. 

А зад всяка традиция има не просто институцио-
нални, но и много лични спомени и истории за споде-
ляне от студентските години.  Коя от коя по-интересни. 
Като историята на поета Недялко Йорданов. Който като 
влюбен студент в алма-матер посвещава стих на своята 
любима, рецитира го на среща на Клуба на младия пи-
сател в днешната зала „Галерия“ на Студентския дом, 
но загубва черновата и само споменът за тази поема и 
за тази любов остава запечатан в едноименната „Пое-
ма за една поема“120. Или пък историята, споделена от 
ректора на Софийския университет, проф. Герджиков, 
който преди десетилетия е загубил китарата си в тази 
зала. Същата зала, в която биват разпилени и загубени 
за поколенията много от наградите на  Академическия 
хор, създаден при университета, след един злочест опит 
за организиране на постоянна експозиция. Една зала – 
„Бермудски триъгълник“ за българското студентство! 

120 Публикувана в „Поезия“. Т.2. 1961–1982. София: ИК „Захари Стоянов“.
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Дори не искам да помислям откъде да започна обзора 
на безбройните интересни истории от други две зали – 
Големият салон и Камерната зала на Студентския дом, 
защото това би отворило много страници за дописване.

Ще завършим оттам, откъдето започнахме – с обе-
щанието споделените историите да се множат за в бъ-
деще. Още повече, че днес благодарение на средства-
та, привлечени по програма „Културно наследство на 
Столична община“, вече се работи по многократно от-
лаганото през годините изработване на проект за ця-
лостна реставрация на сградата на Студентския дом, 
със силен фокус върху опожарената през 2001 г. голяма 
зала. Този проект е поверен в ръцете на проектантско 
студио „Новиза“. Реализацията му в перспектива ще за-
виси от благоволението на изпълнителната власт, тъй 
като времената на голямата студентска и общоакаде-
мична взаимопомощ отдавна са отминали. 

С написването и публикуването на настоящото из-
дание правим опит да съживим спомена за отминалите 
времена и да разпалим искрата на обществената соли-
дарност. Така както с проекта за реставрация на една 
от най-емблематичните културни сцени на столица-
та, тази на пл. „Народно събрание“ № 10, пък било то 
тя концертна, кино- или театрална, правим опит да ѝ 
вдъхнем нов живот. Тук следва да отбележим, че и днес 
представителите на студентската младеж от Софий-
ския университет, а и от останалите висши училища в 
страната, продължават да намират изява в зданието, 
построено с техни усилия. Възстановени през 2018–
2019 г. са Централното изложбено фоайе, Камерната 
сцена (бивш салон на Спортното академично друже-
ството) и прилежащите им пространства; създадени са 
скромните библиотека и Музей на дома; не са спирали 
да приемат занятията на Академическия хор репети-
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ционните зали на 3-и и 4-и етаж (бивши аудитории на 
Математическия институт, бивши спални за студент-
ския пансион и какво ли още не...). А в някогашните ка-
бинети на ОСО „Христо Ботев“ и на БНСС продължава да 
кипи общественополезна дейност, развивана от техни-
те достойни наследници от НПСС и другите национал-
ни студентски организации, подслонени безвъзмездно 
из етажите на сградата в далеч по-спокойни обществе-
но-политически времена, но при същата оскъдица на 
средства за самоиздръжката на сградния фонд.

„Най-добрият начин недвижимото културно на-
следство да бъде съхранено е като се насърчават дей-
ности, с които то да бъде непрестанно „оживявано“. 
Функционирането на Студентския дом в този смисъл 
не може да застине в определен строителен период“, 
пише арх. Георги Цапков при скорошното проучване 
на сградата във връзка с нейната бъдеща реновация. 
Философията на сградата, видно от дотук написаното, 
е на непрекъснато променящ се вътрешно организъм. 
Опазването ѝ като културна ценност днес задължител-
но трябва да осигури необходимата гъвкавост и въз-
можности за промени, съобразени с променящите се 
нужди и търсенията на нехомогенната студентска мла-
деж утре. На пръв поглед това би влязло в противоре-
чие с основни принципи при опазването на недвижимо 
културно наследство, които се базират на „застиване“ 
на обекта в определен период, но философията на Сту-
дентския дом определя, че „застиването“ му се състои 
тъкмо в непрестанното му адаптиране към възможни-
те промени. Адаптация, която вече 90 години поддържа  
студентския проект пригоден да служи на поколения 
академически граждани – постижение, което въпреки 
повратностите на съдбата безспорно удовлетворява 
очакванията на дарителите и създателите на дома.
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