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I. Преселение и организиране.
(1752 — 1857)

Българитѣ въ Бесарабия населяватъ южната нейна 
часть, която е позната въ историята подъ името Onglum 
(Oglum, ’Όγγλος,’Όγκλος). Следъ време пъкъ, когато тази 
область биде окупирана отъ ногайскитѣ татари (1560 г.), 
тя биде назована отъ тѣхъ Буджакъ, което име носи 
и до сега. Нейнитѣ граници сѫ : на западъ — р. Прутъ ; 
на югъ — р. Дунавъ (срещу Добруджа); на юго-изтокъ 
Черното-море ; на изтокъ — р. Днестъръ ; на северъ — 
Горниятъ Трояновъ окопъ отъ гр. Льово на р. Прутъ 
до вливането на р. Ботна въ р. Днестъръ, южно отъ 
гр. Бендеръ. Тукъ, въ Онгъла засѣдва къмъ края на 
VII столѣтие прабългарската дружина на Аспарухъ, ми- 
нава Дунавъ (679 г.), завладява Скития (Добруджа) и 
Долна-Мизия и основава Българската държава на Бал- 
канския полуостровъ. Българитѣ въ Бесарабия не сѫ 
отъ това време. Тѣ сѫ бѣжанци отъ Турско. Преселва- 
нето имъ почва отъ половината на XVIII столѣтие(1752 г.) 
почти едновременно съ изселването отъ Онгъла на тата- 
ритѣ, което завършва къмъ 1812 год., когато по Буку- 
рещкия миръ на 1812 г. Турция отстѫпва на Русия 
цѣла Бесарабия до Прутъ и Дунавъ, а татаритѣ отъ 
Онгъла и турцитѣ отъ Бендеръ, Акерманъ, Измаилъ и 
Килия се изселиха въ Кримъ и Турция. Презъ тече- 
нието на всички руско-турски войни отъ XVIII и XIX 
стол., като почнемъ отъ онази на 1769 —1774 год. и 
завършимъ съ Севастополската 1853 —1856 г., подиръ
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рускитѣ войски сѫ последвали десетки и стотини хиляди 
българи—бѣжанци отъ Добруджа, Мизия, Тракия, Маке- 
дония и дори Мала-Азия. Отъ тѣхъ едни сѫ се пръс- 
нали по Сърбия и Австро-Унгария, други сѫ се спрѣли 
въ Влашко м Молдова, гдето сѫ увеличили населението 
на градоветѣ (Крайова, Питещи, Букурещъ, Гюргево, Фок- 
шанъ, Браила, Галацъ, Бузъу и др.) или сѫ образували 
нови селища (Александрия, Беряска—Плоещъ и др.). 
Мнозинството, обаче се заселва въ Южна Русия (губер- 
нията — Черниговска, Херсонска, Таврическа, и най- 
вече въ Бесарабия. Отъ тия последнитѣ едни се наста- 
няватъ въ и около градоветѣ Бендеръ, Кишеневъ, Льово, 
а мнозинството — въ татарския Буджакъ.

Заселватъ се бесарабскитѣ българи ’ не въ влашки 
или руски селища, а или въ напуснатитѣ татарски села 
или си основаватъ нови колонии. Затова имената на тѣх- 
нитѣ села сѫ или на онѣзи на напустнатитѣ татарски, 
или на селата въ Турция, откѫдето сѫ се изселили, или 
пъкъ сѫ нови. Следъ Севастополската война (когато е 
станало последното масово изселване въ Русия на по- 
вече отъ 100,000 българи) само отдѣлни лица и домо- 
чадия емигриратъ дори и презъ течение на Освободи- 
телната война отъ 1877 — 78 г., следъ оттеглянето на 
Гурковия авангварденъ отрядъ на сѣверъ отъ Балкана, 
подиръ боя при Стара-Загора на 19. VII 1877 г. Споредъ 
даннитѣ на руската официална статистика, при пребро
яването населението въ Южна Русия на 1897 г., 
българи въ този край е имало : въ Бесарабия — 103,225 д., 
въ Херсонската губерния — 25,687 д., въ Таврическата г-^-

Onglum или Oglum по мнението на едни историци произлиза 
отъ славянската дума ѫгълъ, която значи ѫгълъ (l’Angle, а се чете 
Ongle) ; по мнението на други — отъ прабългарската дума Оглос или 
Олгосъ, която означава заградено или защитено мѣсто (по турски Алгж^ 
Татарското име Буджакъ сжщо значи ѫгълъ (Angle).



5

'41,260 д., всичко 170,170 д. Споредъ даннитѣ пъкъ 
1910 г. въ Бесарабия българското населенйе е било 
200,316 д., т. е. въ течение на 13 години е нарастнало 
съ 97,091 д. Съответниятъ брой на българитѣ въ Хер- 
сонската губерния ще бѫде приблизително 44,320 д., а 
въ Таврическата — 71,194 д. Всичко, следователно, презъ 
1910 г. българи въ Южна Русия е имало около 315,830д.* 
Като вземемъ предъ видъ пропорционалния ръстъ за 18 
години, отъ 1910 до 1928 г., заключаваме, че днесъ въ 
споменатитѣ 3 области живѣятъ около 517,513 д. бъл- 
гари, отъ които въ Херсонската губерния 70,132 д., въ 
Таврическата 112,641 д., а само въ Бесарабия 333,750 д. 
Това население обитава само чисто българскитѣ колонии, 
които въ Херсонската губерния сѫ 7, въ Таврическата 
45, а въ Бесарабия 72, всичко 124. Ако вземемъ въ 
внимание още многобройнитѣ български колиби (кашли) 
въ споменатитѣ губернии, а сѫщо и българитѣ въ 
градоветѣ и изъ влашкитѣ и руски села, то тѣхния 
брой е надъ 530,000 д., а само въ Бесарабия е къмъ 
350,000 души.

* Гледай статистикитѣ въ „Болгарскiя .колонии въ Росiи“ отъ 
проф. Н. С. Державинъ. Сборникъ за народни умотворения и народо- 
писъ на Българ. Акад. на наукитѣ, кн. XXIX, София 1914, стр. 16, 
26—27. Проф. Державинъ е изпусналъ въ стат. на стр. 26—27, гр. 
Болградъ и 6 села.
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Споменатитѣ 72 чисто български колонии, отъ които·
70 села и 2 града, сѫ следнитѣ:

СПИСЪКЪ

на българскитѣ колонии въ Бесарабия съ чисто 
българско население.
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Подчертанитѣ: гр. Болградъ и 6 села сѫ изпустнати отъ професоръ 
Державинъ.

Тѣзи 72 български колонии сѫ една до друга, та 
че могатъ да се ограничатъ съ следнитѣ предѣли : на 
северъ—-Горниятъ Трояновъ окопъ, на изтокъ —р. Кун- 
дукъ (Коганлъкъ) до вливането й въ езерото Сасикъ (Кун- 
дукъ) респ. Черното-море, на западъ — притокътъ на 
р. Ялпухъ западно отъ с. с. Дезгиндже и Томай, по тече- 
нието на този притокъ и на р. Ялпухъ до Долния 
Трояновъ окопъ и по този последния до р. Прутъ; на 
югъ — р. Дунавъ до Черно-море. Извънъ този районъ 
оставатъ нѣколко български села (Батъръ, Тараклия, 
Кулевча, Камчикъ и др.). Този районъ на компактнитѣ 
български селища въ Бесарабия и е Българска Бесарабия, 
или както рускитѣ писатели навремето я назоваха „Нова 
България“. Изъ градоветѣ на Бесарабия (Измаилъ, Килия, 
Вилковъ, Рени, Кишеневъ, Акерманъ и др.) сѫщо 
живеятъ много българи, които сравнително съ другитѣ 
народности по брой стоятъ на Ι-во или II-ро мѣсто.

Като съседи на българитѣ, въ Огъла живеятъ: ромъни, 
(молдовани), руси, украинци (малоруси), нѣмци, французи, 
евреи и цигани. Ромънитѣ, по-стари обитатели отъ бълга · 
ритѣ, сѫ покрай р. Прутъ и тукъ-таме около езерата, въ



вѫтрешностьта ги нѣма, въ сѣверна Бесарабия тѣ сѫ мно- 
зинство, а въ Огъла идатъ следъ българитѣ. Руситѣ сѫ 
заселени въ източната часть на Огъла, на изтокъ отъ 
езерото Китай. Въ българскитѣ села руси, както и отъ 
други народности, нѣма. Въ нѣкои отъ градоветѣ (Кише- 
невъ, Измаилъ, Килия и др.) тѣ сѫ мнозинство. Укра- 
инци (малоруси) въ Огъла има малко, не образуватъ 
компактни маси, а сѫ разпръснати изъ колиби край бъл- 
гарскитѣ, влашкитѣ и нѣмскитѣ села; тѣ сѫ повече въ 
сѣв. Бесарабия, още отъ края на XIII столѣтие. Нѣмцитѣ, 
преселвнци отъ 1814 —1816 г. изъ Полша, Прусия и 
Вюртембергъ, сѫ събрани компактно въ 25 чисто нѣмски 
села край р. Кундукъ и източно отъ нея. Французитѣ, 
преселенци на 1829 Т. изъ Швейцария, образуватъ голѣ- 
мата колония Шаба до гр. Акерманъ. Евреитѣ живѣятъ 
по градоветѣ, а Циганитѣ чергаруватъ изъ цѣла Бесарабия 
още отъ края на XIV столѣтие.

До 1820 г. българитѣ, преселени въ Огъла, сѫ во- 
дили чергарски животъ, скитайки отъ мѣсто на мѣсто 
по пустия Буджакъ, който е билъ единъ видъ воененъ 
лагеръ. Затвърденото имъ настаняване започва отъ вре- 
мето, когато е било уредено специално „попечителство“ 
надъ колониитѣ ц за неговъ рѫководитель е билъ наз- 
наченъ генерала Иванъ Никитичъ Инзовъ. По предло- 
жението на тогова последния, Императоръ Александъръ I 
издава на 29. XII. 1819 г. указъ, съ който се уреждатъ 
началата на поселението. Този указъ, състоящъ отъ 2 
части съ по 16 точки, написанъ на пергаментъ, подпи- 
санъ отъ министра графа Кочубей и подпечатанъ съ пе- 
чата на Александъръ I, е билъ предаденъ на колони- 
ститѣ отъ специаленъ пратеникъ майоръ Малевински. 
Тази „Царска грамота“, както я назоваха колониститѣ, 
е била сложена въ олтаря на Болградската катедрала
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„Св. Преображение“, като неприкосновена светиня. Глав- 
нитѣ наредби на тая грамота сѫ: 1) свобода на вѣро- 
изповѣданията, сдруженията и занятията, 2) освобождение 
отъ данъци и всѣкакви тегоби за 7 години, 3) освобо- 
ждение отъ военна тегоба и гражданска служба, освенъ 
при доброволно съгласие, 4) безмитенъ вносъ на имоти 
и предмети за обзавеждане, 5) на всѣко домочадие се 
даватъ безплатно 60 десетини ( 1 дес. = около 10 дек.) земя, 
6) свободно закупуване на земя, освенъ дадената без- 
платно, 7) ползуване отъ правителственитѣ земи срещу 
20 пари годишно за десетина, 8) безакцизна търговия 
съ вино и ракия, 9) отпущане заимообразно пари за обза- 
веждане при изплащане въ течение 10 години подиръ 
изтичането на лготнитѣ 7 години, 10) следъ изтичането 
на 7-тѣ лготни години, плаща се данъкъ 10 влашки 
гроша за семейство, емлякъ и други даждия, въ полза 
на общинскитѣ учреждения, 11) отстѫпената 60 дес. 
земя минава въ вѣчно потомствено владѣние, безъ право 
на отчуждаване, като беднитѣ биватъ наслѣдявани отъ 
най-близкитѣ безимотни роднини, 12) братя и роднини 
се раздѣлятъ само съ разрешение на властьта. Като по- 
яснения и допълнения на Грамотата сѫ били издадени 
и специални постановления за колониитѣ, преведени на 
български и ромънски езици (Постановления за българ- 
скитѣ колонии въ Бесарабия, Statutele colonilor bulgare 
din Bassarabia) и раздадени на населението, за да имъ 
служатъ за рѫководство; тѣ сѫ имали силата на законъ.

Огъла е билъ раздѣленъ на 4 окрѫга: Измаилски, 
съ центъръ гр. Болградъ, Кахуло-Прутски — с, Хаджи- 
Абдула, Долно-Буджашки — с. Българска-Ивановка, 
Горно-Буджашки — гр. Комратъ. Надъ всички 4 окрѫга 
е стоялъ единъ, назначаванъ и плащанъ отъ правител- 
ството, Управитель, съ седалище въ гр. Болградъ, а всѣки
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окрѫгъ отдѣлно се е управлявалъ отъ изборни и плащани 
отъ колониитѣ старшини и 4 съветници (2 заседатели 
и 2 кандидати замѣстници) ; всѣка пъкъ отдѣлна колония 
(община) си имала свой изборни Кметъ и 4 съветници 
(двама заседатели и двама кандидати-замѣстници). Стар- 
шинитѣ се избирали на всѣки три години, а кметоветѣ 
на всѣки две години. Презъ течение на попечителството 
подъ управлението на генерала Ив. Н. Инзовъ (1818 — 
1845 г.) българскитѣ колонии сѫ били туко-речи напълно 
уредени : земитѣ измѣрени и разпредѣлени, а селата пла- 
нирани и застроени, като въ всѣко отъ тѣхъ сѫ били 
въздигнати църква, училище, общинско управление, об- 
щински хамбаръ за резервни храни, селски дюкянъ — 
кръчма ; направятъ се мостове, чушми, кладенци, мелници 5 
прокарватъ се шосета и междуселски пѫтища. Всѣки е 
билъ длъженъ да си построи жилището по опредѣления 
планъ и да го огради съ дуварь отъ камъкъ и чамуръ. 
Всѣко домочадие е било длъжно да внася въ общинския 
хамбаръ опредѣлено количество зърно, и при всѣка 
нова реколта старото зърно се замѣняло съ ново, като 
се продавало и събраната сума се внасяла въ Одеската 
търговска банка, а по-после въ Болградската колониална, 
и служила за откупване земи отъ помѣщицитѣ за мало- 
имотнитѣ и за други обществени нужди. Както на цър- 
квитѣ, тъй и на училищата се опредѣляли земи за из- 
дръжката имъ. Селскиятъ дюкянъ-кръчма, който служелъ 
и за странноприемница, е билъ единственъ въ село; при- 
ходитѣ отъ него отивали за издръжка на училището. 
Въ течение на казаното време въ безлѣсния Буджакъ 
сѫ възникнали плантации отъ черници, ясени, елхи, акации, 
и ' пр ; засадени били почти отъ всѣко домочадие лозя, 
зеленчукови и фруктови градини. Наредъ съ това подо- 
брени били породитѣ на овцетѣ, конетѣ, домашния доби- 
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тъкъ, птицитѣ, пчелитѣ и пр. Училищата бързо нараст- 
ватъ — на 1847 год. тѣ сѫ вече 83 мѫжки и смѣсени, 
1 мѫжко землемѣрно и друго дѣвическо — домакинско 
въ Болградъ. Централната колония въ Болградъ(„Болгаръ
— городъ“ = Български градъ), сѫщо основана на 
1820 год., бързо приема видъ на културенъ центъръ 
Освенъ основнитѣ 2 и споменатитѣ 2 класни училища, 
въ него се въздига най-голѣмия въ Южна Русия храмъ 
„Св. Преображение,“ изящна катедрала, по стила на 
Исакиевската въ Петроградъ. Този ^рамъ е съ сѫщото 
значение като онзи на Александъръ Невски въ София
— храмъ — паметникъ, символъ на „Преображение“ и 
„ Освобождение ' отъ турско — гръцкото иго, изразъ на 
благодарность къмъ Русия за основаване на „Новая 
Болгар1я,“ гдето намираха прибѣжище прокуденитѣ чада 
на българското Отечество. Като специаленъ пъкъ изразъ 
на благодарность къмъ своя благодѣтель генерала Ив. 
Инзовъ, бесарабскитѣ българи му въздигатъ на гроби- 
щата изященъ, въ римски стилъ храмъ — мавзолей, въ 
който и погребватъ коститѣ му подиръ неговата смърть 
въ Одеса, на 27 май 1845 год. Край езерото Ялпухъ, 
на чийто сѣверенъ брѣгъ е разположенъ града Бол- 
градъ, се протака обширенъ, планиранъ, съ надлежнитѣ 
постройки, извори и фонтани паркъ, а отъ дветѣ негови 
страни, пакъ край езерото, се засаждатъ градини, лозя 
и плантации по цѣлото протежение на езерото Ялпухъ.

Тъй, когато прокуденитѣ изъ роднитѣ си огнища 
българи навлѣзоха въ чуждия и пустъ татарски Буджакъ, 
предъ взора имъ се прострѣ на ширъ и длъжъ една 
обширна, безлѣсна и безводна степь, обрасла съ гѫсти, 
високи бурени и търнаци, надъ които се виели ята 
орли и гарвани. Зиме глутници вълци виели по всички 
посоки на широката степь, а лѣте надъ нея лѣгала 
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тежка, задушна и нагорещена отъ южното слънце атмо- 
сфера, напоена отъ смрадь и маларични изпарения, що 
многобройнитѣ плесенясали блата отъ разливитѣ на 
рѣкитѣ и езерата въ крайнинитѣ на Огъла разнасяли 
навредъ. Денемъ жабна музика огласяла простора, а 
презъ тихитѣ лунни нощи орляци бухали изъ пуститѣ 
татарски колиби бухукали своитѣ проклятия... И бѣжан- 
цитѣ, като преглътнали сълзитѣ и затаили въ дъното на 
душитѣ си тѫгата за роднитѣ райски балкани, запрет- 
нали рѫкави, прекръстили се и се заловили за работа — 
упорита, безспирна, денонощна. Пламватъ буренитѣ и 
търнацитѣ, та цѣли месеци отъ Добруджа и Влашко 
се любували презъ нощитѣ на сяйналото буджашко 
поле.. . Така говорятъ преданията. И пустиятъ татарски 
Буджакъ се обръща въ житница, възникватъ благо- 
устроени села, изсушаватъ се блатата и поникватъ 
разкошни лозя, ниви, плантации, градини. Единъ отъ 
навременитѣ писатели въ своитѣ описания на българ- 
скитѣ колонии, дава следната обща преценка на туй, 
що е билъ Буджакътъ преди и следъ заселването въ 
него на българитѣ: „Въ новорускитѣ губернии и Беса- 
рабската область въ течението на изтеклото полусто- 
лѣтие се настани и щастливо живѣе доста многобройно 
семейство отъ Българския народъ, което съ преселва- 
нето си зае най-пуститѣ степи и долища, като презъ тече- 
ние на туй време ги обърна въ най-цвѣтящи и благоустро- 
ени земледѣлски стопанства. Братски приети, снабдени съ 
земи и сгодности, поощрени съ права и привилегии, бъл- 
гаритѣ представляватъ днесъ едно отъ най-утѣшителнитѣ 
въ нашето отечество зрѣлища. Така се създаде и посте- 
пенно затвърди въ Бесарабия „Нова България“*).

i: А. СкальковскШ, „Болгарсюя колонш въ Бесарабскомъ и Ново- 
россШскомъ краѣ„, Одесса, 1848 г. стр. 1, 27.



Трѣбва тукъ да отбележимъ, че парични пособия, 
каквито сѫ се отпущали на по-предишнитѣ преселенци 
въ Русия, на българитѣ не сѫ давани (А. СкальковскШ 
стр 30). Следователно, тази Нова България, възникнала 
преди повече отъ едно столѣтие въ пустия Буджакъ, 
който до тогава принадлежеше на Турция, е създадена 
изключително отъ мазолиститѣ рѫце на бесарабскитѣ 
българи и на никой другъ.

Въ това общо положение руситѣ предадоха на ро- , 
мънитѣ южната часть · на Българска Бесарабия на 
1857 год.



II. Въ Ромънско време (1857—1878).

Възъ основа на Парижкия трактатъ отъ 4. III. 1856 г., 
Русия отстѫпи на княжеството Молдова 40 колонии 
заедно съ централната, гр. Болградъ. Това стана на 
4 февруарий 1857 г., когато въ гр. Яшъ князътъ на 
Молдова, или както се титулуваше, каймакамътъ Т. И. 
Балшъ издаде прокламация къмъ населението 
на присъединената часть отъ Бесарабия, която се 
назова „Ромънска“, за различие отъ останалата ·— 
„Руска“. Въ тази прокламация се казва: „Молдав- 
скиятъ народъ Ви приема, любезни съотечественици, 
всички като свои братя и отъ една вѣра; вие за 
напредъ ще бѫдете участници въ неговата сѫдба. Мол- 
давското правителство не само, че не ще ви нанесе 
никакво накърняване на права та, отъ които 
сте се радвали досега подъ Император- 
ското руско правителство, но ще си вмѣни 
въ дългъ да запази привилегиитѣ и пра- 
вата, що имате придобити, и да ви направи 
.участници въ онѣзи благодѣяния, които установле- 
нията на княжеството могатъ да Ви обезпечатъ... 
Следвайте прочее съ увѣреность вашитѣ оби- 
кновени занятия...“ Наскоро каймакамътъ Балшъ 
почина и неговъ замѣстникъ стана князъ Николай 
Конаки —Богориди. Българитѣ заблагоразсѫдиха да 
изпратятъ до новия каймакамъ депутация, за да моли 
формално утвърждаване Царската грамота отъ 29. XII. 
1819 год. Князъ Богориди уважи тъзи молба и издава 



специаленъ хрисовулъ отъ.6. юний 1858 год., съ 
който се утвърждаватъ правата и привилегиитѣ на коло- 
ниститѣ. Въ него се казва:“ . . .

Възъ основа прочее на рапорта отъ Съвета подъ 
№ 2207, съ който ми се поиска да одобря издаването на 
искания хрисовулъ и предвидъ, че споменатата прокла- 
мация, издадена отъ правителството въ времето на присъе- 
динението тая нова територия къмъ Молдова, бълга- 
ритѣ — колонисти трѣбва да се ползуватъ съ всичкитѣ 
права и привилегии, що имъ сѫ били дадени отъ импера- 
торското руско правителство, азъ намѣрихъ за уважително 
едно такова предложение и затова заповѣдвамъ на 
всички, до които се отнася това, да знаятъ, че правата 
и привилегиитѣ на българитѣ — колонисти 
отъ новата Молдовска територия, освѣтени съ грамотата 
на руското правителство отъ 12 III. 1820 год. (датата 
на Царската грамота, въ която е съдържанието на Импе- 
раторския указъ отъ 29. XII. 1819 год. Б. н.), отъ която 
колониститѣ лазятъ завѣренъ преписъ, който ми се пред- 
стави съ горепоменатия рапортъ на съвета, да бѫдатъ 
съблюдавани и да действуватъ съ всичката 
си сила, за която цель държавниятъ секретарь ще 
нареди да се напечати на ромънски езикъ както казаната 
грамота точно по завѣрения преписъ, що се пази отъ 
колониститѣ, тъй сѫщо и колониалнитѣ постановления, 
които се намиратъ въ XII томъ отъ сборника на рускитѣ 
закони — да служатъ на българскитѣ общини както до 
сега, безъ каквито и да е отклонения“. — „Настоящия 
хрисовулъ, приподписанъ отъ Държавния секретарь, се 
издаде днесъ на 6 юний 1858 год. въ гр. Яшъ. Ни- 
колай Конаки — Богориди. Приподписали: Дър- 
жавенъ секретарь, Янко Н. Кантакузенъ; за дире
ктора на секретарията, Янко АнтониадиСпатаръ; 
за шефъ на отдѣлението, Довиделъ“.
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Подиръ двата отбелязани акта — прокламацията 
на Балшъ и Хрисовула на Богориди — последва Хри- 
совулътъ отъ 10 юний 1858 год. за открива- 
нето на българската гимназия въ гр. Бол- 
г р а д ъ.

Това първо българско срѣдно учебно за- 
ведение следъ възраждането на Българския народъ 
презъ епохата на турско-гръцкото робство, изиграло 
важна роля въ това възраждане, е замислено още въ 
руско време. Въ молбата, поднесена на княза Н. К. Бого- 
риди отъ специална депутация на българскитѣ коло- 
нисти, се казва: „Мисъльта за подобно общо образо- 
вателно заведение, поради вървежа на работитѣ по нашето 
колонизйране, не можа да се прояви по-рано. Тя въз- 
никна и се разви едва преди началото на изтеклата 
война. Руското правителство удобри нашата замисълъ 
и обеща за нейното осѫществяване своята. подкрепа : 
но началото на войната и неизвестностьта на 
нейния изходъ побъркаха на нашитѣ начи- 
нания. Сега, когато сѫ отстранени всичкитѣ препят - 
ствия, които ни спѫваха къмъ достигането на много- 
желаната цель, ние, долуподписанитѣ колонисти отъ 
двата Измаилски окрѫга по общо единодушно съгла- 
сие, желаемъ да се учреди въ първенствуващата коло- 
ния Болградъ отдавна желаното училище, въ което 
наукитѣ да се преподаватъ на български 
езикъ, а така сѫщо да се преподава и господству- 
ващия молдовски езикъ ...

За издръжка на цитираното училище ние 
опредѣляме за винаги приходитѣ отъ отдаванитѣ 
подъ аренда : риболовства въ колониалнитѣ езера, двата 
плавателни ьГоста и петтѣ полски ханища.

2



Върху тази молба князъ Н. К. Богориди слага резо
люцията, на 26. III. 1858 год. въ Яшъ: „Препорѫчамъ 
настоящето на Департамента по църковнитѣ имоти и 
на народното просвѣщение за незабавно туряне 
въ действие предложението, изложено въ 
него, въ пълния му обемъ“. И последва хрисо- 
вулътъ, чийто сѫществени положения сѫ :

1. Народното училище въ Болградъ ще се 
издържа отъ общитѣ доходи на Болградската община 
и на останалитѣ 39 общини въ Бесарабия, присъеди
нени къмъ Молдова, известни до сега подъ името „коло- 
нистки села“. Споменаватъ се отбелязанитѣ по-горе 
имоти (§ 1 чл. 1)

2. Приходитѣ отъ имотитѣ ще прибира 
„инспекционниятъ комитетъ на Болградското народно 
училище“. (§ 1 чл. 3).

3. „Училището ще бѫде достѫпно за всѣки 
колонистъ, бѣденъ и богат.ъ, а сѫщо и за 
всѣки чужденецъ“ (чл. 4).

4. „Всички предмети въ това училище ще 
се преподаватъ на български и на ромън- 
ски езици и на тѣхъ ще се обясняватъ чуждитѣ 
езици. А въ началнитѣ училища, които се откри- 
ватъ въ всичкитѣ колонии, преподаването 
ще става на ромънски езикъ въ онѣзи села, въ които· 
мнозинството отъ населението е молдованско; а въ 
ония села, гдето мнозинството отъ населе- 
нието е българско — на български езикъ,. 
при това обаче условие, че изучаването въ тия послед- 
нитѣ на ромънския езикъ да бѫде задължително (§ 1 
чл. 6).

5. Курсътъ на училището е 7,годишенъ 
съ 2 отдѣла — доленъ отъ 3 години и горенъ отъ 4 
(§ 2 чл. I).
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6. Завършилитѣ долния отдѣлъ иматъ право на 
учителски и писарски мѣста въ колониитѣ, а завър- 
п!и литѣ горния отдѣлъ, „получаватъ свидетед- 
ства, утвърждавани отъ Министерството за 
завършенъ курсъ на колежнитѣ науки и ще 
иматъ права, които се даватъ отъ училищния 
уставъ по общитѣ правила на княжеството, 
(отъ училищнитѣ наредби за ограждане публичното право 
на държавата — § 2, чл. 2 и 3).

7. Управлението на това училище ще се 
повѣри на трима настоятели, избрани съ мно- 
зинството на гласоветѣ изъ срѣдата на първенцитѣ — 
колонисти, които заедно съ директора на училището и 
подъ председателството на управляващия коло- 
ниитѣ ще съставляватъ инспекционния коми- 
тетъ (§ 3, чл. 1).

8. Бюджетътъсе съставя отъ инспекционния коми- 
тетъ и се утвърдява отъ Министерството (§ 3, чл. 5 — 6).

9. Излишека може да се употрѣби за подпомагане 
бѣдни ученици въ видъ на пособия или като се открие 
за тѣхъ пансионъ, (интернатъ — чл. 7).

10. Инспекционниятъ комитетъ има право 
да предлага на Министерството всичкитѣ 
професори, и то, ако ги намѣри съ потрѣбнитѣ каче- 
ства, утвърждава окончателно тѣхното назначение (§ 3, 
чл. 12).

11. „Правата и длъжноститѣ напрофесо- 
ритѣ ще бѫдатъ сѫщитѣ, които сѫ предвидени въ 
гл. II на училищния уставъ (общъ за цѣлото княжество), 
съ измѣненията, що изисква настоящиятъ уставъ, а 
именно относително назначаването имъ на 
длъжность и относително познаването на 
езика“ (§ 9 чл. 1).

2*
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12. Инспекционниятъ комитетъ заедно съ професо- 
ритѣ има право да предлага нови правила относително 
преподаването и дисциплината (§ 9 чл. 2).

13. Броятъ на ученицитѣ е неог рани ченъ 
(§ 10 чл. 1).

14. Въ I или кой да е другъ класъ ученицитѣ се 
приематъ съ изпитъ, съ изключение на завършилитѣ съ 
успѣхъ началнитѣ училища въ колониитѣ (§10 чл. 2 — 3).

15. Завършилитѣ долния отдѣлъ иматъ право за 
учители въ ланкастерскитѣ училища, а ония отъ горния 
отдѣлъ — за такива и въ самото централно училище, 
както и права за постѫпване на гражданска 
и военна служба (§ 11 чл. 2 — 4).

Накрая хрисовулътъ гласи: „Издаденъ въ столицата 
Яшъ, на 1858 г., месецъ юний, 10 день. (Подписали): 
Никола КонакиБогориди. (Приподписалъ): мини- 
стъръ и статъ — секретарь Князъ Димитъръ 
Кантакузенъ; директоръ на министерството Георги 
Дулческо Ага; началникъ на отдѣлението, Георги 
Младеновъ. Отдѣление I на Министерството на цър- 
ковнитѣ дѣла и на народното просвѣщение, № 4726. 
Яшъ 1858 г. юний 10 (Печ. Μ- П.).

На 1 май 1859 г. се откри тържествено гимназията 
(колежа) съ I и II класъ. На 1873 г. се въздигна ново 
специално здание, въ което се помѣства и сега училището.

На 1860 г. гимназията се снабдява съ собствена 
печати и ц а, която обслужва не само на училището, 
като се печататъ въ нея разнитѣ гимназиални книжа 
и учебници, но и на другитѣ учреждения въ цѣла 
Бесарабия, понеже бѣ единствена въ тази область, както 
и на обществото съ печатането на разни книги, вест- 
ници и списания — български и ромънски.
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На 1861—62 г. при гимназията се открива библи- 
тека съ огледъ да се развие въ „народна читалня“. 
За тази цель постепенно се набавятъ въ оригиналъ 
съчиненията на най-добритѣ френски, нѣмски, английски, 
руски и др. автори, почти всички тогавашни български 
издания, както и избрани ромънски. Тъй, освенъ рускитѣ 
автори, набавиха се още тогава пълния сборъ отъ 
съчиненията на Волтеръ, Расинъ, Буало, Монтескьо, 
Ламартинъ, Викторъ Хюго, Лесингъ, Шилеръ, Гете, 
Хайне, Байронъ, Шекспиръ, Данте и др. Библиотеката 
още въ началото си е получавала около 35 разни 
списания и вестници, като не броимъ всички български; 
между тѣхъ: ромънскитѣ — Tribuna Româna, Revista 
Carpatilor, lnstructiuna publica; френскитѣ — La Lecture, 
Conseiller d’enseignement public, Revue des deux Mondes, 
La Science pour touts, Journal général de Г instruction 
publique, La valeur; английската — The illustrate! London 
Nevs; нѣмскитѣ — Pâdagogisches Archiv, Journal für 
Buchdrâcken; сръбския Видовъ данъ; рускитѣ — Рускш 
вѣстникъ, Одесскш вѣстникъ, Журналъ для воспиташя, 
Учитель, День, Колоколъ, Рускш инвалидъ, MipcKoe 
слово, Земледѣльческая газета, Филологическия извѣспя, 
Педагогическш сборникъ, Будущность, Голосъ, Москвичъ 
и прочие.

Освенъ тази библиотека при гимназията на 1872 г. 
се учредява ученическо дружество „Събуждание“ 
съ своя ученишка библиотека, при цель: „умствено и 
нравствено развитие на членоветѣ му“. Въ това дру- 
жество, подъ рѫководството на учителитѣ и педагозитѣ, 
ученицитѣ сѫ се упражнявали въ излагането и разви- 
тието на разни научни теми изъ областьта на учебната 
и литературна материи.



22

На 1862—63 г. при гимназията се открива пан
сионъ (интернатъ), въ който сѫ прекарали съ стотини 
бѣдни ученици, най-вече изъ Турско. Възпитанието на 
пансионеритѣ се рѫководеше подъ върховния надзоръ 
на директора и педагогическия съветъ отъ специални 
три педагози, отъ които единатъ бѣ шефъ-педа- 
гогъ.

Въ надвечерието на освободителната руско-турска 
война, а именно на 1876 г. гимназията биде прира- 
внена по програмитѣ си съ ромънскитѣ лицеи. Това 
стана по предложение отъ Министерството на нар. про- 
свѣщение съ специално решение на инспекционния коми- 
тетъ и учителския съветъ, като българския националенъ 
характеръ на училището си остана непокътнатъ и като 
лицея биде признатъ „равноправенъ съ другитѣ дър- 
жавни срѣдни учебни заведения“.

Солиднитѣ начала, върху които се постави симна- 
зията, личатъ преди всичко отъ състава на п р о ф е- 
сорския персоналъ. Директоритѣ до реформирането 
на гимназията (лицея) въ последовалото руско време 
бѣха: 1) Сава Радуловъ (временно отъ 15. III. до 
15. X. 1859 г.), познатъ български книжовникъ, отъ 
лицея на Дукъ де — Ришелье въ Одеса ; 2) Д - р ъ 
Д. Мутевъ (15. X. 1859 — до смъртьта 13. I. 1864), 
д-ръ на философскитѣ науки отъ Ришельевския лицей и 
университетитѣ въ Бонъ и Берлинъ, основатель и 
пръвъ редакторъ на първото българско периодическо 
списание презъ епохата на възраждането — „Бъл- 
гарски книжици“ въ Константинополъ; 3) Д- ръ Г. 
Мирковичъ (I. 1864—VIII. 1864), отъ медицинския 
факултетъ на университета въ Монпелье ; 4) Д - р ъ 
В. Беронъ (1864 — 67), отъ медицинския факултетъ 
на университета въ Вюрцбургъ, познатъ български
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книжовникъ; 5) Т. Икономовъ (1867 —1869), исто- 
рико-филологъ отъ университетитѣ въ Киевъ и Прага, 
основатель и редакторъ на списанието „Общъ трудъ“ 
въ Болградъ; 6) Парву Титусъ (1869 — 1870), 
отъ лицея въ Яшъ, ромънинъ; 7) П. Теодор о- 
вичъ (1870 до смъртьта си на 5. VII. 1881 г.),
кандидатъ на филологията отъ Московския университетъ ; 
3) Г. Стаменовъ (1881 —1885) филологъ отъ Мос- 
ковския университетъ.

Всички тѣзи директори, освенъ П. Титусъ, бѣха 
българи.

Отъ професоритѣ ще отбележимъ за характеристика 
нѣколцина: 1) По Български и славянски езици 
илитература:В. Поповичъ, филологъ отъ Киев- 
ския университетъ, книжовникъ, П. Теодоровичъ, 
Т. Икономовъ, В. Стояновъ, историко-филологъ 
отъ университета въ Прага, познатъ писатель, единъ 
отъ основателитѣ на Бълг. Книжовно дружество въ 
Букурещъ —Браила, което се разви въ днешната Бълг. 
академия на наукитѣ въ София, и пръвъ редакторъ на 
неговия органъ, който и до днесъ продължава да излиза 
„Периодическо списание“. 2) По ромънски езикъ, 
литература и история: Д. Агура, отъ Бърлад- 
ския лицей (въ Ромъния), отпосле професоръ въ Софий- 
ския университетъ и министъръ на нар. просвѣщение 
въ България; Парву Титусъ, В. Зота, Г. Петрованъ, Г. 
Ангелеску, К. Нонеску — всички, освенъ Агура/ ромъни 
и ромънски възпитаници отъ лицеитѣ; 3) По латин- 
ски и гръцки езици: П. Теодоровичъ, Тр. Данаиловъ, 
ученикъ на Теодоровичъ (преподаватель въ долнитѣ 
класове), Н. Яворски (русинъ), филологъ отъ Одескиятъ 
университетъ, В. Д. Стояновъ, Г. Стаменовъ, И. Гри- 
щински (русинъ), филологъ отъ руски университетъ, 



Ф. Черховски (чехъ), филологъ отъ Московския и Пражки 
университетъ. 4) История и география: Н. Каза- 
накли, отъ Яшкия лицей, Д. Агура, К. Добрицки (русинъ), 
историкъ отъ Одеския университетъ. 5) Философия 
(психология, логика, етика): В. Стояновъ, Б. Горановъ 
отъ Пражкия университетъ, Д-ръ Д. Мутевъ, Н. Яворски. 
6) Френски езикъ: А. Константиновичъ (полякъ) 
отъ Ecole Normale въ Парижъ, Л. Мерсие (французинъ) 
Швейцарски възпитаникъ. 7)Нѣмски езикъ: Б. Гора- 
новъ, К. Цанковъ, Виенски възпитаникъ, А. Скултети 
(нѣмецъ), отъ университета въ Лайпцигъ. 8) М а т е м а- 
тика и физика: Д. Ямболовъ, Физико-математикъ 
отъ Киевския университетъ, И. Филиповъ, физико-мате- 
матикъ отъ Киевския университетъ, Г. Велчевъ, отъ 
Инженерната школа въ Прага, В. Василевъ, физ.-мате- 
матикъ отъ Одеския университетъ, Ив. Салабашевъ, 
отпосле министъръ на финанситѣ въ Източна Румелия 
и България, физ.-математикъ отъ Пражкия университет!?. 
9) Естествена история, антропология, химия 
и хигиена: Д. Мутевъ. Д-ръ Г. Мирковичъ Д-ръ В. 
Беронъ, Д-ръ Д. Начеръ отъ медиц. факултетъ на 
университетитѣ въ Вюрцбургъ, Берлинъ и Парижъ, Д-ръ 
М. Сотировъ, медиц. факултетъ на Букурещкия универ- 
ситетъ, Ив. Гошевъ, агрономъ отъ Парижъ, Ив. Акин- 
фиевъ (русинъ), отъ Одеския университетъ. 10) П о л и т. 
икономия, агрономия и търговска наука: 
Д. Мутевъ, К. Цанковъ, К. Киршнеръ (чехъ), отъ Поли- 
техниката въ Прага, В. Христовъ, отъ Търг, академия 
въ Виена, Ив. Гошевъ. 11) Рисувание, чертание и красно- 
писъ: К. Киршнеръ, А. Сако (италиянецъ), италиянски 
възпитаникъ/ 12) Пѣние: Т. Шпаковичъ, отъ Одеското 
музикално училище, Василяну (ромънинъ), Ив. А. Ива- 
новъ и Н. Ив. Николаевъ (ученици на Шпаковичъ). 
13) Гимнастика: А. Сако.
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При гимназията още отъ начало се уреждатъ 
надлежни кабинети съ учебни пособия по: исто- 
рия и география съ археологически отдѣлъ, физика, 
химия, естествена история, рисуване и физическо въз- 
питание (гимнастика).

Болградската гимназия сѫществува и до днесъ, но 
тя вече не е българска, а ромънски лицей. До 1897 г., 
до когато разполагаме съ точни списъци, тази гимна- 
зия даде 32 випуска отъ 350 завършили ученици; отъ 
тѣхъ 261 българи, 32 руси, 18 евреи, 13 поляци, 4 
ромъни, 8 -украинци, 8 нѣмци и 6 гърци. Отъ бълга- 
ритѣ мнозинството, следъ като повечето завършиха 
виеше образование изъ европейскитѣ срѣдни учебни 
заведения и специалнитѣ училища, заминаха въ Източна 
Румелия и България, гдето се проявиха като първи 
строители на младата държава — около 87 правници, 
42 гимназиални професори и народни учители, 33 
лѣкари, 15 военни, 7 инженери, 5 университетски про- 
фесори, 4 финансисти, 4 дипломати, 2 духовници, 2 
агрономи, 2 артисти и пр. Мнозина отъ тѣхъ сѫ били 
депутати, префекти, кметове на градове, висши сѫдии, 
а сѫщо нѣкои и министри — Ал. Малиновъ, Д. Грековъ, 
И. Титоровъ, проф. Д. Агура, генералъ Д. Николаевъ, 
майоръ Олимпи Пановъ, Г. Згуревъ, П. Стаматовъ. 
И днешниятъ м-ръ на просвѣтата Николай Д. Найденовъ 
е бесарабски българинъ.

Друго, що българитѣ си създадоха при първия 
ромънски режимъ бѣ: 1) На 1. IV. 1864 г. се учреди 
Колониална банка въ Болградъ, чието упра- 
вление се поверява на 3-ма избрани отъ колониитѣ 
члена. — 2) Ромънска Бесарабия се подраздѣли на 3 
окрѫга (District!): Измаилски, Болградски и 
Кахулски. Въ Болградския окрѫгъ влизаха всичко
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която обхваща 21 колонии съ града Болградъ, и 
Кахуло-Прутска — 19 колонии. Освенъ тия две 
околии, къмъ Болградския окрѫгъ се причисли и око· 
лията на държавнитѣ имоти съ 22 влашки 
не колонистки села. Окрѫга се управлявше отъ 
префектъ, който отговаряше на управляващия коло- 
ниитѣ въ руско време и сѫщо се назначаваше и пла- 
щаше отъ държавата; а околиитѣ се управляваха отъ 
субпрефектъ, отговарящъ на рускитѣ старшини, 
избирани и плащани отъ колониитѣ. 3) Сѫщо така 
изборни си останаха и общинскитѣ съвети съ 
своитѣ кметове (primari). 4) До 1871 г. Болград- 
ския и Измаилския окрѫзи имаха единъ общъ окрѫженъ 
съветъ (Consiliul Jude(ian) и една постоянна комисия 
(Comitet permanent) съ седалище въ гр. Измаилъ, но отъ 
нея година се учреди въ Болградъ отдѣленъ за окрѫга 
окрѫженъ съветъ съ постоянна комисия. 5) Въ сѫдебно 
отношение Болградския окрѫгъ за всичкото ромънско 
време подпадаше подъ Измаилския окрѫженъ 
сѫдъ (Tribunalul Judejuluï Ismail). Обаче, въ Болградъ 
винаги имаше мирови сѫдия (Judecator de pace).

6. Още на 1864 год. се основа Долно-Дунавска 
епархия, къмъ която бидоха причислени и българскитѣ 
колонии. Презъ цѣлото ромънско време епископъ на 
епархията бѣ Милхеседекъ. Той никога не посѣгна 
върху църковното служене въ българскитѣ 
села, както 'и въ Болградъ и др. градове, на 
родния слаянски езикъ, а свещеницитѣ си оста- 
наха българи. Разбира се, че често се служеше и на 
ромънски езикъ.

7. Дѣвическото класно училище въгр. Бол- 
градъ, останало отъ руско време, си остана българ-
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ско и постепенно се разви въ гимназия, пълна вече 
подиръ освободителната война.

8. Още при директоруването на Д-ръ Д. Мутевъ, 
комуто бѣ възложено върховния надзоръирѫко- 
водство надъ всички български училища 
въ присъединения край, тия последнитѣ отъ 30, открити 
въ руско време, се увеличиха на 40 — по 1 въ всѣка 
колония, а въ Болградъ — 3.

9. На 1863 г. въ гр. Болградъ се уреди и люби- 
телски театъръ, който изигра голѣма роля въ възпи- 
тацието на населението.

10. Въ Болградъ все презъ онова време се основа 
граждански клубъ съ читалище и библиотека, които 
замѣниха „Народната читалня“ при гимназията.

11. Наредъ съ това отиваше и благоустройството 
на града Болградъ, като оставената отъ руситѣ окрѫжна 
болница се разшири, както и парка край Ялпуха, а на 
1871 г. се въздигна и втора църква „С в. Никола“, 
между която и катедралата се прокара булевардъ съ 
алеи отъ дървеса. Въ катедралата винаги презъ праздни- 
чни дни пѣеше пѣвчи хоръ, който постепенно се разви 
въ български народенъ.

12. Което е отъ значение да се подчертае въ слу- 
чая, то е, че българскиятъ езикъ си остана не само 
въ училищата, но и замѣни руския въ кореспонденцията 
между мѣстнитѣ власти и съ населението.

13. Сѫщо така не безъ значение е да се отбележи, 
.че още презъ 70-тѣ години въ Болградъ се основа отъ
„Апостола на свободата“ Василия Левски (чийто паме- 
тникъ краси площада до университета въ София) т а е н ъ 
рево люционенъ комитетъ (клонъ отъ Българския 
Таенъ Централенъ Революционенъ Комитетъ въ Буку- 
рещъ, подъ председателството на българскитѣ револю
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ционери презъ турско време — Любенъ Каравеловъ и 
Хр. Ботевъ), а сѫщо и 2 благотворителни дру- 
ж е с т в а (мѫжко и женско) съ клонове и по селата.

14. Най-после нека отбележимъ, че бесарабскитѣ 
българи се ползуваха и съ избирателни права. Тѣхни 
депутати въ ромънската камара презъ това време 
бѣха: Д. В. Ромовъ, Н. Хорозовъ, Н. Казанакли, Ив. 
Тодоровъ, Г. Князевичъ, В. Парушевъ, М. Радионовъ, 
Н. Атанасиу и Ст. Парушевъ.

Не мина обаче безъ опити отъ страна на ромън- 
ската власть да отнеме свободитѣ и правата на бесараб- 
скитѣ българи.

Тъй: Още на 1860 год. Молдавскиятъ министъръ 
М. Когълничану, при посѣщението си презъ лѣтото на 
гр. Болградъ и българскитѣ села, обяви, че приви- 
легията за невземане на войници ще падне. 
Населението се разтревожи — не толкова отъ обсто- 
ятелството, че ще дава войници, колкото отъ това, че 
въ тоя актъ съгледа началото на едно постепенно 
унищожение правата и свободитѣ, дадени имъ отъ 
руситѣ и потвърдени преди 2 — 3 години отъ Князетѣ 
Балшъ и Богориди. И то почна да се изселва въ Русия. 
Въ стремежа си да го задържи, правителството прибѣгна 
до силата, та се дойде дори до кървави инциденти, 
които засилиха бѣгството. Сплашило се, че областьта 
може да запустѣе, правителството изпраща сѫщия мини- 
стъръ Когълничану да си вземе думитѣ обратно, а князъ 
Куза делигира адютанта си, поляка Песоцки, да увѣщава 
и обнадежва. Обаче и това не помогна, та се изселиха 
цѣли села въ руска Бесарабия и въ Кримъ, гдето осно- 
ваха гр. Бердянскъ и нѣколко села. Изселването про- 
дължи дори до 1862 год. Първенцитѣ българи, сѫщо 
изплашени, че ще се разори благосъстоянието, пости
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гнато съ страданията на две поколѣния, изпраща три- 
членна делегация до Високата Порта и посланицитѣ на 
великитѣ сили въ Цариградъ. Тѣ поискватъ автономна 
область, непосредствено подвластна на Портата, съ гене- 
ралъ-губернаторъ Н. К. Богориди, като дори изпращатъ 
за тази цель и делегати въ Парижъ, до правителството 
на Императора Наполеона III. Въ резултатъ на тия 
постѫпки последва Декретана княза Александра 
Ионнъ Куза отъ 2. VIII. 1861 г. подъ № 203. Този 
декретъ гласи буквално: „Върху рапорта на нашия мини- 
стъръ, Държавенъ секретарь на департамента на Вѫтре- 
шнитѣ дѣла и Председатель на Министерския съветъ, 
подъ № 15,913. Като видѣхме решението, издадено отъ 
Молдовското законодателно събрание на 7 априлъ н. г., 
което гласи:“ Предвидъ съобщението отъ Министер- 
ството на вѫтрешнитѣ дѣла относително емигрирането 
на българитѣ — колонисти, събранието опълномощава 
министерството, да имъ обезпечи ненарушимо 
запазването на правата, съ които тѣ се пол- 
зували въ времето на присъединението“, — 
по силата на чл. 14 отъ конвенцията 7/19 августъ 
1858 г., постановихме и постановяваме: чл. 1. Горека- 
заното решение на събранието се утвърдява, 
чл. II. и последенъ. Възлага се на нашия министъръ на 
вѫтрешнитѣ дѣла и председатель на министерския съветъ 
да тури въ изпълнение настоящия декретъ, издаденъ въ 
господарската наша резиденция Букурещъ, на 2. VIII. 
1861 г., на 3-та година отъ нашеточгосподаруване надъ 
съединенитѣ княжества. Александръ Йоннъ I; мини- 
стъръ на вѫтрешнитѣ дѣла, председатель на съвета отъ 
Молдова: А. Пану“. Това бѣ 3-то поредъ, при всѣки 
новъ князъ на Молдова, подтвърдяване на правата 
и свободитѣ. И все памъ къмъ края на ромънското вла
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дичество отъ. туй време, при Княза Каролъ I, бесараб- 
скитѣ българи бѣха повикани да даватъ погранична 
стража, но настѫпилитѣ събития попречиха да се тури 
въ изпълнение тази наредба.

2. Правени сѫ и многократни опити да се по- 
сегне и върху гимназията. Тѣзи посегателства бѣха 
устремени въ две направления: а) да се присвоятъ при- 
ходитѣ за издръжката й, б) да се суспендира правото 
на Инспекционния комитетъ за назначението на профе- 
сорския персоналъ. Тъй, още щомъ се присъедини об- 
ластьта къмъ Молдова, правителството поиска да отнеме 
привилегията за монопола на кръчмитѣ, по силата на 
който общинитѣ - не разрешаваха откриването на частни 
кръчми: такива въ всѣко село имаше само по една, която 
бѣ и дюкянъ и гостоприемница, и бѣ общинска, отдавана 
на предприемачъ, та приходитѣ отъ нея отиваха за из- 
дръжка на училищата. Князъ Богориди, обаче, по молба 
на изпратената до него делегация, отмѣни тази наредба. 
На 1865 г. се посегна върху сѫществуването на гимна- 
зията, като дори се запечати касата иа Инспекциония 
комитетъ, а членоветѣ на последния бидоха заплашвани 
съ арестъ (мартъ 1865 г.). Издаде се и надлежния указъ, 
подписанъ отъ Княза Александъръ Йоннъ I и отъ Г. Д. 
Вернеско (Статъ — секретарь на департамента по пра- 
восѫдието, изповѣданията и народното просвѣщение), 
отъ 17. IV. 1865 г., подъ № 566. По силата на този 
указъ, разрешава се на м-ра кредитъ отъ 50,018 р. 96 
коп. за издръжка на гимназията „до края на м. сеп- 
темврий, когато учебното заведение ще се преобрази 
по новия законъ на народното просвѣщение“ 
(т. I). На 26. XII. 1865 г. м-вото съобщава на Инспек- 
циония комитетъ, че по силата на новия законъ той 
престава да функционира. Свиканото извънредно събра-
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ние на депутатитѣ отъ колониитѣ остро протестира срещу 
това нарушение на Хрисовула (5. I. 1866 г.), като из- 
прати и специална делегация да протестира предъ сената 
и лично предъ княза и като заплаши съ закриване на 
училищата (26 Априлъ 1866 год.). И на 2 юний по- 
следва чрезъ префекта съобщението, че се спиратъ гор- 
нитѣ разпоредби, като се разпечати и касата; обаче 
докато дойде до това правителството успѣ да събере 
и присвои една сума отъ 10,889-32 фр. Презъ 1867 г. 
правителството поиска да отнеме, подъ форма на 
заемъ, икономисаната училищна сума отъ 55,637*17  р., 
но Инспекционния комитетъ побърза да кули съ нея 
Мушията „Киселия Маре.“

Най-често правителството посѣгаше върху правото 
за избора на учит. персоналъ, като често се опитваше 
да назначава директори и учители ромъни, невладеящи 
преподаваемия български езикъ, помимо Инспекционния 
комитетъ, както и да спъва назначаването на българи, 
изисквайки отъ тѣхъ да държатъ, дори и при виеше 
образование, конкурсни изпити, обаче въ всички 
случаи Инспекциониятъ комитетъ отблъсваше тѣзи попъл- 
зновения за ромънизиране на гимназията, придържайки 
се къмъ правата си по Хрисовула — самъ да избира 
и назначава учителския персоналъ, съ утвърждение, отъ 
Министерството, както и да се преподаватъ наукитѣ на 
български езикъ, като отказваше да плаща на натрапе- 
нитѣ учители.

3. Не малъкъ смутъ предизвика разпоредбата на 
правителството да се наложи и на българитѣ задължи-· 
телностьта на гражданския бракъ предпочтително 
предъ църковния, който оставаше факултативенъ. Насе- 
лението, навикнало ,да живѣе съ култа къмъ религиоз- 
нитѣ таинства и къмъ народнитѣ обичаи, съгледа въ тази 
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разпоредба посѣгателство къмъ религията, обичаитѣ и 
дори морала му, та отказа да се подчини и спорътъ 
се свърши съ компромиса: Гражданския бракъ си остана 
задължителенъ, а духовния бракъ остана да се извър- 
щва и въ бѫдеще отъ свещеника ; сватбата—по старитѣ 
народни обичаи, а кметството се ограничаваше съ фор- 
малностьта да състави акта за бракосъчетанието и да 
го изпрати въ дома на младоженцитѣ за подписъ отъ 
тѣхъ и родителитѣ имъ.

4. На 1870 г. правителството посегна върху и зб ор- 
ностьта на субпрефектитѣ и чрезъ префекта 
Н. Димитреску забрани употребата на българския 
езикъ въ кореспонденцията. Обаче и въ случая се 
свърши съ компромисъ, като населението се съгласи 
субпрефектитѣ да се назначаватъ, но само измежду 
българитѣ — колонисти, а българския езикъ да се замѣни 
съ ромънски само въ кореспонденцията до по-горнитѣ 
власти, но не и до избиранитѣ — български.

5. Една отъ най-сѫщественитѣ реформи, която сѫще- 
временно бѣ и посѣгателство върху владѣнието на 
земитѣ, е законътъ за уреждане държавната 
собственость въ Бесарабия отъ 8. VI. 1874 г. 
приложенъ на 1. I. 1875 година.

На 1865 г. правителството извърши преброяване на 
населението въ колониитѣ, като резултатъ на което 
последва наредбата, по която на всѣка община се остави 
толкова земя, колкото се падаше споредъ броя на 
домочадията, за всѣко едно отъ които се 
опредѣли по 50 десетини. Излишната земя се 
обяви за държавна, което бѣ противно на чл. 10 
отъ „Царската грамота“ и на чл. 39 отъ „Постановле- 
нията за колониитѣ“. Населението протестира въ парла- 
мента чрезъ депутата си Н. Хорозовъ и правителството
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обѣща да повърне отнетата земя, като ще я раздава на 
безземелното при увеличаването на населението. Така 
се продължи до промулгирането на споменатия законъ 
за държавната собственость въ Бесарабия. Споредъ този 
законъ: 1. Земята отъ общо владение и използване 
стана частна собственость, като се разпредѣли 
между домочадията, смѣтайки по 50 десетини на 
всѣко едно отъ тѣхъ, или поради недостигъ въ 
дадена община, по толкова, колкото се пада, като се 
раздѣли между тѣхъ. Излишъкътъ остава „свободна 
собственость на държавата*  (чл. 1). — 2). При 
това разпредѣление, въ пространството, което се дава 
на жителитѣ, влиза и земята, на която е заселено 
селището, сѫщо така и онези на градинитѣ, лозята, 
ливадитѣ, горитѣ и плантациитѣ (чл. 2). — 3) Въ 
всѣка община се оставятъ 60 десетини на църквата, 
като нейна собственость, за издържка на духо- 
венството и др. църковни служители, (чл. 5). — 4). 
На лица, придошли отъ другадѣ и заселили се въ коло- 
ниитѣ, се дава право да взематъ по 10 десетини отъ 
излишецитѣ въ общината, които оставатъ отъ изсели- 
литѣ се или починали жители и които общината отку- 
пува, или пъкъ отъ свободнитѣ държавни земи (чл. 6—9). 
5) Земята се изплаща на държавата въ срокъ 
отъ 15 години, до изтичането на който никой нѣма 
право да продава или залага земята си, освенъ на общи- 
ната или на нѣкой житель отъ сѫщата община (чл. 8).—6) 
„Цената на земята, на която жителитѣ ставатъ 
пълни собственици, споредъ чл. 1 отъ този законъ, 
ще бѫде по 80 лей за всѣка десетина. Единъ коло- 
нистъ, глава на семейство, ще плаща споредъ броя на 
десетинитѣ, които му се припадатъ въ общината, гдето 
живѣе, въ течение на 15 години, по 6 лей и 70 сто

з
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тинки за всѣка десетина годишно, т. е. лихва 2 л. 40 
стотинки, а погасяване 4 л. 30 стотинки. Това изплащане 
ще става едновремено и въ сѫщия срокъ съ държав- 
нитѣ данъци“ (чл. 13).— 7). Унищожаватъ cé за 
винаги и въ всичкото пространство на колониалнитѣ и 
домениелнитѣ земи правата, привилегиитѣ за мо- 
нополитѣ за кръчми и пр.—За улеснение на жите- 
литѣ бивши колонисти и домениени, въ изплащане 
ценитѣ на земитѣ къмъ държавата, тѣ ще бѫдатъ 
освободени отъ даване новобранци за посто- 
янната войска въ течение на 10 години отъ 
турянето въ изпълнение настоящия законъ (чл. 10).

Благодарение на увѣщанията оть Княза Кантакузена, 
който се ползуваше съ уважение всрѣдъ българитѣ, 
като бившъ министръ, при когото се издадоха хрисо- 
вулитѣ на Княза Богориди, и когото правителството 
нарочно назначи за префектъ, населението се примири 
съ реформата, която прави всѣкиго „пъленъ собстве- 
никъ“ на земята си; то обаче поиска срокътъ за изпла- 
щането да се продължи отъ 15 (чл. 13) на 25 години, 
което и биде уважено отъ правителството.

Съ този законъ, както изрично се отбелѣзва въ чл. 
7, се унищожаваха „за винаги всички права и при- 
вилегии“. Следъ него, може би, щѣше да последва 
другъ — за отнемане и на другитѣ правдини — адми- 
нистративни, църковни и училищни, обаче настѫпилитѣ 
събития отнеха отъ Ромъния южната часть на Бесарабия 
и я повърнаха на Русия.

Въ това, очертано по-горе, общо състояние ромънитѣ 
предадоха на руситѣ българскитѣ колонии. И както 
виждаме, макаръ и да не мина безъ борби, нашитѣ беса- 
рабски сънародници се ползуваха презъ този ромънски 
режимъ съ всичката възможность да се държатъ въ 
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духовно единение съ народа си; радваха се на свобо- 
дата за национално-културно развитие и напредъкъ 
чрезъ свои църкви, училища, сдружения, събрания и 
книжнина; запазиха си правото за вътрешно самоупра- 
вление, за изборъ на депутати, за национално-обще- 
ствена и частна собственость. Споменитѣ за тия нѣко- 
гашни добри отношения между българи и ромъни сѫ 
още живи всредъ българския народъ отвъдъ и отсамъ 
Дунавъ; съ чувство на сърдечность тѣ се отбелѣзватъ 
и въ нашата литература. Тъй познатиятъ, неотдавна 
починалъ, български писатель П. Кисимовъ, ето какво 
пише въ своитѣ „Исторически работи“ (София 19 фе- 
вруарий, кн. IV с. 33): „Но азъ предпочетохъ тихия 
балгарски ѫгълъ — Болградъ. Въ тази българска срѣ- 
дина азъ решихъ да се остановя; въ нея виждахъ, че 
ще намеря второ отечество и обаянието, отъ което 
бѣхъ се лишилъ, а го имахъ въ изгубеното вече оте- 
чество, България: по население, езикъ, обичаи и 
пѣсни народни, по църквитѣ и училищата, по 
облеклото на хората и по всичко тукъ бѣ- 
ше българска страна... Въ нея се намираха, тъй 
да кажа, представители отъ всички крайща и всички 
ѫгли на оная страна, която по-сетне, въ 1878 год. 
получи историческото име „Санъ-Стефанска България“.

Въ руско време (1878—1918 год.)

Подиръ освободителната руско-турска война отъ
1877 —1878 год, възъ основа на Берлинския договоръ, 
южната часть на Бесарабия отново минава къмъ Русия 
въ замѣна на севѣрна Добруджа, която се даде на 
Ромщштѣ по мимо тѣхнитѣ протести. И на 9 октомврий
1878 година рускитѣ власти поеха управлението. Поло-

з*  
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жението на бесарабскитѣ българи се значително измѣни. 
Икономически населението се почуствува по-добре. Руското 
правителство усвои ромънския законъ за земитѣ отъ 
1874/75 година, но намали стойностьта на земята до 20 
рубли за десетина и данъцитѣ изведнажъ спаднаха съ 33.2 
по-долу отъ онези презъ ромънско време. На 1885 г. 
почнаха да взематъ и войници, тъй че на I януарий 
1900 година бесарабскитѣ българи се простиха съ при- 
вилегиитѣ по „царската грамота“ отъ 1819 година — 
точно на срока опредѣленъ отъ спомѣнатия ромънски 
законъ за земитѣ. Обаче общественитѣ институции 
въ южна Бесарабия руситѣ оставиха непокѫтнати : 
общинскитѣ съвети съ кметоветѣ, окрѫжния съветъ, 
(„Земство“) съ постоянната комисия и управлението на 
колониалната банка си останаха изборни. Окрѫжната 
болница, църквитѣ и училищата съ своитѣ имоти сѫщо 
се запазиха, като собственость на колониитѣ; дори 
учреждения, като гражданския клубъ въ Болградъ, нео- 
бикновено нѣщо въ царска Русия, не бидоха разтурени. 
Позволена биде една относителна свобода на здруи^е- 
нията, събранията, печата и театра, доколкото законитѣ 
на монархията и цензурата допущаха. Не се посѣгна 
нито на българския езикъ, нито на българската книга,, 
нито на народнитѣ сборове по селата — тлаки, седѣнки, 
ве.черинки, разни обичаи и обреди при празднуването 
на религиознитѣ и национални български праздници. 
Опитътъ да се забранятъ коледуванията (ходене на дру- 
жини отъ „коледари“ отъ кѫща на кѫща презъ нощитѣ 
срещу Коледа и тритѣ нейни дни да пѣятъ „коледни 
пѣсни“), по искане на руския Синодъ, като „езически“ 
обичаи, следъ едно кърваво стълкновение съ полицията 
и подиръ протеста на българското население — опитъ 
направенъ още въ началото на присъединението — има 
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за последица разпоредбата, — да не се посѣга върху 
народнитѣ традиции. Наредъ съ това въ Болградъ- 
дѣвическото училище се разви въ пълна дѣвическа 
гимназия и се откриха още две класни училища-мѫжко 
ремеслено-педагогическо и дѣвическо-стопанско. Въ градъ 
Комратъ, още когато се бтстѫпи на Молдова Южна 
Бесарабия, българитѣ си откриха две класни училища— 
мѫжка реална гимназия съ пансионъ и дѣвическо дома- 
кинско училище. Всички тѣзи училища се издържаха 
съ свои дарения и съ срѣдства на българскитѣ колонии. 
Независимо отъ тѣхъ руското правителство откри разни 
мѫжки и дѣвически срѣдни специални училища изъ 
градоветѣ и централни села на Бесарабия — Акерманъ, 
Измаилъ, Кишиневъ и пр. Обаче всички тѣзи български 
училища, както и основнитѣ по селата, бѣха порусени 
т. е. българскиятъ езикъ и история изхвърлени не само 
като езикъ, на който да се преподаватъ учебнитѣ дисци- 
плини, но и като отдѣленъ учебенъ предметъ за бъл- 
гарчетата. Това насилие не мина безъ протести и борби 
отъ страна на българитѣ — колонисти, особено за 
запазване националния характеръ на историческата Бол- 
градска мѫжка гимназия. Още на 17 октомврий 1878 
година, осемъ дни подиръ присъединението, българитѣ 
побързаха да осигурятъ самостойностьта на гимназията 
си: Инспекционниятъ комитетъ, преименованъ на „попе- 
чителенъ“ запитва бесарабския губернаторъ „какъ да 
се постѫпи по въпроситѣ на училищнитѣ дѣла, които 
съгласно съ чл. 11, § 3 на Хрисовула изискватъ одо- 
бряване отъ Министра на Народното Просвѣщение.“ 
Въ отговоръ на това запитване на попечителния коми- 
тетъ биде съобщено, както отъ Губернатора, тъй и отъ 
Попечителя (Инспектора) на Одеския учебенъ окрѫгъ, 
подъ който спадаха и всички учебни заведения въ 
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бесарабската губерния, — да продължи „управлението 
дѣлата безъ изискванитѣ отъ устава (Хрисовула) одо- 
брения, до втора разпоредба“. Следъ три месеца на 12. 
I. 1879 година Попечителя на учебния окрѫгъ извиква 
въ Одеса Директора на гимназията П. Теодоровичъ съ 
предложение да бѫде готовъ за отговоръ на въпроса: 
„Къмъ кои отъ двата рода учебни заведения, прави- 
телствени или частни, ще бѫде причислена Болградската 
гимназия“. За тази цель попечителния комитетъ свиква 
на 21. I. с. г. гражданитѣ-първенци и учителитѣ на 
общо събрание, което решава: 1) за основа на учили- 
щето да си остане и занапредъ Хрисовула (на Кн. Бого- 
риди отъ 1858 година); 2) руския езйкъ да заеме 
мѣстото на ромънския, а руската история — на ромън- 
ската; 3) училището на мѣсто „централно“ да се назове 
„гимназия“, а програмата му да е като на рускитѣ 
класически гимназии. Следъ като се взема и мнението 
на постоянната комисия при окрѫжния съветъ (Зем- 
ството), горнитѣ точки се сведоха къмъ следнитѣ иска- 
ния: 1) Училището става гимназия; 2) за поддържката 
му се асигнува сумата 18,000 рубли годишно, която 
ще изплаща земството; 3) децата на колониститѣ се 
освобождаватъ отъ училищна такса; 4) ако е възможно 
гимназията да е съ два отдѣла — класически и реа- 
ленъ, ако ли не — то да бѫде класическа, но при 
условията, че законъ Божи, български езикъ, история 
и литература да се преподаватъ на български езикъ, 
а преподаването на предметитѣ по руски 
езикъ да се въведе постепенно; 5) за издръжката на 
пансиона се асигнуватъ до 4,000 рубли годишно; 6) за 
издръжка на пълна дѣвическа гимназия се асигнуватъ 
3,000 рубли годишно и здание. Съ тѣзи искания се 
изпратиха до попечителя на учебния окрѫгъ делега-
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титѣ — Директора Теодоровичъ и председателя на попе- 
чителния комитетъ Т. Шпаковичъ. Тенденцията на отбе- 
лезанитѣ искания е ясна:

Осигуряване националния български характеръ на 
гимназията ; постепенно въвеждане на руския езикъ 
(безусловно предявено руско искане), докато се наста- 
нятъ за учители българи, руски възпитаници ; п р е х в ъ р- 
л я н е на училищнитѣ имоти въ рѫцетѣ на цѣлото насе- 
ление, респ. земството, като по-голѣма гаранция срещу 
евентуалното посѣгателство за обсебването имъ отъ пра- 
вителството. Обаче, наскоро, по докладъ отъ Министра 
на Народното Просвѣщение, последва решение на Дър- 
жавния съветъ и Департамента на държавнитѣ иконо- 
мии отъ 24 октомврий 1879 година. Това решение 
нарежда: 1) училището отъ 1880/81 учебна година се 
обръща въ осмокласна гимназия „на общи основания“; 
допуща се преподаването въ следобѣдно време на 
българска история, езикъ и литература, като н е з а д ъ л- 
жителни предмети, за които се опредѣлятъ въ 
общъ зборъ не по-вече отъ 12 урока седмично, а пре- 
подаването на руски да се въведе постепенно, като се 
почне отъ приготовителния и първи класъ; 2) издръж - 
ката на гимназията ще е отъ приходитѣ на собстве- 
нитѣ на гимназията имоти; 3) тѣзи приходи и имоти 
да се приведатъ въ най-точна известность, „а потрѣб- 
нитѣ за издръжка на Болградската гимназия разходи да 
се внесатъ въ надлежния бюджетъ на Министерството 
на Народното Просвѣщение“, като се влезе въ съгласие 
съ Министерството на Финанситѣ и държавния кон- 
тролъ. На 15 I. 1880 година Императорътъ подписва 
това решение и заповѣдва да бѫде изпълнено. Обаче 
българитѣ протестиратъ и отказватъ да изпълнятъ това 
решение. За да не се спъва вървежа на училището,



40

Попечителния комитетъ, възъ основа на горното пред- 
писание, решава, щото отъ началото на 1880/81 год., 
„да се води дѣлото на преобразованието бавно и посте- 
пенно, почвайки отъ приготовителния и първи класъ, а 
останалитѣ класове да се оставятъ при предишната си 
програма, като се допуща за възможно преподаването 
въ тия класове да става както на руски, така и на бъл- 
гарски езикъ“. Това решение, одобрено отъ управля- 
ващия учебния окрѫгъ Головкински, биде турено въ 
изпълнение, като се откри и „приготовиТеленъ класъ“. 
Почти сѫщевременно, а именно: въ заседанието си отъ 
15 X. 1880 год. окрѫжния съветъ решава: „да се 
изкаже желание, щото централното училище да си остане 
на предишнитѣ основи“ (дѣло№16 отъ 1880 година), 
Последва, съ височайше одобрение, разпоредбата отъ 29. 
XI. 1880 година. „Отлага се преобразованието на Бол- 
градското централно училище въ гимназия до окон
чателното разрешение на въпроса за орга- 
низацията на попечителния комитетъ на Бол- 
градската гимназия“ (№ 1267, 30. I. 1881 година на 
учебния окрѫгъ). Съглеждайки въ подчертанитѣ думи 
стремежъ да бѫде преобразованъ училищния попе- 
.чителенъ комитетъ въ смисъль да му се отнематъ пра
вата надъ училището, българитѣ изпращатъ въ Киши- 
невъ председателя на попечителния комитетъ Т. Шпа- 
ковичъ, до пристигналия тамъ министъръ на Вътреш- 
нйтѣ работи графъ Д. А. Толстой за да му предаде 
единъ докладъ на попечителния комитетъ, придруженъ 
съ исторически очеркъ на Болградската гимназия отъ 
началото на нейното сѫществувание, (протоколъ отъ 21. 
VIII. 1881 г. дѣло № 9) настоявайки на своитѣ искания — 
гимназията да си остане възъ основата на Богоридевия 
Хрисовулъ.
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Като изразъ на своето непоколебимо решение да 
не допущатъ присвояването и порусването на гимна- 
зията, Попечителния комитетъ съ протоколъ отъ 2 II. 
1881 г. решава и веднага туря въ изпълнение това си 
решение: „Отъ 6 текущи февруари се закрива приго- 
товителния класъ, като се прекъсва и заплатата на учи
теля отъ този класъ (назначенъ отъ управителя на окрѫ- 
га); въ първия класъ да се въведе предишната програма 
на централното училище“. Тази постѫпка се прецени отъ 
властьта за бунтъ, то управительтъ на окрѫга изпраща 
специаленъ полицейски инспекторъ (Громачевски) „да 
възстанови нарушения редъ“, Директора на гимназията 
П. Теодоровичъ се деградира въ „временно завед- 
ващъ“, а губернаторътъ, заповѣдва следствие срещу 
членоветѣ отъ комитета, за превишение на власть 
(№ 1412 отъ 6. февруари 1881 г. дѣло № 9).

KàTO по този начинъ се замисли да бѫдатъ спла- 
шени упорититѣ българи, генералъ-губернаторътъ, гене- 
ралъ Гурко, разпорежда да се свикатъ отъ респективния 
началникъ на Измаилския окрѫгъ представители на 
колониитѣ, за да взематъ решение за реформиране на 
гимназията. Събранието стана аа 1 и 17 .X. 1882 г. 
подъ председателството на Измайлския началникъ (на 
полицията). Предложи имъ се: 1) гимназията да се назове 
„Гимназия на Императора Александъръ ПГ, 2) да се 
приеме представения отъ представителя на М-то на 
Народното просвещение (специаленъ пратеникъ), Т. Соло- 
вьовъ, проектъ за реформиране на гимназията. Противъ 
първата точка никой, то се знае, не можеше да се 
обяви, но по втората точка представителитѣ единодушно 
отхвърлиха предложения имъ за одобрение проектъ и 
поискаха да представятъ свой, какъвто избраната седем
членна комисия представи на 17 .X, когато и биде
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единодушно приетъ. Чрезъ този свой проектъ тѣ за 
последенъ пѫть решително изявяватъ своето съкровенно 
желание — гимназията да си остане възъ основитѣ, 
положени при основаването й на 1858 година, като запази 
своя националенъ български характеръ. Обаче молбата 
имъ не бѣ чута: генералъ-губернаторътъ изпраща и 
двата проекта въ Министерството на Народното просвѣ- 
щение, като добавя, че „той, съгласно съ мнението на 
тайния съветникъ Лавровски, предпочита проекта на 
статския съветникъ Соловьовъ и пр.“ Така и завърши 
тази борба: на 13 мартъ 1884 г. се издаде Височайше 
повеление за преобразование Болградското цен- 
трално училище въгимназия „Императора Александра III.“ 
Главнитѣ наредби на това императорско „ повелиние“, 
състоящо се отъ 5 члена и 16 точки, сѫ: 1) гимна- 
зията да се назовава „Гимназия на Императора Алек- 
сандърь III въ Болградъ“. (чл. 1); 2) въ означената 
гимназия ще се обучаватъ безплатно децата на жите- 
литѣ отъ 38 общини на българскитѣ колонисти, които 
пожертвуваха на 1858 година недвижими имоти за 
издържката на „Болградското централно училище“ (чл. 2); 
3) освобождаватъ се отъ училищна такса още 10% 
отъ числото на останалитѣ ученици, сѫщо 
пансионеритѣ на гимназията и синоветѣ на служашитѣ 
при срѣднитѣ и низши учебни заведения, подведомствени 
на Министерството на Народното просвѣщение, както и 
на служителитѣ при тѣзи заведения 10 и повече години, 
ако сѫ бедни (чл. 3); 4) при гимназията се урежда 
попечителенъ комитетъ въ съставъ: директорътъ 
на гимназията и три члена, избрани за три години отъ 
събранието на депутатитѣ, които се избиратъ, по два, 
отъ населениетб на споменатитѣ 38 общини (V т. 13); 
5) депутатитѣ се свикватъ на събрание съ разрешението
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на губернатора (чл. 5 п. 3); 6) членове на попечи- 
телния комитетъ могатъ да бѫдатъ само 
лица, които принадлежатъ къмъ пълнопра- 
внитѣ граждани „на 38-тѣ общини отъ българскитѣ 
селища“ (чл. 5 т. 7); 7) Попечителниятъ Комитетъ, члено- 
ветѣ на който служатъ безплатно, „завежда недвижи- 
митѣ имоти на гимназията, събира доходитѣ отъ тѣхъ 
и се грижи за материалното състояние на гимназията“, 
като смѣткитѣ му се провѣряватъ отъ З-члена реви- 
зионна комисия, избирана отъ събранието на депу- 
татитѣ (чл. V т. 12—15).

Подиръ това „повеление*  последва специално 
.Положение за Попечителния Комитетъ при 
гимназията на Императора Александъръ III 
въ Болградъ“, утвърдено на 24 .III. 1884-г. отъ 
Министера на Народната просвѣта, И. Деляновъ,,. Въ 
него се опредѣля: 1) Състава на комитета и избора му 
(§ 1 —13), неговитѣ права и задължения (§ 14 — 30). 
2) Въ §^2 сѫ изброени следнитѣ „38 български общини, 
които се ползуватъ съ избирателенъ гласъ и избиратъ 
по два депутата изъ своята срѣда“: Болградъ, Конгазъ, 
Табакъ, Каракуртъ, Чешме - Варуитъ, Дерменъ-дере, 
Бабели, Кайраклий, Долу-кьой, Ердекъ-бурну, Ташъ- 
бунаръ, Вайсалъ, Шикирли-Китай, Бановка, Криничка 
(Фѫнтѫна-Зинелоръ), Нова-Покровка, Стари-Троянъ. Ени- 
кьой, Ескиполосъ, Хаджи-Абдула, Курчий, Въл- 
канещи, Колибаши, Брънза, Валени, Слобозия, 
Кислица (Къшлица), Джурджулещи, Фрикацей, 
Чешме-кьой, Етулия, Караагачъ, Карталъ, Сатуново, 
Барта, Болбока, Импуцита, Анадолъ. Изпустнати сѫ 
селата Тропокло и Нова-Покровка, вѣроятно защото на 
1860—61 год. населението имъ се изсели въ Таври- 
ческата губерния; обаче отпосле, подиръ промулгирането 
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на „повелението“ и „положението“; тѣ пакъ бидоха 
заселени отъ българи, върнали се обратно и придошли 
отъ други села. Отъ изброенитѣ села въ подчертанитѣ 
11 населението е предимно влашко. 3) Въ § 15 сѫ из- 
броени следнитѣ имоти на гимназията, които „съста- 
вляватъ неприкосновена собственость на ги- 
мназията“: а) Езерата : Ялпухо-Кугурлуй, Кахулъ съ 
частитѣ му: Кацела, Бѣлеу, Карталъ, части на Катла- 
бухъ и Китай съ тѣхнитѣ разливи и гърла; б) Подви- 
жния мостъ (салътъ) презъ провлака на езерото Ялпухо- 
Кугурлуй; в) Мушията Киселия-Маре; г) Полскитѣ ха-. 
нища: Малъкъ-Катлабухъ, Кишла-кьой и Голѣмъ-Кат- 
лабухъ. 4) „Попечителниятъ комитетъ има право да 
следи за вървежа на гимназията и да влиза въ сно- 
шения съ Педагогическия съветъ, а относително разхо- 
дитѣ вмѣнява му се въ дългъ: да следи за правилното 
изразходване на сумитѣ отъ управлението на гимнази
ята, да прбвѣрява разходитѣ, да съставя бюджета на 
гимназията, както и отчета по изпълнението му, да при- 
бира и да внася въ мѣстното ковчежничество'излише- 
цитѣ въ края на бюджетната година, както и училищ- 
ната такса и пр. (§§ 18 — 26). 5) Пансиона (интерната) 
за 40 безплатни възпитаници, дѣца на жители отъ коло- 
ниитѣ, сѫщо се задържа (§ 27) и 6) Събиранитѣ отъ 
бюджетнитѣ излишеци суми отиватъ за подобрения мате- 
риалната часть на заведението, за попълване на библио- 
текитѣ (училищна и ученическа) и кабинетитѣ, и за посо- 
бия на служащитѣ и на бѣднитѣ ученици“ (§ 22).

Както е ясно отъ цитиранитѣ параграфи, имотитѣ 
на гимназията и тѣхното управление, както и грижата 
върху материалното подобрение, се обезпечаватъ напълно 
съ признаването правото на българитѣ-колонисти надъ 
нея. Обаче, това което най-вече интересуваше българитѣ— 
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националниятъ характеръ на гимназията, биде брутално 
отнето. Русифицирането на училищата и специално на 
гимназията силно охлади българската интелегенция въ 
Бесарабия спрямо руситѣ: голѣма часть отъ нея напустна 
родния си край и замина къмъ онзи на своитѣ дѣди и 
бащи — Източна Румелия и България, а останалата, 
силно настроена русофобски, се сдружи съ придошлитѣ 
поляци и ги отчужди изъ своята .срѣда. За цѣлото 
българско население родната имъ гимназия, учредена 
отъ бащитѣ имъ и издържана отъ тѣхни срѣдства за 
тѣхнитѣ деца, имъ стана чужда, защото не чуваха вече 
въ нея своя езикъ и история, а учителитѣ имъ се под- 
бираха изъ всѣка друга народность, но само не изъ 
срѣдата на българитѣ, които още въ първитѣ години 
бидоха до единъ отстранени. И българитѣ предпочетоха 
да задържатъ въ селата, при себе си, своитѣ синове, 
ако и малограмотни, научили се да четатъ и пишатъ 
покрай руски и на български, или да ги изпратятъ въ 
България, отколкото да ги издавятъ въ пространното 
руско море. Това личи отъ самитѣ отчети на гимна- 
зията: докато презъ българския периодъ отъ 21 випуска 
завършиха напълно гимназията 214 души, отъ които 
само 11 не сѫ българи, въ руско време за 10 години 
(1888—1897) отъ 138 завършили гимназията само 44 
сѫ българи, а всички други — отъ разни народности, 
придошли отъ всѣкъде другаде, но не и отъ българскитѣ 
колонии или отъ България.

Така продължи до деня на руската революция.
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Следъ руската революция до днесъ. 
(1917—1928).

Следъ настѫпването на руската революция презъ 
мартъ 1917 год. населението въ Бесарабия отъ всички 
народности — руси и украинци, молдовани, българи, 
немци, французи (швейцарци) и евреи — се обединиха, 
усмириха появилитѣ се тукъ-таме болшевишки чети и 
единъ конгресъ, състоялъ се на 25 октомврий 1917 год. 
въ Кишиневъ, вотира следната резолюция:

„Вземайки въ съображение необятностьта на тери- 
торията на Русия, множеството на раситѣ, които я 
населяватъ, различнитѣ цивилизации и установеното имъ 
етническо съзнание, централизацията на властьта, която 
съставлява пречка за националното и економическо раз- 
витие, първиятъ воененъ конгресъ решава, че единстве- 
ната приемлива и възможна форма на управление може 
да бѫде само една демократическа и федера- 
тивна република“.

Тази резолюция завършва така:
„Единъ народенъ съветъ (Сфатулъ-Цѫрей) ще бѫде 

веднага съставенъ за да администрира всичкитѣ дѣла 
на автономна Бесарабия...“

Народниятъ съветъ трѣбва да бѫде считанъ като 
времененъ органъ до свикването на Учредителното 
събрание на Бесарабия, което ще бѫде избрано съ 
всеобщо, равноправно и тайно гласоподаване“.1

’) И. Охотниковъ и Н. Батчински. La Bessarabie et la Paix Euro
péenne, Paris et Prague, 1927. p. 46.

2) Le rapport Farges dans la Chambre française, p. 105.

Отъ тази резолюция следва, че се даваше: „правото 
на всѣка народность да се изучава на своя 
езикъ'.2 Обаче, „Учредителното събрание,, не можа 
да се състои, а последва следното:
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1. На 2 декемврий 1917 г. народниятъ съветъ 
(Сфатулъ-Цѫрей) декларира, че занапредъ Бесарабия 
ще образува демократична република Молдавия, 
съставляваща часть отъ федералната руска 
република.

2. На 24 януарий 1918 година сѫщиятъ съветъ 
обявяваше Бесарабия за народна Молдавска република, 
свободна инезависима.

3. Най-сетне, на 27 мартъ с. г. „въ името на бесараб- 
ския народъ“ Сфатулъ-Цѫрей обяви: „Молдавската 
демократическа република (Бесарабия), съ гра- 
ници: Прутъ, Днестъръ, Черно-море и старата австрийска 
граница, която Русия откъсна преди повече отъ сто 
години отъ тѣлото на старата Молдавия, уповавайки се 
на своето историческо минало и родство и на правото, 
което иматъ народитѣ — сами да решаватъ сѫдбата си, 
се присъединява още отъ днесъ и за винаги къмъ 
майката — отечество Ромъния“1.

‘) Le rapport Farges dans la Çhambre française, p. 105.

По-нататъкъ за сѫдбата на Бесарабия следватъ 
изложенитѣ по-долу факти :

Презъ мирнитѣ преговори бесарабскиятъ въпросъ 
бѣше сложенъ въ Конференцията за предвари- 
телнитѣ уговаряния на мира предъ комисията, 
натоварена съ изучването на териториялнитѣ проблеми, 
относящи се до Ромъния. На 5 мартъ 1919 г., като 
възприе по принципъ присъединяването на Бесарабия 
къмъ Ромъния, комисията споменува между другото: 
„Това присъединяване трѣба. да се извърши подъ една 
форма, която ще запази общитѣ интереси на 
Бесарабия и правата на малцинствата отъ 
вѣроизповедна гледна, точка. — Подъ думата 
присъединяване, което не значи нито анексия, нито 
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обединяване, комисията дава да се подразбере, че може 
да се касае за единъ видъ автономия или другъ нѣка- 
къвъ режимъ.

Д-ръ Дей отъ Съединенитѣ Щати, Съръ Ери Гровъ 
за Британската империя и Председательтъ, говорейки 
респективно отъ името на американската, британската и 
италиянската делегации, приематъ формулата, предло- 
жена отъ г. Ларошъ.1)

На 20 октомврий 1920 г. бѣ сключенъ въ Парижъ 
между Британската империя, Франция, Италия и Япония, 
главни съюзени сили, и Ромъния, договорътъ, който 
признава анексията на Бесарабия къмъ Ро- 
м ъ н и я.2)

Въ мотивитѣ на договора е казано, между другото, 
че е решено, следъ като съюзенитѣ сили сѫ взели 
подъ съображение, какво въ общия интересъ за 
мира въ Европа, се налага да се обезпечи още 
отъ сега единъ суверенитетъ върху Бесарабия, който 
да отговаря на аспирациитѣ на населението 
и да обезпечава тамъ на малцинствата по 
раса, религия и езикъ, покровителството, ко- 
ето имъ се следва; че Ромъния има, по своя лична 
воля, желанието да даде всички гаранции за сво- 
бода и правосѫдие, безъ разлика на раса, 
религия или езикъ, на жителитѣ на старото царство 
Ромъния, както и за тѣзи отъ новопрехвърленитѣ тери- 
тории и т. н.“

Договорътъ съдържа 9 члена, отъ които тукъ ще 
цитираме 3, 5 и 6.

Чл. 3. Ромъния се задължава да спазва и 
да заставя строго да се спазватъ въ територи- 
ята на Бесарабия, упомената въ чл. 1, постановле-

’) Le rapport Farges dans la Chambre française, p. 107.
2) Jdem, p. 83-87.
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нията на договора, подписанъ въ Парижъ на 9 декемврий 
1919 година отъ главнитѣ сдружени и съюзени сили и 
Ромъния, а именно да осигури тамъ на жите- 
литѣ, безъ разлика на раса, религия или езикъ, 
сѫщитѣ гаранции за свобода и правосѫдйе, 
както на другитѣ жители отъ всички територии, съста- 
вляващи часть отъ Кралство Ромъния.

Чл. 5. Въ срокъ отъ две години, отъ деня на вли- 
зането въ сила на настоящия договоръ, поданицитѣ 
на бившата руска империя, на възрасть повече отъ 18 
години и остановени въ територията на Бесарабия, 
упомената въ чл. 1, ще иматъ правото да оптиратъ за 
всѣкаква друга народцость, която ще имъ бѫде открита.

Оптирането на мѫжа влече съ себе си онова на 
жената, а оптирането на родителитѣ — онова на тѣх- 
нитѣ деца, които не сѫ навършили 18 години.

Лицата, които сѫ упражнили предвиденото по-горе 
право за оптиране, ще трѣбва въ срокъ отъ 12 месеци, 
да прехвърлятъ мѣстожителството си въ държавата 
въ която полза сѫ оптирали.

Тѣ ще бѫдатъ свободни да запазятъ не- 
движимлтѣ имоти, които притежават.ъ въ ро- 
мънска територия. Тѣ ще. могатъ да отнесатъ своитѣ 
движими имоти отъ всѣкакво естество. За това не ще 
имъ се налагатъ никакви такси при износа.

Чл. 6. Ромъния призназа за ромънски по- 
даници по право и безъ никакви формал- 
ности поданицитѣ на бившата руска им- 
перия, които сѫ родени въ територията на Бесарабия, 
упомената въ чл. 1, отъ родители, имащи тамъ своето 
мѣстожителство, при все, че тѣ самитѣ отъ момента на 
влизане въ сила на настоящия договоръ, не сѫ имали’ 
въ Бесарабия остановено мѣстожителство.

4
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Обаче, въ срокъ отъ две години следъ влизането 
на настоящия договоръ въ сила, тѣзи лица ще могатъ 
да деклариратъ предъ ромънскитѣ компетентни власти 
въ мѣстото, кѫдето живѣятъ, че тѣ се отказватъ отъ 
ромънската народность и, че тѣ ще престанатъ тогава 
да бѫдатъ считани като ромънски поданици. Въ това 
отношение декларацията на мѫжа ще се счита валидна 
и за жената, а тази за родителитѣ ще се счита валидна 
за децата по-малки отъ 18 години.“

За да се схванатъ по-ясно нѣщата, ние ще цитираме 
тукъ нѣколко пасажа отъ рапорта на г. Фаржъ, депо- 
зиранъ на 7 юлий 1922 г. и прочетенъ на 11 мартъ 
1924 г. въ французката камара, при ратифицирането на 
горепоменатия договоръ отъ 28 октомврий 1920 година.

Този рапортъ, съставенъ отъ името на комисията за 
външнитѣ работи при камарата, следъ като цитира 
горепоменатата декларация отъ 27 мартъ 1918 г. на 
народния съветъ, завършва съ следнитѣ пожелания : 
„тазитвърде ясна отъ ромънско национално 
гледище декларация не се правеше безъ известни 
резерви, що се отнася до ползуването отъ една „социална 
автономия“ и до уважаването правата на малцинствата. 
Тази именно е резервата, о която въ договора Ромъния 
се бѣше ангажирала „по своя лична воля“ да спазва 
и да заставя строго да се спазватъ (чл. 3.)“

Но духътъ на правосѫдие и лоялность, който пре- 
обладава въ политическитѣ действия на правителството 
въ Букурещъ, а така сѫщо и въ благитѣ нрави на 
работливия ромънски народъ ни даватъ най-добрата 
гаранция, че този членъ отъ договора ще бѫде строго 
изпълняванъ въ буквата и въ духътъ му. Нека приба- 
вимъ, че добре разбрания интересъ на Ромъния диктува 
това да бѫде така. Само съ една честна и бла



51 .

госклонна администрация и само съ нея, 
управлението въ Букурещъ ще си осигури лоялностьта 
на разпръснатитѣ малцинства, остановени въ Бесарабия, 
докато бракове между семейства, училището, вое- 
ната служба и общитѣ интереси направятъ съ течение 
на времето своето дѣло на претопяване и свършатъ 
най-сетне до Пълна асимилация.

При тѣзи условия, комисията по външнитѣ работи 
дава своето одобрение на договора, относително Беса- 
рабия, сключенъ въ Парижъ на 28 октомврий 1920 г., 
и Ви предлага да натоварите председателя на фран- 
цузката република да го ратифицира и се изпълни, ако 
стане нужда.“

Следъ прогласяването автономностьта на Бесарабия 
и учредяването на Conseil national (Svatul Tàreï), и 
българитѣ, наредъ съ другитѣ народности въ областьта, 
побързаха да възтановятъ националния характеръ на 
всички свои училища, какъвто тѣ имаха и бѣше уза- 
коненъ отъ самитѣ ромъни отпреди 70 години, въ 
Молдовско време, съ Хрисовула на Княза Богориди отъ 
1857 г., — както въ административното имъ, тъй и по 
отношение правата на българския езикъ при обучението. 
Българинътъ Хр. П. Мисирковъ, депутатъ-секретарь и 
рѫководитель въ учредената автономна бесарабска диета 
въ Кишиневъ, урежда въ гр. Болградъ курсове за 
изучване български езикъ отъ учителитѣ — руси при 
гимназията и при основнитѣ училища.

Какъ, обаче, по-нататъкъ се развиха работитѣ, е 
известно на всѣки, който е следилъ живота на бъл- 
гаритѣ въ Бесарабия.



ТЪХНО-ТО ОСНОВАНІЕ И ПОДТВЕРЖДЕНІЕ

(ПРИВЕДЕНЫ)

БОЛГРАДЪ
1864.

ПОСТАНОВЛЕНІЯ
ЗА

Б Ъ Л Г А Р С К Ы - Тѣ КОЛОНІИ
и

ЗА

ВЫСОЧАЙШИ ХРИСОВУЛИ



Постановленията за българскитѣ коло
нии не сѫ помѣстени, понеже тѣ сѫ 
основани на Императорския указъ отъ 

1819 г„ който е помѣстенъ 
на стр. 62.



мы
АЛЕКСАНДРЪ ІОАННЪ I,

МИЛОСТІЮ БОЖІЕЮ И ВОЛЕЮ НАРОДА

ГОСПОДАРЬ

НА СОЕДИНЕНЫ-Тѣ КНЯЖЕСТВА

МОЛДОВА И ВЛАХІІА

Всѣмъ на лице и будящимъ здравіе.

На рапорта отъ нашія Министръ Статсъ-Секретаря 
въ Департамента на вѫтрѣшни-тѣ работы и прѣдседа- 
теля на Совѣта № 15913.

Като видѣхме вотировкѫ-тѫ, която е издадена отъ 
Молдовско-то Законодателно Собраніе на 7 Априлія 
въ настоящѫ-тѫ годинѫ, и която гласи: „Спорядъ сооб- 
щеніе-то, което даде вѫтрѣшне-то Министерство отно- 
сително на преселеніе-то на Български-тѣ колоніи, Собра- 
ніе-то уполномощва Министерство-то да имъ обеспечи 
ненарушимо сохраненіе-то на права-та, съ които сѫ ся 
ползовали во время-то на присоединеніе-то“.

По силѫ-тѫ на 14 членъ на Конвенщгѫ-тѫ отъ 
7 (19) Августа 1858.
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Повелихме и повеляваме това что слѣдувa:

Чл. I. Горѣказано-то опрѣдѣленіе на собраніе-то ся 
утвердява.

Чл. II и послѣдній. Возлага ся на нашія Министръ 
на вѫтрѣшни-тѣ дѣла и прѣдсѣдатель въ Совѣта да 
тури въ дѣйствіе настоящія декретъ.

Даденъ въ Господарскѫ-тѫ нашѫ столицѫ Буку- 
рещъ въ 2 день мѣсяца Августа въ тнсящѫ осьмсто- 
тинъ шестдесятъ пьрвѫ годинѫ отъ рождество Христово, 
отъ наше-то же Господарствованіе на Соединены-тѣ Кня- 
жества въ годинѫ третиѫ.

Александръ Іоаннъ I.

№ 203.

Министръ на вѫтрѣшни-тѣ работы и
 прѣдсѣдатель въ Совѣта на Молдавіи А. Пано

№ 15914.



КНЯЗЬ

НИКОЛАЙ КОНАКИ-БОГОРИДИ

КАЙМАКАМИНЪ

НА КНЯЖЕСТВО МОЛДАВІѬ

Общины-тѣ на Българскы-тѣ колоніи. чрѣзъ свои-тѣ 
депутаты, по имя: Александръ Узуновъ, Иванъ Нико- 
лаевъ, Георгій Ненчовъ и Теодоръ Гроздевъ, подадохѫ 
жалбѫ въ Правителственныя-тъ Совѣтъ отъ 20 на ми- 
нѫлыя мѣсяцъ Маія, съ коіѫто изясняватъ, че при засе- 
леніе-то въ Бессарабіѭ на Задунавскы-тѣ прѣселенцы 
въ 1819 годинѫ имъ сѫ подарены отъ Росфйскыя-тъ 
Императоръ права и привиллегіи, за които имъ ся дало 
и Высочайша Грамота, която ся пазила всякога въ Бол- 
градскѫ-тѫ цьрквѫ; а на 1857 г., когато по Парижскый 
трактатъ, заключенный между Великы-тѣ Европейскы 
дьржавы, часть отъ колоніи-тѣ на брой 40 села, мина 
подъ владѣніе на Княжество Молдавіѭ, тогава Русско-то 
Правителство, като имъ взело оригыналнѫ-тѫ грамотѫ, 
оставило имъ отъ неѭ формално копіе, което прѣдста- 
вихѫ сега при упомянуто-то прошеніе съ молбѫ отъ 
странѫ на тѣхны-тѣ собратія колонисты да имъ ся под-
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твьрдѭтъ отъ ново-то за нихъ Молдавско Правителство 
права-та и привиллегіи-тѣ, които сѫ освятены и отъ 
прокламаціѭ-тѫ отъ 4 Февруарія 1857 годинѫ, изда- 
денѫ отъ Правителство-то въ то время, кога пріе то 
подъ свое владѣніе таѭ часть отъ Бессарабіѭ, за което 
да имъ ся отпустне единъ Фрисовулъ, съ прибавленіе, 
че права-та имъ ще ся пазятъ точно по Постановленія-та, 
които ся содьржаватъ въ XII томъ Свода Русскихъ 
Законовъ.

И тѫй на основаніе на рапорта отъ Совѣта подъ 
№ 2207, прѣзъ когото ми ся прѣдложи да ся одобри 
отпущаніе-то на трѣбуемыя хрисовулъ, и спорядъ упомя- 
нутѫ-тѫ прокламаціѭ, издаденѫ отъ Правителство-то 
во время-то на присоединеніе-то на таѭ новѫ земѭ 
до Молдавіѭ, следува да ся ползуватъ Българскы-тѣ 
колоніи съ всичкы-тѣ права и привиллегіи, които имъ 
сѫ подарены при Русско-то Императорско Правителство; 
Азъ намѣрихъ прилично едно таково прѣдложеніе, и 
вслѣдствіе на това повелѣвамъ всякому, кому слѣдува 
да знае, чтото на Българскы-тѣ колоніи въ новыя край 
на Молдавіѭ всичкы-тѣ права и привиллегіи, които во 
освятены съ хрисовулъ отъ Русско-то Правителство 
отъ 12 Марта 1820 годинѫ, отъ когото ся пази фор- 
мално копіе въ колоніи-тѣ, което ми ся и прѣдстави 
при упомянутый рапортъ отъ Совѣта, да бѫдѫтъ соблю- 
даемы и дѣйствующи во всичкѫ-тѫ имъ силѫ, за който 
конецъ Статсъ-Секретаря-тъ ще направи разпоряженіе 
да ся напечата на ромънскый языкъ както упомянутый 
Актъ точно по формално-то копіе, което пастрѭтъ у 
себе колонисты-тѣ, така и постановленія-та колонисткы, 
които ся содьржаватъ въ XII томъ отъ Свода на Русскы-тѣ 
законы, за да служатъ на Българскы-тѣ общества, както 
и до сега, безъ никакво нарушеніе.



59

Даденъ настоящій Хрисовулъ и скрѣпенъ отъ Статсъ- 
Секретаря въ годинѫ Спасенія нашето тысяща осем- 
стотинъ пятдесять осмѫ, мѣсяца Іюнія въ день шестый.

(Подписалъ) Николай Конаки-Богориди

(М. П.)

Скрѣпилъ Статсъ-Секретарь-тъ
Іанку Н. Кантакузинъ.

За Директора на Секретарство-то
Іанку Антоніади Спатаръ.

За Началника на Отдѣленіе-то Давиделъ

Отдѣленіе второ отъ Секрет. Штата № 48

Яшь.



Къмъ жители-тѣ отъ онаѭ частъ отъ Бессарабіѭ, 
която минува подъ Молдавіѭ

Любезни Соотечественницы!

Нова-та граница въ Бесарабііѫ, която е опрѣдѣлена 
по силѫ-тѫ на разпоряженіе-то на трактата отъ 30 
Марта 1856 годинѫ, присоедини съ Молдавііѫ земіѫ-тѫ, 
коіѫто живѣете, и която на мнозинѫ отъ васъ е май- 
чино отечество. Новы или стары жители въ таіѫ часть! 
Молдавскыя-тъ народъ вы пріима всичкы като свои братіе 
и отъ еднѫ. вѣрѫ, вы занапрѣдъ ще бѫдете участницы 
въ неговѫ-тѫ сѫдбѫ. Молдавско-то Правителство не 
само не ви наноси никакво смущеніе на права-та, отъ 
които сте ся ползовали до сега подъ Императорско-то 
Русско Правителство, но още повече ще си наложи 
дължность да пази привиллегіи-тѣ и права-та, които сте 
придобыли, и да вы направи участницы на добрыни, съ 
каквы-то постановленія-та на Княжество-то могѫтъ да 
вы обезпечатъ. И така пріимете съ довѣреніе ваше-то 
ново положеніе, съ подчинеше на законы-тѣ, които сѫ 
издадены да цы управляватъ и да вы пазѭтъ подъ 
сузеранство-то на Высокѫ-тѫ Портѫ и поручителство-то 
на Великы-тѣ Европейскы дьржавы. Правителството-то 
ще ся постарае да вникне въ законны-тѣ ваши желанія 
и да вы снабди съ улучшенія, каквы-то ся намѣрятъ 
потрѣбны. И тѫй слѣдвайте съ увѣреніе ваши-тѣ обы’ 
кновенны работы и ваши-тѣ занаяты и имайте прѣдъ
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очи-тѣ си, че сте призваны да работите наедно за благо- 
денствге-то на наше-то общо отечество, отъ което ще 
получите во всяко обстоятелство правдѫ и покровителство, 
както и всѣко добро, което ще му бѫде возможно да 
ви даде. • ,

Една комисія составена отъ Гг. Боери: Логофетъ 
Григорій Крупенскый, Ворникъ Іанку Н. Кантакузинъ 
и Постелникъ Ласкаракы Михалакы*,  иде до васъ, 
назначена да вы управлява временно. Тая комисія ще 
пріима съ благодареніе ваши-тѣ прѣдставленія и ваши-тѣ 
справедливы трѣбованія и ще ся постарае да изясни 
на Правителство-то ваши-тѣ нужды, та подирь ѣова да 
ся заеме то съ рѣшены-тѣ мѣркы, които ще ся намѣрѭтъ 
сгодны да ся пріематъ за упазваніе-то на мирныя-тъ 
ви животъ и благоденствіе’

*) По особно разпоряженіе Д. Лог. Крупенскый и Пост. Л. 
Михалаки ся замѣстихж. отъ Гг. Логоф. Россетъ-Бълънеску и Д. Ага 
М .Черкезъ.

И тѫй да соеденимъ нашѫ-тѫ признателность и 
благодарность къмъ Августѣйшія ни Сузеранъ и къмъ 
Великы-тѣ силы, които додписахѫ Парижскыя-тъ трактатъ 
и които въ своѭ-тѫ грижѫ ся потрудихѫ за нашѫ-тѫ 
участь и обеспечихѫ ни едно счастливо бѫдѫще, и да 
ся стараемъ да соотвѣтствуваме съ достоинстово-то си 
на тѣхны-тѣ благоворителны намѣренія.

Дадеся въ столицѫ-тѫ Яшь 4 Февруарія, 1857 г.

Каймакаминъ на Молдавіѭ Т. Н. БалШЬ



Прѣводъ на Императорсныя-тъ Указъ, по нойто сж 
дадены права-та и привиллегіи-тѣ на Българскы-тѣ 

нолоніи въ Бессарабіѭ.
По Указа на негово Величество Императора Але- 

ксандра Павловича Самодьржца всея Россіи и пр. и пр. 
Министра-тъ на вѫтрѣшни-тѣ дѣла обявлява на Бълга- 
ре-тѣ и на другы-тѣ прѣселенцы отъ прѣзъ Дунава, 
които сѫ заселены, въ Бессарабскѫ-тѫ область, че въ 
Указа, който е даденъ на Правителствующія сенатъ отъ 
29 Декемврія 1819 годинѫ съ своеручный подписъ на 
Негово Императорско Величество, ся содержава:

„Желаѭщи да натъкмѭ участь-тѫ на Българе-тѣ и 
на другы-тѣ Задунайскы прѣселенцы въ Бессарабскѫ-тѫ 
область, сообразно съ правила-та, каквы-то сѫ пріеты 
въ нашѭ-тѫ Имперіѭ за всичкы-тѣ иностранцы въ земле- 
дѣлческо состояніе заселены, мы ходихме и сами прѣ- 
гледахме полуденны-тѣ области, и заповѣдахм нае главйыя 
попечитель за колонисты-тѣ въ него край, на генералъ — 
Лейтенанта Инзова да събере пълны свѣдѣнія за тыя 
задунайскы прѣселенцы и да ни донесе наедно съ мнѣніе-то 
си, какъ да ся заселятъ на прочно основаніе. Генералъ — 
Лейтенантъ Инзовъ ни прѣдстави едно изложеніе за 
всичкы-тѣ обстоятелства, что ся относятъ до тыя прѣ- 
селенцы, наедно съ предложенія-та за тѣхно-то подобро 
устройство. Като разгледахме тыя прѣдставленія и гы 
сообразихме съ существующи-тѣ узаконенія за коло- 
нисты-тѣ, что обитаватъ въ Россіѭ, и съ права-та, отъ 
които ся ползуватъ Бессарабскы-тѣ жители, Мы пове- 
лѣваемъ:
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1. На Задунайскы-тѣ прѣселенцы, подъ име-то на 
които ся разумѣватъ Българе-тѣ и другы, что прѣми- 
нуватъ отъ прѣзъ Дунава единовѣрны намъ иностранцы, 
които ся вече заселены. или за напрѣдъ има да ся засе- 
ляватъ, да имъ ся подарѭтъ всичкы-тѣ права и прѣ- 
имущества, каквы-то сѫ пожалованы на заселены-тѣ 
въ Новороссійскы-тѣ губерніи и въ Бессарабіѭ ино- 
странцы, подъ наименованіе колонисты;

2. За да знаѭтъ тыя прѣселенцы въ какво именно 
состоѭтъ даруемы-тѣ имъ права и прѣимущества, да 
имъ ся даде отъ Министерство-то на Вѫтрѣшни-тѣ Дѣла 
писменный актъ;

- 3. На оныя прѣселенцы отъ прѣзъ Дунава, които 
сѫ прѣминѫли во время-то на Турско-то владѣніе и 
сѫ обитавали въ разны мѣста по Бессарабіѭ, а сега сѫ 
минѫли на казьонны земли, да имъ ся даде на три 
годины лготѫ да бѫдѫтъ свободны отъ казьонны подати 
и повинности;

4. На оныя прѣселенцы, които сѫ прѣминѫли отъ 
прѣзъ Дунава въ последнѭ-тѫ войнѫ и подирь неѭ, 
да имъ ся опрѣдѣли сѫща-та лгота на седемь годины;

5. На оныя прѣселенцы, които сѫ были поотнапрѣдъ 
заселены на казьонны земи и сѫ живѣяли на нихъ 
спокойно, да не ся полагатъ лготны годины;

6. Да ся дозволи и на оныя, които живѣѭтъ въ 
градове и на земи, принадлежащи -на частны владѣлцы, 
ако пожелаѭтъ отъ добрѫ валѭ, да минуватъ на 
казьонны-тѣ земи, что сѫ отрѣзаны за тыя колонисты. 
Такова едно прѣселеніе да не ся производи инакъ, 
освѣнъ съ знаніе-то на областно-то и на колонистско 
началства;

7. На оныя прѣселенцы, които сѫ ся заселили на 
земи, именуемы Икисаатъ и Мусаитъ прѣди да
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ся отдадѫтъ тыя земи на частны владѣлцы, ако прѣ- 
минѫтъ отъ тамо на казьонны земи, да имъ ся даде 
право да си прѣносятъ, или да продаватъ хозяйственны-тѣ 
си обзаведенія, сградіе-та и пр., като собственность, 
която принадлежи нимъ по всичкѫ правдѫ;

8. Оныя прѣселенцы, които во время-то на Турско-то 
правителство сѫ ся заселили на земи владѣлческы, 
подлеждщи на управленіе-то и на законытѣ на Мол- 
давіѭ, кога прѣминуватъ на казьонны-тѣ веми, трѣбва 
да оставятъ хозяйственны-тѣ сградіе-та въ собственность 
на владѣлеца, ако ся само докаже, че сѫ соградены 
на неговъ счетъ;

9. Оныя прѣселенцы, за които сѫ опрѣдѣлены лготы 
спорядъ 3 и 4 статіи, по истеченіе-то на лготны-тѣ 
годины, ще плащатъ ежегодно за всяко домочадіе по 
70 гроша; а другы-тѣ както и коренны-тѣ жители, 
които обитаватъ между нихъ, ще плащатъ сѫщо-то отъ 
начало-то на 1820 годинѫ, и еднакво съ нѣмецкы-тѣ 
колоніи ся облагатъ по истеченіе-то на лготны-тѣ годины 
съ поземелнѫ и съ другы подати, така, чтото отъ тыя 
пары да ся плащатъ земскы-тѣ повинности, които носятъ 
вообще жители-тѣ въ Бессарабскѫ-тѫ область;

10. За лишны-тѣ земи, които ся намиратъ въ село-то 
повече отъ колко-то е положено на всяко домочадіе, 
да ся взима по 20 пары за всякѫ десятинѫ и въ 
продълженіе-то на лготны-тѣ годины;

11. Да ся дозволи на прѣселенцы-тѣ да продаватъ 
свободно въ округы-тѣ на тѣхны-тѣ села вино и ракыя, 
и никаквы откупы да нѣма въ округы-тѣ имъ;

12. Земя-та, на коѭто живѣѭтъ, и която принад- 
лежи на казнѫ-тѫ, да ся раздѣли сега, както е удобно, 
на четыри округа, согласно съ прѣдставленнѫ-тѫ отъ 
Генералъ—Лейтенанта Инзова вѣдомость, а главно-то
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селеніе Т а б а к ъ, согласно съ желаніе-то на прѣсе- 
ленцы-тѣ, да ся прѣименува Болградъ;

13. Стары-тѣ или коренны-тѣ. жители, които ся 
намиратъ въ тѣхъ округы, да ся пріематъ въ общія 
имъ составъ, едно, зачто-то сѫ отколѣ заселены въ 
тыя мѣста и иматъ насадены лозія и градины съ пло- 
доносны дрьвеса, друго, че живѣѭтъ наедно съ Бъл- 
гаре-тѣ, и да ся дадѫтъ и нимъ колонистскы права;

14. Управленіе-то надъ тыя прѣселенцы да ся учреди 
по общи-тѣ правила за колонистко-то управленіе, и да 
ся подчинѭтъ на Бессарабскѫ-тѫ конторѫ за ино- 
странны-тѣ прѣселенцы.

15. Въ конторѫ-тѫ да ся опрѣдѣли единъ чиновникъ 
съ званіе товарищъ старшаго члена, дължность-та на 
кого-то ще состои, подъ рѫководство-то на конторѫ-тѫ, 
да нагледва поотблизу прѣселенцы-тѣ, и да има за 
нихъ потребнѫ-тѫ грижѫ.

16. За изпълненіе на всичкы-тѣ горѣказаны статіи 
ще ся возложи на Министра на Вѫтрѣшни-тѣ Дѣла 
да гы тури въ дѣйствіе.

Права-та и прѣимущества-та, които сѫ упомянѫты 
въ статіи 1, и 2. въ тоя Высочайшій Указъ, и които 
сѫ подарены на колонисты-тѣ, сѫ изложены подробно 
въ Высочайшій Манифестъ отъ 22 Іулія 1763 годинѫ, 
както и въ Императорскы-ятъ Указъ отъ 20 Февруарія 
1804 год. Тыя сѫ слѣдующи-тѣ:

1. Свободно да държатъ вѣрѫ-тѫ си по тѣхны-тѣ 
обряды и установленія безпрѣпятственно.

2. Да бѫдѫтъ свободны отъ плащаніе на данъцы 
и отъ всякаквы повинности до гдѣ-то ся изминѫтъ 
лготны-тѣ имъ годины.

3. По истеченіе-то на лготны-тѣ годины ще плащатъ 
поземелнѫ подать: въ пьрвы-тѣ десять годины за всякѫ

5
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десятинѫ отъ 15 до 20 копѣйкы въ годинѫ-тѫ; а по 
свьршваніе-то на тоя срокъ тая подать ще ся уравни 
съ подать-тѫ на другы-тѣ поселяне, които живѣѭтъ 
въ него мѣсто на казьонны земи; а земскы-тѣ повин- 
ности, чтомъ изтекѫтъ лготны-тѣ годины, сѫ дължны 
да носятъ наравно съ другы подданны Россійскы, между 
които ще бѫдѫтъ заселены, исключая воинскы-тѣ пос- 
тои, отъ които ся тіи освобождаватъ, освѣнь въ оныя 
случаи, кога прѣминуватъ прѣзъ села-та имъ воинскы 
команды.

4. Освобождаватъ ся отъ воинскѫ и гражданскѫ 
службѫ; но ако нѣкой отъ себе си пожелае да ся запише 
въ неѭ, позволявася. Самоволно-то постѫпленіе въ служ- 
бѫ не освобождава отъ исплащаніе на дълга си оныя, 
които може да сѫ взели отъказнѫ-тѫ паряно вспоможеніе.

5. Займены-тѣ отъ казнѫ-тѫ пары, ако сѫ были 
употрѣбены такыва пары при заселені‘е-то на иностран- 
цы-тѣ, распрѣдѣлява 'ся да гы исплащатъ въ послѣ- 
дуѭщи-тѣ десять годины, подирь истеченіе-то на 
лготны-тѣ.

6. На всичкы-тѣ колонисты ся дава безплатно земя 
по 60 десятины на всяко едно домочадіе, освѣнь оныя 
мѣста, гдѣ поради тѣснотѫ-тѫ на земѭ-тѫ существу- 
ватъ особы правила за раздаваніе-то на земи-тѣ,

7. Чтомъ дойде нѣкой иносранецъ съ намѣреніе да 
ся засели въ Россіѭ, и си обяви желаніе-то, има да 
направи, по вѣрѫ-тѫ и по обряды-тѣ си, обыкновеннѫ 
клетвѫ, че ще бѫде вѣрноподданный на Россіѭ.

8. Позволява имъ ся да вкарватъ во время-то на 
влизанье-то имъ въ господарство-то какво да бы было 
иманіе безпошлинно; а возъ това на всяко домочадіе, 
въ което ся разумѣва мѫжь и женѫ съ дребны дѣца, 
или два совершеннолѣтни работника, или четыри женьц
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ся позволява да внесе на единъ пѫть на 300 рубли 
стокѫ, която собственно принадлежи нимъ.

9. Ако нѣкой нѣкога пожелае да излѣзе изъ госпо- 
дарство-то, дава му ся воля, но съ условіе, откакъ си 
исплати дълга, да внесе едновременно въ казнѫ-тѫ, по 
состояніе-то си, подать за три годины.

10. Позволява имъ ся да открыватъ фабрикы, да 
работятъ всякаквы занаяты, да търгуватъ, да влизатъ 
въ гылдіи и цехы, и на всѫдѣ въ Имперіѭ-тѫ да про- 
даватъ свои-тѣ издѣлія.

11. Позволява ся на иностранцы-тѣ да купуватъ въ 
Новороссійскы-тѣ губерніи земѭ отъ помѣсчикы-тѣ, на 
основаніе на оныя правила, что сѫ изяснены въ Высо- 
чайше конфирмованныя-тъ докладъ отъ Министра на 
Вѫтрѣшни-тѣ Дѣла 1804 годинѫ марта 1, и да ѭ вла- 
дѣѭтъ безъ никаквѫ другѫ подать, освѣнь онаѭ, коѭто 
е плащалъ прѣжнія-тъ владѣлецъ, спорядъ както е учре- 
ждено да ся плаща въ него край; но всякый иностра- 
нецъ, който е купилъ земѭ въ собственность, ако 
пожелае да излѣзе пакъ изъ Россіѭ, трѣбва при изли- 
заніе-то си да ѭ продаде, или да ѭ уступи другому, 
който остая въ господарство-то.

12. Возъ това ако • нѣкои иностранни преселенцы, 
подирь прѣдварително подканянге, или по согласіе, 
поискатъ да ся заселятъ на земи, принадлежащи на 
частны владѣлцы, въ коѭ да было губерніѭ; то на 
владѣлцы-тѣ ся позволява да гы пріиматъ на добро- 
волны условія, за каето има поставены особы правила, 
изложены въ Высочайшія-тъ Указъ, даденъ на сената 
отъ 25 день Августа 1817 годинѫ. Тыя прѣселенцы 
ще изповѣдатъ вѣрѫ-тѫ си свободно и ще бѫдѫтъ 
избавены отъ воинскѫ и гражданскѫ службѫ и отъ 
всякаква дань на казнѫ-тѫ, освѣнъ онаѭ, коѭто трѣбва

5*
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да вносятъ за нихъ помѣсчикы-тѣ, соразмѣрно съ онова, 
что влиза въ казнѫ-тѫ отъ коренны-тѣ крестяне.

13. За да ся дадѫтъ поголѣмы леснотіи и покро- 
вителство на иностранцы-тѣ, които ся селѭтъ на земи 
казьонны, тѣ ще бѫдѫтъ поручены на едно особо 
началство подъ названіе контора иностранныхъ коло- 
нистовъ, на коѭто ся оставя и грижа-та за тѣхно-то 
водвореніе.

14. Ако, нѣкой отъ оныя, които сѫ дошли да ся 
заселятъ, ся яви непослушенъ и непокоренъ на поста- 
вено-то началство, или ся пустне въ разврать; такъвъ, 
откакъ ся вземе отъ него, что е дълженъ на казнѫ-тѫ, 
ще бѫде непрѣмѣнно испѫденъ вънъ отъ границѫ-тѫ.

15. Отъ земи-тѣ, които ся отвеждатъ на колони- 
сты-тѣ за поселеніе, никой не може ни наймалкѫ частицѫ 
безъ волѭ-тѫ на учреждено-то надъ нихъ началство 
ни да продава, ни да отстѫпя, нито да залага, както е 
постановено за това нѣчто въ грамотѫ-тѫ, която е все- 
милостивѣйше пожалована въ 6 день Септемврія 1800 год. 
на водворены-тѣ въ Новороссійскыя край Менонисты.

16. Колонисты-тѣ иматъ право да минуватъ и въ 
другы званія, на основаніе на правила-та, които сѫ 
изложены въ мнѣніе-то на государственныя совѣтъ 
Высочайше утвержденное 27 Ноемврія 1812 годинѫ.

Тойзи актъ е подписанъ съ рѫкѫ-тѫ на Министра 
на Вѫтрѣшни-тѣ Дѣла, и приложенъ е на него печа- 
та-тъ на Негово Императорско Величество, въ С. Петер- 
бургъ, на 12 Марта 1820 год. (На оригынала-тъ е 
подписано) Управляющій Министерствомъ Внутреннихъ 
Дѣлъ Князь В. Кочюбей.

Скрѣпилъ Директоръ отъ Департамента на Импера- 
торскы-тѣ Имущества: Стефанъ Денковичъ. (Мѣсто 
на Печата).
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Въ Министерство-то на Вѫтрѣшни-тѣ Дѣла въ Кон- 
дикѫ-тѫ на исходящи-тѣ бумагы е записанъ подъ № 134.

Че копіе-то е вѣрно съ оригыналныя-тъ актъ, 
засвидѣтелствовалъ съ подписа си и съ приложеніе-то 
на печата на Управ’леніе-то надъ Задунайскы-тѣ прѣ- 
селенцы 1857 год. Юнія 2. 

(М. П.)

(Подписалъ). Управляющій Задунайскими Переселен- 
цами Подполковникъ отъ Кавалеріи Арендаренко.

Оригиналныя-тъ листъ е писалъ Генералъ отъ арти- 
леріи Князь Алексѣй Андрѣевичь Аракчеевъ.

Высочайше утвержденный на 29 Декемврія 1Ș19 
годинѫ списокъ на села-та въ округы-тѣ, които сѫ 
отведены въ Бессарабскѫ-тѫ область за поселеніе на 
Българе-тѣ и на другы-тѣ Задунайскы прѣселенцы.

I. Въ Прутскый Округъ:

1. Колибашъ,
2. Брънза,
3. Валени,
4. Слободзея,
5. Бобоещи или Сараени,
6. Кыслица,
7. Вадубоулуй,

8. Журжулещи,
9. Мѫндрещи,

10. Анадолка.
11. Фрикацея,
12. Божорка,
13. Чешмекьой и,
14. Волканещи.

Тойзи округъ ся намира между рѣкѫ Прутъ, долній 
Траднбвъ валъ, рѣкѫ и езеро Кахулъ и Дунавъ.
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II. Въ Ка^упскый Округъ:

1. Карталъ,
2. Сатуновъ,
3. Барта,
4. Карагачь, *
5. Буджакъ-Некрасовцы,

6. Итулія,
7. Хаджи—Абдула,
8. Курчи,
9. Импуцита,

10. Болбока.
Тойзи округъ. ся намира между Ялпухско-то и Ка- 

хулско-то езера, рѣкѫ Кахулъ, долній Траяновъ валъ и . 
Дунавъ.

III. Въ Измаилскый Округъ:

1. Тараклія,
2. Татаръ-Копчакъ,
3. Кубей,
4. Саталыкъ-Хаджи,
5. - Кайраклія,
6. Табакъ или Болградъ,
7. Каракуртъ,

8. Чишме-варуітъ,
9. Бабель,

10. Долукьой,
11. Ташь-Бунаръ,
12. Чіишія,
13. Ердекъ-Бурну и,
14. Шикирлы-Китай,

Тойзи округъ граничи отъ еднѫ странѫ съ езеро и 
рѣкѫ Ялпухъ, а отъ другѫ, съ езеро и рѣкѫ Катлабугъ.

IV. Въ Буджакскый Округъ:

1. Троянъ,
2. Вале-Перже, .
3. Кодъ-Китай,
4. Лунга,
5. Гайдаръ,
6. Томай, .
7. Баурчи,
8. Казаякли,

9. Бешь-Алма,
10. Конгазъ,
11. Чокъ-Майданъ,
12. Кирсовъ,
13. Бешь-Гьозъ,
14. Комратъ,
15. Джолтай,
16. Авдарма,
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17. Киріетъ, 19. Еникьой*).
18. Дизгиндже,

 *) Повече-то отъ тыя села сж пріели имена-та отъ татарскы-тѣ
селища, на мѣста-та на които сж ся водворили, Изъ нихъ нѣкои, като: 
Бобоещи, Вадубоулуй, Мандрещи, Божорка, Буджакъ- 
Некрасовцы, Саталъкъ-Хаджи, днесь вече не существуватъ: 
едни отъ нихъ сж ся прѣселили въ другы новы мѣста, а другы сж ся 
присоединили съ осталны-іѣ колоніи. Два-та округа Прутскый и Ка- 
хулскый сж ся слеяли въ единъ подъ названіе Кахуло-Прутскый; а 
Буджакскый округъ ся е раздѣлилъ на два; Верхне-Буджакскый и 
Нижне-Буджакскый округы.

Въ 1830 год., като дошли изъ Романііж и Българігж новы пресе- 
ленцы въ Бессарабіьж, составили новы колоніи и дали имъ имена-та на 
села-та, изъ които всяка отъ нихъ ся была прѣселила. Такымъ обра- 
зомъ тыя новы прѣселенцы сохранили тукъ на ново-то си жителство 
какъ имена-та на стары-тѣ си селенія, които оставили въ Турско, така 
и облѣкло-то и обычаи-тѣ, още и особенноститѣ на свое-то мѣстно 
нарѣчіе. Такыва новы села сж: Башь-кьой, Вайсалъ, Твьрдица, Дер- 
мендере, Кортенъ, Гюлюменъ, Девлечъ-Агачь, Пандакліи (Фундукліи), 
Хасанъ-Батъръ, Главанъ, Голица, Кырничка, Сели-Оглу, Чомлекьой, Бур- 
гуджи, Колевча, Тропоклу, Камчикъ, Ново-Карагачъ.

Табакъ изпьрво былъ прѣименованъ въ Болградъ, или Табакъ-Бол- 
градъ, но подирь три годины началство-то нашло по сгодно да положи 
основаніе на централнж-тж колоніьж надъ езеро Ялпухж, три версты 
на югъ отъ Табакъ, и удържало названіе-то Болградъ за таіж новж 
колонііж, а Табакъ си останжлъ и до сега съ старо-то имя.

Сега отъ прѣселены-тѣ въ Крымъ изъ Измаилскый и Кахуло-Прут
скый Округы колонисты ся составихж тамъ новы села*, които ся на- 
звахж по имена-та на оставены-тѣ имъ въ Бессарабііж колоніи. Такымъ 
образомъ сега изникнж тамъ другъ Болградъ, като срѣдоточіе на нѣ- 
колко колоніи, тезоименни съ стары-тѣ имъ жилища.

Отъ прѣводача.

Въ тойзи округъ ся намиратъ праздны мѣста; той 
ще може да ся раздѣли на два округа, кога ся насе- 
лятъ въ него прѣселенцы отъ прѣзъ Дунава, отъ вла- 
дѣлческы-тѣ земи, отъ градове-тѣ и часть отъ Прутскыя 
и Кахулскый округы, въ които не достига земя споредъ 
число-то на жители-тѣ.

Орйгынала-тъ е подписанъ отъ Князя Кочюбея.
Повѣрилъ съ оригынала Директора-тъ на Депар- 

тамента на Государственны-тѣ имущества и на публич- 
нытѣ зданія Статскый Совѣтникъ и кавалеръ Стефанъ 
Джюнковскый.
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Prinții Nicolai Conachi-Vogoridi

CAIMACAMU PRINCIPATULUI MOLDOVEI

învățătura publică fiindă unulă din temeiurile Societăței și 
cea mai întâie - și mai solidă garanție de viiață intelectuală 
pentru fie care Stată, pe asestîî principă de un adevără 
netăgăduită, Eă amă primită cu osebită mulțumire suplica 
ce mi-aă supusă în Ianuarie anulă corentă, Comunitățile 
locuitorilor de prin Coloniile din partea Beserabiei, de 
curînd anecsată către Moldova, în puterea tractatului de 
Paris din 30 mart. 1856, prin care numitele Colonii în 
temeiulă privilegiilor și imunităților hărăzite loră din 
vechime și consfințite prin osebite legiuiri, au cerută a li 
se încuviința înființarea unei Scoli publice centrale cu unu 
cursă de șapte ani în politiea Bolgradă, osebită de scpa- 
lele primare ce sînt în parte și care se voră mai înființa 
prin celelalte Colonii.

O asemine cerere țintitoare către rîspîndirea și des- 
velirea învățăturei publice între populațiea unei părți noue 
de țară, recomendată fiindă de cătră Mine Ministeriului de 
Culte și Instrucțiune Publică, spre a i se da cea de cuve- 
nîta urmare în conformitate cu concesiile cerute de împre- 
giurările maioare a anecsării și a privilegiiloră Coloniale, 
citatulă Ministeriă luînd în desbatere această chestie prin 
cuvenita formă și prin împreună înțelegere și primirea 
deputaților coloniiloră D-lui Banul Panaită Grecoulo și



Князь Николай Конаки-Богориди

Каймакамъ на Молдавско-то Княжество

Понеже народно-то обученіе е една отъ основы-тѣ 
на общества-та и едно отъ найпьрвы-ты и най здравы-тѣ 
ручателства за умственно-то развитіе во всяка една дьр- 
жава; то по това начало, кое-то е една истина неоспорима, 
Азъ пріехъ съ особенно благодареніе прошеніе-то, кое-то 
Ми подадохѫ прѣзъ яннуарія мѣсяца отъ текуща-та 
година обществата отъ колоніи-тѣ въ Бессарабіѭ, кои-то 
недавно ся прилѣпихѫ до Молдавія по сила-та на Па- 
рижскыя Трактатъ отъ 30 Марта 1856 година, съ кое-то 
(прошеніе) упомянуты-тѣ колоніи на основаніе на даро- 
ваны-ты имъ отъ-время и освятены-тѣ съ разны узако- 
ненія права и привилегіи поискахѫ да имъ ся одобри 
желаніе-то да осуществѫтъ едно народно централно учи- 
лище отъ седемгодишенъ курсъ въ колоніѭ Болградъ, 
возъ другы-тѣ първоначалны училища, кои-то существу- 
ватъ днесь, и кои-то има да ся открыѭтъ за напрѣдъ 
въ другы-тѣ колоніи.

Това исканіе, на кое-то цѣль-та е разпространеніе-то 
на общественно-то обученіе между народонаселеніе-то 
въ една нова часть отъ Господарство-то, рекомендовахъ 
Азъ на Министерство-то на Церковны-тѣ Дѣла и на Народ- 
но-то Просвѣщеніе за да му ся даде приличныя-тъ ходъ 
сообразно съ уступкы-тѣ, кои-то ся изискватъ отъ
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D-lui Neculai Parușovă, îndrituiți de către obștie cu anume 
pleniputență, ай chibzuită Statutele mai gios espuse, pe 
care apoi supuindule Sfatului Cîrmuitorifl Estraordinaru 
spre cercetare, acesta le-ай găsită potrivite cu trebuința 
si înpregiurările de astăzi a Coloniilor, și prin raportulă 
No, 2267 Mi le ай supus spre încuviințare.

Așa dar în privirea acestoră antecedente, prin care 
dreptulu limbei Române nu se jignește, Ей întărescă și 
încuviințezi înființarea Scoale! Centrale coloniale în Bol- 
gradfl, ргеситй și acelor primare de prin colonii pe urmă
toarele bacje și statute acărora coprindere este ргеситй 
urmează:

§•1/

1. Școala publică din Bolgradfl se va ține din obște- 
știle venituri ale comunității. din Bolgradfl, și асеюгй 
alalte 39. comunități, a Besarabiei reîncorporate cu Mol- 
dova, recunoscute pănă аситй suptă nume de sate de 
colonii. Aceste venituri se vor lua din vânzarea in posesie 
a crăciămelorfi de сітрй, a poduriloră plutitoare și a 
pescăriilora din bălțile aflătoare pe pămîntulfl асеюгй 
40 comunități.

2. Crăciămele de cămpă, podurile plutitoare și pescă- 
riile, se voră vinde în posesie prin mediată in cîrmuirea 
соіопіііогй Bulgare.

3. Banii garanției pentru posesie se voră păstra în 
cârmuire; iar veniturile înposesierii articulilorfl de mai susă 
se voră primi prin mijlocirea aceliași cârmuiri de cătră 
comitetulă de Inspecție аій scoale! publice din Bolgradă, 
care comitetă se va compune, după ситй mai giosă se 
ve arata.
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силны-тѣ обстоятелства за присоединеніе-то и отъ при- 
виллегіи-тѣ колонистскы. Реченно-то Министерство, като 
взе въ разсмотрѣніе тойзи въпросъ съ приличната форма 
и на едно съ споразумѣніе-то и пріиманіе-то отъ депу- 
таты-тѣ колонистскы Г. Бана Панаіото Грекова и Г. Нико- 
лая Парушова, кои-то сѫ нарочно проводены отъ обще- 
ства-та съ именно пълномощіе, состави долоизложены-тѣ 
Статуты, кои-то подиръ прѣдложи за разсмотрѣніе на Из- 
вънредныя Управителный Совѣтъ, и тойзи гы намѣри при- 
личны съ потрѣбѫ-тѫ и съ днешни-тѣ обстоятелства на 
колоніи-тѣ, и при рапорта си подъ № 2267 Ми гы 
прѣдложи на одобреніе.

И така, спорѣдъ горѣизложенны-тѣ, по кои-то прав- 
дины-тѣ на Ромънскыя языкъ не ся докачатъ, Азъ 
утвьрдявамъ существованіе-то на централното училище 
въ колоніѭ Болградъ, както и на пьрвоначалны-тѣ 
училища по колоніи-тѣ, на слѣдующи-тѣ основы и 
статуты, на кои-то содьржаніе-то е, както слѣдува:

§ 1.
1. Народно-то централно въ Болградъ училище ще 

ся содьржава отъ общи-те доходы на община-та Бол- 
градска, и на други-те 39 общины въ Бессарабія при- 
съединени съсъ Молдавія и извѣстны до нынѣ подъ 
названіе села колонистскы. Тія доходы ще ся зематъ 
отъ продаванье-то въ наемъ на пролѣвы-те кърчмы, 
паронны переправы (салове) и на рыбны-тѣ ловли въ 
езера-та, кои-то ся нахождатъ на земля-та на тыя 40 
общины.

2. Полеви-те кърчмы, паронни-те переправы и рыбни-те 1 
ловли ще ся продаватъ въ откупъ публично въ Управ- 
леніе-то на Български-те колоніи.
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4. Școala centrală va fi deschisă pentru fie-care co- 
lonistu, saracă și bogată, numai puțină și pentru ori care 
altă treaptă, de religie Ortodocsă.

5. Fiindă că deschiderea aceștii scoli are de scopă 
intărirea moralității întregii colonizați! Bulgare și Romîne 
din Moldova și a pregăti pe tineri, nu numai pentru a 
fi profesori, scriitori de colonii, și a le dă idei despre 
agricultură, Zoologie și comerță, dar se deschidă ună 
drumă și aceloră tineri, carii avîndă talentulă și dorința 
de o educație mai supremă, se voră hotărî spre desăvăr- 
șirea studiiloră, a merge în țări străine, de acea și învă- 
țăturile ce aă a se preda în această scoală după mijloace, 
trebuie să conrespundă la această necesitate.

6. Toate învățăturile din această scoală se vor preda 
in limba Română și Bulgară, în care se voră esplica și 
limbile străine. Iar scoalele primare ce aă a se înființa 
prin toate coloniile, învățătura se va urma în Românește 
prin satele unde majoritatea populației va fi Romînă, și 
în bulgărește acolo unde majoritatea va fi bulgară, cu 
aceea însă ca și pentru aceste învățarea limbei Romîne să 
fie obligătoare.

7. în privirea prințipului statornicită prin punctulă 6 
de mai sus, profesorii de la această scolă vor trebui să 
cunoasca amîndoue limbele Ramînă și Bulgară seaă să 
fie profesori îndeosebi pentru amăndoue aceste.

§• 2.

1. Fiind că în colonii are a fi acum de odată numai 
o singură scoală centrală ce trebuie să îndestuleze precum 
s’aă zisă trebuințele locuitoriloră întregei colonizați!; pentru 
aceasta cursulă învățăturiloră ce aă a se preda în această
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3. Залоговы-те пары за откупа-тъ ще ся сохраняватъ 
въ Управленіе-то, а приходы-те отъ горѣреченни-те откупы 
ще пріема чрезъ сѫще-то началство Попечителныя-тъ 
Комитетъ на народно-то училище въ Болградъ, кой-то 
комитетъ ще ся съставя, какъ-то ще ся каже подолу.

4. Централно-то училище ще бѫде отворено за все- 
киго колониста, сиромаха и богата, равно и за всякого 
отъ друго званіе православнаго вѣроисповѣданія.

Понеже открытіе-то на това училище има за цѣль 
укрѣпленіе-то на нравственность-та на всичко-то водво- 
реніе Българско и Влашко въ Молдавія, и да предугото- 
влява юноши-те не само за да бѫдѫтъ учители и 
писари по колоніи-те и да имъ даде понятія за земле- 
дѣліе, зоологія и търговія; но да отвори пѫть и на 
оныя юноши, кои-то, имѣющи природно дарованіе и 
желаніе за едно повысоко образованіе, бы ся рѣшили, 
за усъвьршенствованіе на науки-те, да идатъ по чужди 
дьржявы: заради това и науки-те, кои-то ще ся прѣпо- 
даватъ въ това училище, споредъ средства-та, тряба да 
бѫдѫтъ съобразни съсъ тая потреба.

6. Вси-те науки въ това училище ще ся препода- 
ватъ на Молдавски и Български езыкъ, на кои-то ше 
ся тълкуватъ и странны-те языци. Въ пьрвоначални-те 
же училища, кои-то ще ся учредѫтъ по всичкы-тѣ колоніи, 
обученіе-то ще ся слѣдва на Влдшкый языкъ по оныя 
села, гдѣ-то повече-то народонаселеніе е Молдавско, а 
на Българскый языкъ тамъ, гдѣ-то повече-то народона- 
селеніе е Българско; съ това обаче, че и за.тія изуче- 
ніе-то на Молдавскія-тъ языкъ да бѫде обязателно. .

7. Спорядъ положенно-то начало въ 6'ый погорѣ
пунктъ, Професори-тѣ на това училище ще бѫдѫтъ 
дължни да знаятъ и два-та языка, Молдавскія и Българ- 
скія, или да бѫдѫтъ Професори отдѣлно и за два-та 
тыя языка. б
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scoală, se voriî deosebi în doue secții: I-a se va săvârși 
în termini! de trei ani, și al doilea de patru, iar peste 
totă în s e p t e ani.

2. Secția Ia va fi destinată pentru aceia din elevi,, 
carii după săvârșirea cursului de trei ani ar dori să se 
facă profesori saii scriitori pe la satele coloniiloru, saiî se 
intre în clasa meseriașilor!!, a comercianțiloriî, etc.

3. Acei ce voriî urma secția II voră căpăta certificate 
doveditoare de săvârșirea învățeturei colegiale, adiverite 
de Ministeriă și voriî ave driturile conferate de Așețlă- 
mîntulă scolastică în îngrădirea dritului publică al țăreL

4. învățăturile cursului din tăiă, se voră așețja așa ca 
să se poată sevîrși în trei ani, iar cele din alu doilea în 
termină de patru ani.

învățăturile ce aă a se preda în școala centrală sîntă:

1. Religiea pe largu și unu tra. 
tatu de morala potrivitu la 
datorintele omului creștinu și 
cetateanu.

2. Literatura româna și bulgara-
3. Limba Latina.
4. Limba Slavona.
5. Matematica și Mehanica.
6. Istoria Patriei pe largu.,

6. Istoria patriei.
7. Cunoștința despre comerțu.
8. Desenul și Caligrafia.
9. Limba Russa. iAceste insa nu

Jvor
10. Limba Greaca.Jfi obligatoare^

7. Istoria Universala.
8. Istoria Naturala pe largu.
9. Fisica. r

10. Agronomia.
11. Legile civile.
12. Cunoștința despre comerțu.
13. Limba Franceza.|Ne obUgato.

14. Limba Greaca. Jare’

In Sectiea a doua.

1. Esplicația Catihismului și Isto- 
ria Sfânta.'

2. Limba româna și bulgara.
3. Aritmetica și începuturi de 

Geometrie.
4. Geografia.
5. Istoria naturala in scurtu.

In Sectiea intaia.
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§ 2.

1. Понеже въ Колоніи-те за сега ще бѫде само едно 
Централно Училище, кое-то трѣба да удовлетворява, 
както ся рече, потреби-те на жители-те на вси-те коло- 
ніи; заради това курса-тъ на науки-тѣ, что ще ся прѣ- 
подаватъ въ това учебно заведеніе, ще ся раздѣля на 
двѣ отдѣленія: курса-тъ на пьрво-то отдѣленіе ще ся 
свьршава въ три годины, на второ-то — въ четыри, а 
•цѣлый курсъ — въ седемь годины.

2. Пьрво-то отдѣленіе ще бѫде опредѣлено за оныя 
юноши, кои-то, подиръ окончаніе-то на тригодйшны-те 
науки, бы пожелали да станатъ учители, или писари по 
села-та колонисткы, или да влѣзатъ въ класса-тъ на 
художницы-те, на търговцы-те и пр.

3. Оныя, кои-то ще слѣдуватъ и во второ-то отдѣ- 
леніе, ще получаватъ свидѣтелства за окончаніе-то на 
коллегіални-те науки, подтвьрдени отъ Министерство-то, 
и ще иматъ права-та кои-то училищныя-тъ Уставъ обез- 
печава въ ползованіе отъ общо-то право на Дьржава-та

4- Науки-ти на пьрвыя курсъ ще ся наредатъ така, 
щото да могѫтъ да ся окончаватъ въ три годины, а на 
вторыя курсъ — въ четыри еще годины.

Науки-те, кои-то ще ся прѣподаватъ въ Централно-то 
Училище, сѫ слѣдующи-те:

Въ Пьрво-то Отдѣленіе.

1. Тълкуваше на Катихизиса, 
и Священна Історія.

2. Молдавскый и Българскый 
языцы.

3. Аритметика и Начала отъ 
Геометрія.

4. Землеописаніе.

5. Кратка Естествения Исторія.
6. Отечественна Исторія.
7. Понятія за Търговія.
8. Рисуванье и Краснописаніе.
9. -Русскый языкъ )но тія не ще бж-

10. Греческьій зыкъ/Датъ°бязателни

6*
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§ 3.

DESPRE ADMINISTRATIEA SCOLEI.

1. Cîrmuirea aceștii scoli se va încredința la trei epi- 
tropi aleși după mulțimea glasurilorîi dintre cei mai nota- 
bili coloniști ai comunitățiloră, carii din preună cu Directo- 
rulu scolei și sub prezidența Diregătoriului coloniiloră, 
voră forma Comitetulă de Inspecție.

2. Alegerea асеюгй trei membri și a unui candidată» 
se va face de comunități, ce să vorii convoca de Guvernu 
în camera Diregătoriei în fie care trei ani la 1. Noemvră. 
Chipulă alegerei va fi următoriulîi: cele 21 comunități a 
ocolului Ismail, voră trimite 42 deputați la Bolgradu, căte 
doi, adecă de fie care comunitate și acele 19 comunități 
a ocolului Cahulu-Prutîi, vorii trimete tot acolo 38 deputat!, 
carii toți, aceștie vorii alege pe acei trei ai Komitetului 
de Inspecție și pe unii candidați!.

3. Arătații membri și candidatul vor fi aleși după 
cumii s’aii zisă pe termină de trei ani și nu se voru putea 
demisiona de la asemine îndatorire pănă la espirarea aces- 
tui termină, de cătu după o pricină legiuită și vrednică 
de considerație.

4. Aleșii nu se voru pute conoște de membrii comi- 
tetului de Inspecție, nici voră putea ezersa funcțiile loră, 
de cătă după întărirea căpătată de la Ministeriă. La căzu 
de vacanție a unui membru alesă, prin moarte saă alte 
înprejurări, se va îndeplini lipsa prin candidatulă alesă.

5. Comitetulă de Inspecție va incăsui toate veniturile 
afectate," acestui Institută și să va păstră în osăbită ladă 
sub pecetea scoalei, care pecete va fi compusă din patru 
bucăți, din care una se va păstră de Directorulă Scoalei, 
și celelalte de acei trei membri aleși
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Во Второ- Ототдѣленіе.

1. Законъ Божій напространно и 
нравоученіе съ тълкованіе на 
длъжности-те на человѣка, като 
Хрістіянинъ и като Гражданинъ.

2. Писменность Молдавска и Бъл
гарска.

3. Латинскый языкъ.
4. СлавянскыЙ языкъ.
5. Математика и Механика.

6. Обширна Отечественна Исторія
7. Всеобща Исторія.
8. Естествения Исторія обширно.
9. Физика.

10. Агрономія.
11. Граждански Закони.
12. Понятія за Търговія.
13. Французскый языкъ 1 необяза-
14. Греческый языкъ j телни.

§ 3.

ЗА УПРАВЛЕНІЕ-ТО НА УЧИЛИЩЕ-ТО.

1. Управленіе-то на това училище ще ся повѣри на 
трима настоятели, избрани по вышегласіе отъ пьрви-тѣ 
Колонисти на общины-те, кои-то заедно съсъ Директора 
на училище-то и подъ предсѣдателство-то на Управителя 
колоніалный ще съставляватъ Попечителный Комитетъ.

2. Избраніе-то на тія три члена и на единъ канди- 
датъ ще става отъ общины-те, кои-то ще ся пригла- 
шаватъ отъ началство-то въ Управленіе-то всяки три 
годины на 1 Ноемврія. Начина-тъ на избраніе-то ще 
бѫде слѣдующій: 21 -то общество на Исмаилскія Округъ 
ще проважда 42 депутата въ Болградъ, по два, то есть, 
отъ всяко общество, и 19-тѣ села на Кахуло-Прутскія 
Округъ, ще проваждатъ все тамо 38 депутаты, всичкы. 
тыя ще избиратъ трима-та члена на Попечителныя 
Комитетъ и едного кандидата.

3. Речени-тѣ членове и кандидата-тъ, ще ся изби- 
ратъ, какъ-то ся спомѣна погорѣ, срокомъ на три годины 
и не ще могѫтъ да си дадѫтъ отстѫвкѫ-тѫ отъ неѭ 
длъжность преди истеченіе-то на тоя срокъ безъ законна 
и достойна за уваженіе причина.

4. Избрани-тѣ не ще могѫтъ да ся познайатъ за членове 
на Попечителныя. Комитетъ, нити ще могѫтъ да отправ-
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6. Din sumele adunate se voră plăti de comitetul de 
Inspecție onorariulă profesorilor!! și salariuliî personalului 
scoale!; se voru cumpăra cărți pentru bibliotecă și se vor 
purta toate celtuelile necesare întreținerii scoalei, toate 
aceste după Budgetulă celtueliloră alcătuite de comitetulă 
de Inspecție și încuviințată de Ministeriul de Culte și 
Instrucție publică.

7. Dacă veniturile vor întrece celtuelile, atuncea priso- 
sulîi se va pute întrebuința în agiutorulă eleviloră ser- 
guitori dar șaraci. Chipuliî ajutorinței dacă va fi acelu alu. 
subvenționărei sau a ținerii unui internată, să va hotără 
la timpulă seă.

8. Budgetulă celtueliloră se va face în fie care ană 
cu trei luni înaintea espirărei Budgetului vechiă, și după 
a lui încuviințare se va publica.

9. La espirarea anului, comitetulă de Inspecție va da 
seamă de lucrările sale Ministeriului invățătuliloră; și osă- 
bită seamă de chipulă întrebuințării sumeloră însemnate 
prin Budgetă, care apoi va publica resultalulă spre știința 
obștească.

10. Comitetulă de Inspecție este datoriu ca odată, 
iar cerăndă trebuința, și de doue ori pe septămina să • se 
adune în zi și oară hotărită înpreună și cu profesorii spre 
consultare despre interesele scolei.

11. Ori ce măsură se va cibzui de un așa comitetă, 
nu se va pune în lucrare de cătă după aprobarea ei de 
Ministeriulă învățăturiloră;

12. Comitetul de Inspecție va avea dritulă de recomen- 
dație cătră Ministeriu a tuturoră profesoriloră, care găsin- 
du’i a poseda calitățile cerute, va proceda la numirea loră 
difinitivă.
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ляватъ тѣхни-тѣ длъжности инакъ, освѣнь по подтвърж- 
деніе-то имъ отъ Минйстерство-то. Кога на нѣкой отъ 
избраны-те членове ся упраздни мѣсто-то чрезъ смьрть, 
или чрезъ други обстоятелства, ще ся заемва негово-то 
мѣсто отъ избранныя кандидатъ.

5. Попечителныя-тъ Комитетъ ще . събира всички-тѣ 
вьрзани на това училище доходи и ще гы съхранява 
въ особна касса подъ печать училищна, коя-то печать 
ще бѫде съставенна отъ четыри частицы, отъ кои-то 
една-та ще пастри Директора-тъ, а други-тѣ три ще 
пастрятъ трима-та избранни членове всякый по една.

6. Изъ събрани-тѣ суммы ще плаща Попечителныя 
Комитетъ жалованія на Професори-те и платѫ на при- 
слуги-те училищни, ще купува книги за книгохрани- 
телница. (Библіотека) и ще отпуща вси-те потребни 
иждивенія за содьржаніе на училище-то. Всичко това 
ще ся прави споредъ смѣтка-та на разноски-тѣ, коя-то 
ще ся съставлява отъ Попечителныя Комитетъ, и ще 
ся одобрява отъ Министерство-то на Церковны-тѣ Дѣла 
и Народно Просвѣщеніе.

7. Ако доходы-тѣ надминуватъ расходы-тѣ, тогава 
излишно-то ще може да ся употреби за спомаганге на 
юноши старателни, но бѣдни. Начина-тъ на спомаганіе-то 
било то паряно пособіе, или съдьржаніе на интернатъ, 
ще ся рѣши въ свое время.

8. Смѣта-та на иждивенія-та ще ся прави во всяка 
година три мѣсецы напредь, преди да истече ветха-та 
смѣта, и подиръ одобреніе-то й ще ся обнародува.

9. Въ привьршваніе-то на година-та Поп. Комитетъ 
ще дава отчетъ за дѣйствія-та си на Министерство-то 
на Народно-то Просвѣщеніе и особенно ще дава отчетъ 
заради употребленіе-то на суми-те, кои-то сѫ турены 
въ смѣта-та, кое-то послѣ ще обнародува изхода-тъ за 
общо свѣдѣніе.
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§ 4.
DESPRE ÎNDATORIRILE DIRECTORULUI.

1. îndatoririle Directorului sănt acele de la Secția a 
IV, a Așăzămintului Școlar cu modificația cerută de poziția 
lui deosebită").

2. Directorulu va ave unu grafieriu, cu onorariii deter-
minatu pentru ținerea corespondenței scoalei și a Comite- 
tului de Inspecție, cu Ministeriulu învățăturiloru și pentru 
ținerea condicilorii scoalei. ‘ ' • '

§ 5. •
DESPRE ÎNCĂPERI.

1. în согриій zidîriei scolastice, pe lăngă odăile hotă- 
rite cu toate comoditatea pentru încăperea a 7. clase, se 
va mai însemna o deosebită odae îri care se vor aduna 
osebiții amploeanți și profesori după săvirșirea lecțiiloru. Ace- 
astă odae va sluji aseminea pentru adunarea sfatului sco- 
lastictî și păstrarea uneltelorîî ei, precumu atlase, globuri 
geografice, jurnaluri, cărți și altele.

Se va însemna ‘încă o odae atătu pentru biblioteca 
proprie a scoalei,-cătîî și pentru cea a cărțilorfi de vențiare.

§ 6.

1. Cârmuirea scolastică se îndatprește: a) a ave Așeze-, 
măntulu tipărită ca temelie a acești! scoli, b) programa 
tipărită, arătătoare de înpărțirea învățăturilor pe clase, >obi-

r) Capulu I, Secția IV, § 119. ’Directorulii va avea onecurmată pre- 
vegere, ca rânduială statornicită pentru clase să fie pălită cu nestrâ- 
mutare, și va fi luatorfi de semă la înplinirea îndatoririlorfi profesori- 
loru, aducândtt pe fie care la pațlife datorilorii orânduite; spre acestu 
sfârșită elii va vițlita.pe răndii în tote țjilile clasele.

f
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10. Поп. Комитетъ е дълженъ единъ пѫть, а кога 
стане нужда, и' два пѫти въ недѣля-та да ся събира 
въ день и часъ опредѣленъ заедно и, съсъ професори-те, 
за да ся совѣтува за полза-та на училище-то.

11. Каква и да бы ся мѣрка сѫдила отъ такъвъ 
Комитетъ, не ще ся полага въ дѣйствіе, освѣнь подиръ 
одобреніе-то й отъ Министерство-то на Народно-то 
Просвѣщеніе.

12. Поп. Комитетъ ще има право-то да рекомендува 
на Министерство-то всички-те професори, кое-то, като 
ги намѣри, че иматъ потрѣбни-те качества, ще рѣшава 
съвьршенно-то имъ назначеніе.

§4.

ЗА ДЛЪЖНОСТИ-ТЕ НА ДИРЕКТОРА.

1. Дължнрсги-те на, Директора сѫ оныя отъ IV 
Отдѣленіе на училищния Уставъ, съсъ потребно-то преи- 
начваніе на негово,-то особенно положеніе*).

2. Директора-тъ ще има едного писаря съсъ опре- 
дѣленно жалованіег за. да води преписка-тй на учили- 
ще-то и на Поп. Комитетъ съсъ Министерство-то на- 
просвѣщеніе-то, и да дьржи училищны-те книги и 
регистри.

*) Глава I, Секція IV, § 119. Директоръ-тъ е длъженъ да бди без- 
прѣстанно да ся пази неизмѣняемо положенныя порядокъ въ классове-тѣ, 
внимателно да нагледва, испълняватъ ли професори-тѣ свои-тѣ обязан- 
ности, и да приканва всякого отъ нихъ въ пазеніе-то на опредѣ- 
ленны-тѣ му длъжности чрезъ срѣдства законны. Съ такава пель дире
ктора-тъ трѣба наредъ' да посѣщава всѣкій день класове-тѣ во время-то 
на преподаваніе-то.
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ecte, și chestii, c) o condică pentru înscrierea eleviloru 
intrați și acelora ce din noii vor intra, d) o condică pen- 
tru înscrierea docun entelorîî, despre nașterea și treapta 
eleviloriî, e) jurnaluri pentru însemnarea progreseloriî și a 
conduitei eleviloriî, de zi, lună și ană, f) o condică pentru 
trecerea socotinței profesoriloriî în privirea prelecțiiloriî.

§ 7.

DESPRE BIBLIOTECĂ.

1. Se va inființa bibliotecă cu bani obștești, cumpărăn- 
duse mai întăî cărțile acele mai trebuitoare scolariloriî. Lista 
cărțilorfl cu care va urma să se înzăstreze biblioteca scoalei, 
să va compune de colegiulfl profesoralii, și prin Comite- 
tulfl de Inspecție se va trimite Ministerului carea va pute 
încuviința safl desaproba o aseminea.

N. B. In bibliotecă se vorfl ține și cărțile scolastice 
ce se voriî trimite de Ministeriii spre vendere la școlari, 
cu prețulii obștitfl în toată țara.

2. Această bibliotecă să va administra de unii privi- 
ghietoriî fără leafă aleșii dintre profesori căte pe unii anii.

3. Bibliotecariuliî va ave trei condici, una pentru căr- 
țile ce compunii bibliotecă, o altă pentru cărțile primite 
spre venzare și o atreia spre trecere în ea a cărțilorfl 
vendute.

4. După espirarea anului, bibliotecariuliî va da seamă 
de administrata bibliotecei Comitetului de Inspecție, care 
va supune acesta la conoștința Ministeriului spre obser- 
vare și aprobare.

5. Predarea bibliotecei de la unii bibliotecarii! la altulfl 
trebue să se facă după forma cuvenită; rămăindfl fiecare 
bibliotecarii! respunzătorifl de pagubile ce ar cășuna prin 
reoa sa administație.

I
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§ 5.
ЗА ПОМЪЩЕНІЕ-ТО.

1. Въ училищно-то зданіе при опредѣлени-те съсъ 
сичка-та удобность стаи за помѣщеніе на 7 класове, ще 
ся прибави еще една особна стая, въ коя-то ще ся 
събиратъ разни-те службаши и професори подирь окон- 
чаніе-то на уроцы-те. Тая стая ще служи такожде и за 
събираше на училищный совѣтъ и за храненіе на учи- 
лищни-те принадлежнсти, както атласи, географически 
глобуси, журналы, книги и пр.

Ще ся назначи още една стая както за собствен- 
на-та училищна книгохранителница, така и за книги-те, 
дѣто ще ся дьржатъ за продань.

§ 6.
1. Управленіе-то училищно ся одължава: а) Да има 

уставъ напечатанъ, като основаніе на това училище, 
б) напечатана’ прогамма-та за науки-те, распредѣленни 
на классове, предмѣти и вопроси и пр. в) една кондика 
за записваніе както на поступивши-те, тѫй и на ново- 
поступающи-те дѣца, г) една кондика за вписваніе въ 
нея доку^енти-те за рожденіе-то и званіе-то на учени- 
цы-те, д) журнали за отмѣтка на ежедневни-те успѣхи 
и обхожденіе-то на юноши-те по денно, мѣсячно и годи- 
шно, е) една книга за вписваніе на общи-те замѣчанія и 
мнѣнія на профессори-те въ отношеніе на преподаваніе-то.

§ 7.
ЗА БИБЛІОТЕКА-ТА.

1. Ще ся състави една книгохранителница. съсъ 
лощи пары, и най-пьрво ще ся накупятъ за нея оныя книги, 
обито сѫ нуждни за ученицы-те. Листатъ на книгы-тѣ,
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§ 8.

DESPRE ÎNVĂȚĂTURĂ.

1. Programulu învățaturilorii înparțite pe oare, să va 
face de colegiulii profesoriloră în unire cu Directorulu. în 
urmă Comitetulu de Inspecție va supune ипй asemine la 
observarea și aprobarea Ministeriului învățătureî și numai

, după încuviințarea acestuea, șe va pute pune în aplicație.
2. în privirea anului scolasticii, a фіііогй de sărbători, 

în ținerea ezamenelorii și pentru vacanție, se va urma con- 
formii reguleî statornicită prin Așezamîntulu scolariu, la 
сариій V, secția 1, și la capulîi VI.

§ 9.
DESPRE PROFESORI.

1. Driturile și îndatoririle profesoriloră vorîi fi acele 
prevăzute în partea a II, capii al II*) din Așezamîntulâ 
scolasticii cu modificațile cerute de aceste statute, și anume 
în privirea chipului numirei lorii și a capacităței lorii 
limbistice.

*) Сариій II, Secția II, § 150. Profesorii nu se voră pute departa 
din postulă loră decâtfi numai în cațlă de neîmplinirea a datorințeloră 
sciințifice, morale si disciplinare. Pentru acesta ei săntă datori a se afla 
regulată la ceasurile hotărite, și a da pildâ de țlelă și de moralitate, 
atâtă aceloră pe care ii învăță, câtă și societății în care se voră afla.

§ 151. La întâmplare de bolâ saă altâ înprejurare binecuvântatâ, 
s’ar opri a veni la clasă, ei vor înștiința pe Directorulă, spre a se 
randui în loculă loră suplenți.

§ 152. La întâmplare cândă unu profesoru ară fi înpedicată de 
o bolâ îndelungată, atunci de va ave elă un suplentă pregătită, pentră 
clasu lui acesta va ține prelecțile. Erâ de nu va ave, nici vr’ unulă 
dintre profesorii nu va voi a împlini Ioculă pănă la însănătoșire, atun- 
cea se va răndui de comitetu ună suplentă, căruia i se va plăti; acea 
ce i se va socoti de cuviința din reserva casei scoleloră, căndă, însă 
boia va fi de fire a face neputinciosă urmare datorințelorîî profesorului 
pe ovreme nemărginită, atunci va conteni lefa.
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съсъ кои-то ще трѣбва да ся снабди книгохранителни- 
ца-та училищна, ще ся съставя отъ собора на профе- 
сори-тѣ, и чрезъ Поп. Комитетъ, ще ся проважда на 
Министерство-то, кое-то ще може да го одобрява, или 
да отвьргава.

Замѣчание. Въ книгохранителница-та ще ся дър- 
жатъ и оныя учебни книги, кои-то ще бѫдѫтъ прово- 
дени отъ Министерство-то за да ся продаватъ на учени- 
цы-тѣ съсъ съобщенна-та цѣна по всичка-та Дьржава.

2. Тая книгохранителница ще бѫде управляема отъ 
едного надзирателя безъ плата избираемъ отъ между 
професори-ти за по една година.

3. Книгохранителя-тъ ще дьржи три кондики, една 
за книги-те. детб съставляватъ книгохранителница-та, 
друга една за присланни-те книги за продаваніе, и една 
третя за да записва въ нея продадени-те книги.

4. Въ истеченіе-то на година-та книгонадзирателя-тъ 
ще дава отчетъ за управленіе-то на книгохранителница-та 
Попечителному Комитету, кой-то ще доноси това за свѣ- 
дѣніе на министерство-то, да го разгледа и одобри.

5. Прѣдаваніе-то на киигохранителница-та отъ единъ 
надзиратель на другъ, трѣбва да става уредно; и всякъ 
отъ тѣхъ ще отговоря за тщети-ти, които могѫтъ да 
ся причинатъ отъ зло-то му управленіе.

§ 8.
ЗА ОБУЧЕНІЕ-ТО.

1. Программа-та на науки-те, раздѣлени по часове, 
ще ся натъкмява отъ собора на професори-те заедно 
съсъ деректора, а Поп. Комитетъ ще представя и нея на 
Министерство-то учебно за разглѣдваніе и одобреніе, и 
токмо съсъ одобреніе-то негово ще може да ся полага 
въ дѣло.



94

2. Comitetulu de Inspecție înpreună cu profesorii vor 
ave dritulii de a propune noue măsuri privitoare la invă- 
țătură și disciplină, însă spre punerea loru în lucrare va 
trebui aprobarea Departamentului.

3. Profesorii vor ține cataloage lunare și semestrale 
despre notele elevilorâ; acele cataloage se voriî trimite 
Ministerului spre a se urma cu dinsele după Așezămintulii 
scolasticii.

4. Profesorii de a pururea voriî purta cu sine în cla- 
suri jurnalele pentra înscrierea notițiiloriî zilnice și apelulu 
nominalii.

5. Profesorii împreună cu Directorulii voriî primi în , 
scoală copii de treapta colonială și necblonială, și’i vor 
așeza la clasurile potrivite cu știința lorii.

6. Profesorii vor ave voie a ține la casele lorii elevi 
după alcătuirile ce voriî face cu părinții lorii obligînduse 
la așa cază a privighie pentru moraliceasca lorii purtare și 
regulata frecventare a scoalei. Numerulii de elevi ce va 
pute ține unii profesorii, se va mărgini acumii de odată 
la cinci. — Pentru mai mulți va trebui a cere prealabila 
învoire a Ministeriului, care la așa căzii va avea în pri- 
vire principiile igiene.

§ 153. Afară de asemine caruri, căndii Directorulii, profesorii, sup- 
lențîi și pedagogi nu voru înplini îndatoririle însărcinârei lorii și s’arii 
departa de la principile mai susîi țlise, ar cuvânta idei țintitore de a 
da direcție rea minței scolarilorii și a strica inimilelorii, unii ca acea, 
după dovedire vinei lorii, se voru departa din postulii lorii și se •vorii 
declara nevrednici de a pute înplini asemenea însărcinări la vr’ o scola 
publica, fără a fi scutită de pedepsă ce după legile țărei le s’aru cuvine.

§ 154. Depărtare unui profesorii va fi supusă urmatoreloru formalități: 
Dacă sfatuirile în decsebi a le sfatului școlarii și a le departamentului 
(saii comitetului) pentru abaterile ce s’aru însemna la unii profesorii 
în privire datorințelorii sale, nu’lu vorii aduce la cunoștința și în- 
dreptare, atunce departamentul!! într’o sesie cu sfatulă scolariă, ’voru. 
cerceta cu de amaruntultt abaterile din datorii a le călcătorului loru, 
și căndii s’aru dovedi, atunce departănduse, elu prin încuvințare Dom
nului, va perde totS odata și dreptățile de pensie.
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2. Колко-то за время-то на учебна-та година, ца 
празднични-те дни, на произвожданіе-то на испытанія-та 
и за ваканціи-тѣ, ще ся слѣдува по опредѣленіе-то на 
училищныя Уставъ, въ V. Глава, I. Отдѣленіе и въ VI. 
Глава.

§ 9.

ЗА ПРОФЕСОРИ-ТЕ.

1. Права-та и длъжности-ти на професори-ти ще 
бѫдѫтъ оныя, кои-то сѫ прѣдвидѣни въ Отдъл. II. Глава 
II. отъ училищныя уставъ*),  съсъ измѣненія-та кои-то 
ся изыскватъ отъ тыя статуты; а именно колко-то ?я 
относи до начина на тѣхно-то опрѣдѣленіе въ тая дъл- 
жностъ и до языкознаніе-то имъ.

2. Поп. Комитетъ заедно съсъ професори-те ще има 
право да предлага новы уредбы относително за обуче- 
ніе-то и благочиніе-то, обаче, за да ся турятъ тія уредбы 
въ дѣйствіе, трѣбува да иматъ одобреніе-то на Мини- 
стерство-то.

*) Глава II. Отдѣл. II. § 150. Учители-тѣ не могжтъ да бжджтъ 
удаляеми отъ служба-та имъ, освѣнь въ случай, кога не изпълняваіъ 
свои-тѣ обязанности относително къмъ учебна-та часть, къмъ нравствен- 
ность-та и къмъ послушаніе-то. За това они сж длъжни да ся нами- 
рать редовно вь класса въ опрѣдѣленни-тѣ часове и да даватъ и сло- 
вомъ и дѣлоМъ добръ примѣръ на ревность и нравственность не само 
на свои-тѣ ученицы, но и на община-та, въ която ся намиратъ.

151. Кога ся поболи нѣкой отъ учители-тѣ, или му ся случи нѣкоя 
благословна причина, по която не може да дойде въ класса, той трѣбва 
да извѣстява директора, за да ся нареди на мѣсто-то му другь да пре- 
подава уроци-тѣ му.

152. Въ случай, кога на единъ професорь болесть-та е продължи- 
телна, тогава, ако да има той пріуготовенъ помощникъ за класса му 
тойзи послѣдній ше пРеподава уроци-тѣ му. Ако ме ся случи да нѣма 
помощникъ, и ако никой отъ професори-тѣ не ся согласк да преподава 
уроци-тѣ му догдѣ да оздравѣе; тогава ше ся опредѣлява отъ Коми- 
тета единъ помощникъ, комуто ще ся плаща прилична плата отъ ре- 
зервни-тѣ пари на училищната касса. Кога-то обаче болесть-та му е
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§ 10.
DESPRE PRIMIREA ELEVILORU IN ȘCOALA.

1. Numărulă eleviloru în școala centrală nu se poate 
mărgini.

2. De la elevuliî ce va intra în clasulă întăi a scoa- 
Iel centrale să cere a ști cetirea, caligrafia, cele patru 
spejii din Aritmetică, rugăciunile și Istoria Sfântă în scurtă.

3. Dacă vre unu elevii, sevirșindu învățătură în vre 
una din scoalele coloniale va dori să intre în școala cen- 
trală, apoi va fi datorii a înfățișa atestatul acei scoli cu 
notiții bune, iar la din înprotivă, să va supune ezamenului 
și nu se va pute primi, de cătă dacă, să va găsi îndes- 
tulă de pregătită.

4. Atătă copii coloniștiloră cătă și alții ce aă învățătă 
a casă, se potă primi cu ezamenă în unulă din clasuri, 
potrivită cu pregătirile loră.

5. Copii de colonistă și alții, cari aă învățată, afară 
de colonii, să voră primi în aceasta scoală după art. 3, 
din acestă §.

§ 11.
DESPRE ÎNDATORIRILE PARINȚILORU IN PRIVIREA 

ASEZARU COPIILORU SEI IN ȘCOALA,

1. Fie care colonistă ca partașă la obșteștile venituri,
va ave dreptate a așeza copii sei în scoală centrală. 
(§ 1. Art. 1). .

2. Fie care părinte ce ar dori să’șî așeze copii sei 
în scoală, fie colonistă saă nu, se va confprma cu timpulă 
primire! după Așezămintă.

. 3. Fie-care la ășezarea copiiloră sei In școala centrală, 
este datoriă a’ se înfățișă la Directoriulă cu jalbă formala 
și dovada treptii, naștirii și a .hultuirei de yarsatu.
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3. Професори-те ще дьржятъ мѣсячни и полугодишни 
списъцы за забѣлѣжванія на учиницы-тѣ. Тія списъци 
ще ся проваждатъ на Министерство-то, за да ся слѣ- 
дува съсъ тѣхъ споредъ училищния Уставъ.

4. Професори-те ще носягъ всякога съсъ себе въ 
класове-те журнали за вписваніе на замѣткы дневни 
и прѣкличкѫ.

5. Професори-те заедно съсъ директора ще пріем- 
ватъ въ училище-то дѣца отъ званіе колонистско и 
неколонистско, и ще ги отреждатъ по классове-те спо
редъ силата на знаяніе-то имъ.

6. Професори-те ще иматъ позволеніе да дьржатъ 
въ домове-те си ученицы споредъ погода-та, каква-то 
ще направятъ съ родители-те имъ, тѣ ся одължаватъ 
въ такъвъ случай да внимаватъ за нравственно-то имъ 
поведеніе и за редовно-то имъ ходянье въ училище-то. 
Число-то на ученицитѣ, кои-то ще може да дьржи 

такава, по коя-то професоръ-тъ, въ продълженіе на неопредѣленно време, 
не може да изпълнява свои-тѣ обязанности. тогава трѣбва да му ся 
прекжсне и жалованге-то

§ 153. Осзѣнь гореказапни-тѣ случаи, когато директоры-тѣ, профе- 
сори-тѣ, помощници-тѣ и педагоги-тѣ не изпълняватъ возложенни-тѣ 
на нихъ обязанности и ся отдалечяватъ отъ начала-та, които сж изло
жени по горе, распространяватъ идеи возмутителни съ намѣреніе да 
даджтъ лошо направленіе на умове-тѣ на ученици-тѣ и да повре- 
дятъ сьрдца-та имъ, едни такива, откакъ ся- докаже тѣхно-то престу- 
плсніе, ще ся отдалечяватъ отъ служба-та имъ и ще ся обнародватъ, 
като недостойни да испълняватъ подобни длъжности въ кое да было 
общественно училище, а възъ това не ся исключяватъ и отъ наказаніе- 
то, което имъ ся слѣдва по закона.

§ 154. Удалеше-то на единъ учитель отъ служба-та ще ся подлага 
подъ слѣдужщи-тѣ формалности, сир: ако увѣщанія-та отъ училщцнія-тъ 
совѣтъ (*) и отъ Департамента къмъ учителя за неиспълненіе-то на 
негови-тѣ обязанности не могжтъ да го усовѣстгжтъ и да го исправятъ; 
тогава департаментъ-тъ наедно съ училищныя-тъ совѣтъ ща изслѣдува 
подробно преступленіе-то иа виновния, и кога-то ся докаже на дѣло 
негова-та виновность, тогава ся отдалечява съ одобреніето на Князя и 
си изгубва правдины-тѣ на пенсія.

*) Училищный совѣтъ ся разумѣва тукъ оный, кой-то ся намира въ столица-та

7
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 4. Părinții-după așezarea copiiloră loru în școala cen
trală, voră fi datori a le purta de grijă de cărțile trebui- 
toare și altele.

5. Atătă coloniștii din alte colonii, cîtă și streinii după 
așezarea copiiloră lorii in scoală, vorîi fi datori a le găsi 
gazde la gospodari cunoscuți de bună moralitate saii a’I 
încredința privigerii profesoriloră.

§ 12.

DESPRE DRITURILE ELEVILORU CARE VORU SEVARȘI 
CURSULU IN ȘCOALA CENTRALA.

1. Atestatele de sevirșirea învățăturiloră coprinse în 
Secția I. și a II se vorii slobozi cu neapăratele notiții, a 
tuturorîi obiecteloră ce aii învațat. Aceste aseminea se vor 
slobozi de Directoriiî în unire cu profesorii, se vorii adi- 
veri de comitetulă de Inspecție și în urmă se vorii întări 
de Ministerulii învățăturilorii.

2. Fie-care tînirîi ce să va dovedi vrednicii și va că- 
păta atestatu în forma susii arătată, va pute se ocupe unii 
locă de profesorii.

3. în scola centrală se vorii pregăti doue categorii de 
profesori: a) profesorii pentru scoalele lancasteriale de prin 
colonii, și b) profesorii pentru școala centrală. Acei de 
categorie I, vorii trebui sa sevărșească cursulă în trei 
clase primare, iar cei din urma întregii cursulii scoale! 
centrale.

4. După cumă s’aă arătată la § 2, № 3. din aceste 
statute, elevii ce vorii dobindi atestate bune pentru săvăr- 
șirea învățăturilorii secției a II, vor ave dreptulii dacă ar 
dori să intre în serviciulii statului civilă saă militară.
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единъ професоръ, ще ся ограничи за сега до петь 
души. А за помногу ще трѣба да иска предварително 
воля отъ Министерство-то, кое-то въ такъвъ случай 
ще има въ видъ здравіеусловни-те начала.

§ 10.

ЗА ПРІЕМВАНЬЕ-ТО НА УЧЕНИЦИТѢ ВЪ УЧИЛИЖЕ-ТО.

1. Число-то на ученици-те въ средоточно-то учи- 
лище не може да ся ограничи.

2. Отъ ученика, кой-то ще постѫпи въ первыя 
классъ на Централно-то училище, изыскува ся да умѣе 
да чете, да знае краснописаніе и четири-те дѣйствія 
отъ Числителница-та, молитвы-ѣѣ и кратка Священна 
Исторія.

3. Ако нѣкой ученикъ, кой-то е свьршилъ наука-та 
въ нѣкое първоначално училище отъ колоніи-те, по- 
желае да постѫпи въ Централно-то училище, ще е 
дълженъ да покаже свидѣтелство отъ него училище 
съ добри отмѣткы; въ противенъ случай ще ся подложи 
на изново испитаніе и не ще може да ся пріемне, 
освѣнь ако ся найде доволно предуготовенъ.

4. Какъ-то дѣца-та на колонисти-те, тѫй и други, 
дѣто сѫ ся учили дома си, могѫтъ да ся пріемватъ 
подиръ испитаніе въ единъ отъ классове-те споредъ 
сила-та имъ.

5. Дѣца-та колонистскы, както и други, кои-то сѫ 
ся учили вънъ отъ колоніи-те, ще ся пріемватъ въ това 
училище споредъ 3 брой отъ той §.

7*
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§ 13.

1. Instrucțile speciale, coprinijătoare îndatorire! elevi- 
lorii în raportă către profesori și șefi, precumă și orăndu- 
eala penitanseloră. pentru greșeli, și altele, se voru alcă- 
tui de Comitetulă de Inspecție, prin înțelegere cu profe- 
sorii, după condițile localei viețuiri; însă nu vor ave apli- 
cațiea loră, mai nainte de a fi observate și încuviințate 
de Ministeriulă învățăturiloră.

§ 14
1. Ori ce schimbare s’ară găsi de trebuință a se face 

în aceste statute, se va urma numai cu prealabila învoire 
a Ministeriulu! de Culte și Instrucție publică din Principată.

Iară pentru ca scoalele coloniale să se poată povățui 
după statutele susă arătate, sub atărnarea Ministeriului 
învățăturiloră din Principat, care este îndatorită a privighie 
de aproape aplicarea tuturoră punturiloră prin ele cuprin- 
se, am slobozită Xrisovulă de față prin Ministrulă Secre- 
tariă de Stată la Departamentulă Culturiloră și al Instruc- 
ției Publice.

S’au datu in rezidenzia Iașii, anulu una mie opt sute cinci zeci și 
optu, luna Iunie in zece zile.

(Subscrisă) Nicolai Conachi-Vogoridi.
contra signatu.

Ministru și Secretar de stat
Prințulu Di'mitrie Cantacuzinu.

(L. S.) Directorul Ministeriului
Georgie Dulcescu Aga. 

Șeful Secției G. Meledonu.

Secția I. din Ministeriul și Instrucție, № 4726.
Iașii, 1858. Iunie în 10 zile.
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§ 11.
ЗА ДЛЪЖНОСТИ-ТЕ НА РОДИТЕЛИ-ТЕ ВЪ ОТНОШЕНІЕ 
НА ПРВОЖДАНІЕ-ТО НА ДѢЦАТА СИ ВЪ УЧИЛИЩЕ-ТО.

1. Всякъ колонистъ, като участникъ на общи-те при- 
ходы, ще има право да постави дѣца-та си въ централ- 
но-то училище (§ I. статія 1).

2. Всякъ родитель. кой-то бы пожелалъ да даде 
дѣца-та си въ училище-то, былъ колонистъ илн не, ще 
ся съобразява съсъ время-то на пріемванье-то споредъ 
Устава. .

3. Всякый, при довожданіе-то на дѣца-та си въ средо- 
точно-то училище, длъженъ е да ся яви на директора 
съсъ формалнѫ просбѫ и съ свидѣтелство за рожденіе-то 
и оспопрививаніе-то на юноша-та.

4. Родители-те, откакъ доведѫтъ дѣца-та си въ 
средоточно-то училище, дължни сѫ да ся грыжатъ за 
нужны-те имъ книги и пр.

5. Както колонисти-те ,отъ други колоніи, тѫй и 
чужденцы-те, слѣдъ намѣстваніе-то на дѣца-та си въ 
училище-то, дължни сѫ да имъ намѣратъ квартирѫ у 
господари познати съсъ добра нравственность, или да 
ги повѣрятъ на грижа-та на професори-ти.

§ 12.
ЗА ПРАВА-ТА НА УЧЕНИЦИ-ТЕ, КОИ-ТО ЩЕ 

СЪВЬРШАВАТЪ ІКУРСЪ ,НАУКЪ ВЪ 
СРЕДОТОЧНО-ТО УЧИЛИЩЕ.

1. Аттестати-те за окончаніе-то на науки-те, изло- 
жени-те въ I и въ II отдѣленія ще ся отпускатъ съсъ 
необходимы-тѣ замѣчанія на сички-те предмѣти, что сѫ 
изучили. Тыя аттестаты ще ся отпущатъ отъ директора
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заедно съсъ учители-те, ще ся засвидѣтелствуватъ отъ 
Попечит. Комитетъ и послѣ ще ся подтвьрдяватъ и отъ 
Министерство-то учебно.

2. Всякъ юноша, кой-то ще ся покаже достоинъ и 
пріемне аттестатъ споредъ горѣуказаныя видъ, може да 
займе учителско мѣсто.

3. Въ средоточно-то училище ще ся приуготовляватъ 
два разреда учители: а) учители на ланкастерски-те 
училища колонистскы и б) учители за сѫщо-то Централно 
училище. Учители-те за ланкастерски-те училища, трѣба 
да свьршватъ курса на три-те пьрвоначални классове, 
а оныя отъ II разрядъ цѣлъ курсъ на наукы-тѣ цен- 
тралнаго училища.

4. Споредъ какъ-то ся каза въ 2 §, число 3, отъ тія 
Статути, ученицы-ти, кои-то ще добыватъ добри атте- 
стати за свьршваніе-то на науки-те во II Отдѣленге, ще 
иматъ право, ако пожелаятъ, да постѫпѭтъ въ гра- 
жданска или военна служба.

§ 13.

1. Особенны наставлениія за дължности-те на учени- 
цы-тѣ къмъ учители-те и началницы-те имъ, какъ-то и 
опрѣдѣленіе-то на наказанія-та за погрѣшкы-те имъ и 
пр. ще са составатъ отъ Попечителныя Комитетъ съ 
споразумѣніе съсъ учители-те, съобразно съсъ мѣстнгая 
животъ; но не щатъ ся полагатъ въ дѣйствіе, доклѣ 
не ся прѣгледѫтъ и одобрѭтъ отъ Министерство-то 
учебно.

§ 14.
1. Всяко измѣненіе, кое-то бы ся намѣрило необхо- 

димо да ся направи въ той-зи уставъ, ще става само 
съсъ предварително-то позволеніе на Министерство-то
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на Церковнитѣ Дѣла и народнаго Просвѣщеніе Кня- 
жество-то. А за да можѫтъ колонистски-те училища 
да ся повѫдятъ по горѣуказани-те статуты въ зависи- 
мость отъ Министерство-то учебно въ Княжество-то, 
кое-то е обязано да внимава отъ близу за приложеніе- 
то на сички-те членове, отъ кои-то ся съставлява той 
уставъ, отпустихме настояща-та грамота чрезъ Министра 
Штат-Секретаря на Департамента на Церковни-тѣ Дѣла 
и Народното Просвѣщеніе. Даде ся въ столичный 
градъ Яшъ, въ лето тысяща осемьстотинъ и пятде- 
сятъ и осемь мѣсяца Іюнія 10 день.

(Подписанъ) Николай Конаки Богориди
Стат-Секретаръ Князь Димитрій Кантакузинъ 

(Мѣсто печати) Дирек. Министр.
Георгій Дулческу Ага.

Началникъ отдѣленія Георгій Меледонъ

Отдѣленіе I отъ Министерства Церковныхъ дѣлъ 
и народнаго Просвѣщенія.

№ 4796. Яшъ, 1858. Іюнія 10 день.



списъкъ
на ония бесарабски българи, които следъ освобождението на 
България сѫ вземали и взематъ видно участие въ държавния, 
обществения и културния животъ на България и сѫ й допри- 
несли и допринасятъ не малко за издигането на българското 

национално дѣло.

1. Николай Д. Найденовъ, гр. Никополъ, синъ на родители 
бесарабски българи, отъ с. Ташъ-Бунаръ, днесъ министръ 
на народното просвѣщение.

2. Генералъ отъ пехотата Данаилъ Николаевъ, гр. Болградъ, 
героя на Шейновската побѣда презъ освободителната 
война 1877/78 год., главенъ деецъ по съединението на 
Северна съ Южна България, корпусенъ командиръ въ 
Сръбско-българската война 1885 год., бившъ министъръ 
на войната и флигелъ-адютантъ на Царь Фердинанца.

3. Александъръ П. Малиновъ, Пандаклий, бившъ министръ- 
председатель, министръ на правосѫдието и министръ 
на общ. сгради, пѫтищ. и благоустройството. Шефъ на 
Демократическата партия.

4. + Димитъръ П. Грековъ, гр. Болградъ, бившъ министръ- 
председатель, министръ на правосѫдието и министръ 
на външнитѣ работи и на изповѣданията.

5. + Майоръ Олимпи Пановъ, гр. Болградъ, бившъ министръ 
на войната и началникъ на артилерията.

6. + Професоръ Димитъръ Агура, с. Чещмелий, бившъ дирек- 
торъ на I. соф. държ. мѫжка гимназия и министръ на 
народното просвѣщение.

7. + Порфири Стаматовъ, гр. Акерманъ, бившъ председатель 
на върхов, касац. сѫдъ и министръ на правосѫдието.

8. + Иовъ Ив. Титоровъ, гр. Болградъ, бившъ окрѫженъ 
управитель, председатель на Върховната смѣтна палата, 
народенъ представитель и министръ на земледѣлието и 
търговията.
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9. Георги Згуревъ, гр. Болградъ, бившъ касационенъ сѫдия, 
главенъ секретарь на министерството на правосѫдието 
и министръ на правосѫдието.

10. Митрополитъ Григорий Доростоло-Червенски, гр. Сороки.
11. Василъ Мариновъ, гр. Болградъ, бившъ първъ председа- 

тель на върховния касационенъ сѫдъ.
12. Свѣтославъ П. Велчевъ, гр. Болградъ, главенъ прокуроръ 

при върховния касационенъ сѫдъ.
13. Иванъ Крафти, гр. Болградъ, главенъ прокуроръ при

върховния административенъ сѫдъ. 1
14. Петъръ Бачурски, с. Караагачъ, председатель на отдѣление 

при върховния касационенъ сѫдъ.
15. Д-ръ Стефанъ Баламезовъ, гр. Кишиневъ, днесъ ректоръ 

на държавния университетъ „Св. Климентъ“.
16. Д-ръ Александъръ Тодоровъ — Баланъ, гр. Болградъ, 

професоръ въ държавния университетъ и бившъ рек- 
торъ на сѫщия.

17. Д-ръ Георги Дерманчевъ, гр. Болградъ, професоръ въ дър- 
жавния университетъ.

18. + Стефанъ Георгиевъ, гр. Болградъ, бивщъ професоръ 
въ държавния университетъ.

19. Професоръ Константинъ Ив. Ивановъ, гр. Болградъ, уре- 
дникъ на образцовия физически практикумъ въ София.

20. Д-ръ Атанасъ С. Тодоровъ, гр. Болградъ, професоръ при 
държавния универсцтетъ.

21. Д-ръ Богомилъ Беронъ, гр. Болградъ, професоръ при дър- 
жавния университетъ.

22. Генералъ отъ пехотата Георги Ст. Тодоровъ, гр. Болградъ, 
бившъ началникъ на отрядъ въ Сръбско-българската 
война 1885 год., началникъ на дивизия въ Балканската 
война 1912/1913 год. и началникъ на армия и глав- 
нокомандуюіцъ въ Европейската война 1914/1917 год.

22. + Генералъ—Лейтенантъ Иванъ Колевъ, с. Бановка, бившъ 
началникъ на пехотна дивизия въ Балканската война и 
началникъ на конна дивизия въ Европейската война.

24. Генералъ — Майоръ Иванъ Златановъ, гр. Болградъ, бившъ 
 командиръ на полкъ, воененъ прокуроръ и началникъ 

на сръбската военна область въ Европейската война.
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25. Генералъ — Майоръ Атанасъ Г. Назлъмовъ, гр. Болградъ, 
бившъ началникъ на военното училище, началникъ 
щаба на армията и началникъ на конницата въ Балкан- 
ската война.

26. + Генералъ Георги Агура, с. Чешмелий, бившъ началникъ 
на военно-сѫдебната часть и главен ь воененъ прокуроръ 
и бившъ флигелъ-адютантъ на покойния български князъ 
Александъръ.

27. Генералъ-Майоръ Димитъръ Мететеловъ, с. Камчикъ, бившъ 
началникъ на военно-сѫдебната часть и главенъ воененъ 
прокуроръ.

28. Полковникъ Кирилъ Радионовъ, гр. Болградъ, бившъ начал- 
никъ на военно-сѫдебната часть.

29. + Полковникъ Стефанъ Ив. Краевъ, гр. Болградъ, бившъ 
воененъ прокуроръ .и началникъ на военно-сѫдебната 
часть.

30. Петъръ Ив. Калинковъ, с. Твърдица, бившъ главенъ дире- 
кторъ на статистиката.

31. Иванъ Славовъ, с. Бановка, бившъ главенъ директоръ 
на статистиката и председатель на апелативенъ сѫдъ.

32. + Д-ръ Харалампи Сърмаджиевъ, гр. Болградъ, бившъ 
главенъ секретарь на мин. на външ. раб. и на изповѣд. 
и пълномощенъ министъръ.

33. + Иванъ Д. Гошевъ, с. Караагачъ, бившъ главенъ дирек- 
торъ на постройкитѣ.

34. + Д-ръ Георги Ив. Калинковъ, с. Твърдица, бившъ столи- 
ченъ кметъ и пълномощенъ министъръ въ Букурещъ.

35. + Иванъ Атанасовъ, гр. Болградъ, бившъ членъ на върхов- 
ната смѣтна палата и дипломатически агенть въ Букурещъ.

36. Борисъ П. Кисимовъ, гр. Болградъ, бившъ началникъ на 
политическия отдѣлъ при министерството на външнитѣ 
работи, търговски консулъ въ Одеса и пълномощенъ 
министъръ въ Атина.

37. Стефанъ Караджовъ, с. Кубанка, председатель на тър- 
говска камара и бившъ управитель на Българската на- 
родна банка.

38. + Мартинъ Ст. Тодоровъ, гр. Болградъ, бившъ столиченъ 
кметъ

39. + Иванъ В. Плакуновъ, с. Шикирликитай(?), бившъ помощ- 
никъ на столичния кметъ и председатель на окр. сѫдъ.
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40. + Иванъ Желѣзковъ, гр. Болградь, бившъ помощникъ на 
столичния кметъ и председатель на окр. сѫдъ.

41. + Константинъ Минковъ,- гр. Болградъ, бившъ главенъ 
секретарь на Министерството на външнитѣ работи и 
на изповѣданията.

42. + Степанъ В. Парушевъ, гр. Болградъ, бившъ главенъ 
секретарь на Министерството на финанситѣ.

43. + Владимиръ Дяковичъ, гр. Болградъ, виденъ общественъ 
дѣецъ, журналистъ, учитель, народенъ представитедь 
организаторъ и пръвъ директоръ на втората софийска 
държавна мѫжка гимназия, основатель и пръвъ пред- 
седатель на съюза на бесараб. българи въ България и 
единъ отъ основателитѣ на съюза на класнитѣ учители 
и на природо-изпитателното дружество въ България.

44. Борисъ Ив. Дяковичъ, гр. Болградъ, директоръ на Плов- 
дивския народенъ музей.

45. + Маринъ Пундевъ, с. Бановка, известенъ педагогъ.
46. Александъръ Вл. Дяковичъ, инспекторъ по физическо въз- 

питание при мин. на народното просвѣщение.
47. + Петъръ Вулпе.с. Анадолъ, бившъ гимназиаленъ учитель.
48. + Анани Казанакли, Ташъ-Бунаръ, сѫщо.
49. + Василь Ненковъ, гр. Болградъ, сѫщо.
50. + Василъ К. Василевъ, гр. Болградъ, бившъ преподаватель 

въ военното училище.
51. + Христо Челебиевъ, с. Бановка, бившъ гимназиаленъ 

учитель.
52. + Тодоръ Някшевъ, с. Вълканешъ, сѫщо.
53. Александръ Н. Кулевъ, гр. Болградъ, бившъ гимназиаленъ 

директоръ, сега преподаватель въ американския колежъ 
при с. Симеоново (Софийско).

54. Константинъ Кулевъ, гр. Болградъ, гимназиаленъ учитель.
55. Борисъ Божковъ, гр. Болградъ, прогимназиаленъ дирек- 

торъ.
56. Иванъ Радославовъ, гр. Болградъ, бившъ гимназиаленъ 

учитель, авторъ на много книги и редакторъ на дѣтско 
списание.

57. + Георги Милковъ, с. Вайсалъ, бившъ директоръ на при- 
лѣпската прогимназия (Македония).

58. + Инженеръ Иванъ Мариновъ, гр. Болградъ, бившъ гимна- 
зиаленъ директоръ и окрѫженъ инженеръ.
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59. + Хадживасилъ Христевъ, гр. Болградъ, бившъ гимнази- 
аленъ учитель.

60. Димитъръ Ив. Беровъ, с. Троянъ, бившъ гимназиаленъ 
учитель.

61. Симеонъ Бъровъ, с. Бановка, бившъ гимназиаленъ учитель.
62. Лазаръ Поповъ, гр. Рени, бившъ гимназиаленъ учитель.
63. + Кръстю Ангеловъ, гр. Болградъ, бившъ гимназ. учитель.
64. Иванъ Г. Пенковъ, с. Чийший, гимназиаленъ учитель.
65. + Панайотъ Греченлиевъ, гр. Болградъ, бившъ гимназиа- 

ленъ учитель.
66. Данаили Стадниковъ, с. Конгазъ, сѫщо.
67. Иванъ Мавровъ, гр. Болградъ, бившъ гимназиаленъ учи- 

тель.
68. Георги Табаковъ, опълченецъ, с. Бабеля, бившъ гимна- 

зиаленъ учитель и главенъ инспекторъ при Министер- 
ството на народното просвѣшение.

69. Димитъръ Андреевъ Биберовъ, с. Инзовка, прогимназиа- 
ленъ учитель.

70. + Константинъ Михайловъ-Стоянъ, гр. Бердянскъ, оперенъ 
пѣвецъ и единъ отъ създателитѣ на държавната опера.

71. Николай Ив. Николаевъ, гр. Болградъ, бившъ първосте- 
пененъ гимназиаленъ учитель и диригентъ на пѣвческия 
хоръ при столичната катедрала, създатель и почетенъ 
председатель на музикалния съюзъ и единъ оть създа- 
телитѣ на държавната опера и на музикалната академия.

72. + Иванъ Вулпе, с. Брънза, бившъ професоръ въ музи- 
калната академия и единъ отъ създателитѣ на държав- 
ната опера.

73. Катя В. Стоянова, гр. Болградъ, оперна пѣвица.
74. + Димитъръ Бодаревъ, гр. Измаилъ, бившъ началникъ на 

Отдѣление при Министерството на правосѫдието.
75. Тодоръ С. МирОНОВЪ, гр. Болградъ, бившъ началникъ на 

отдѣление при Министерството на правосѫдието.
76. Димитъръ Ив. Николаевъ, гр. Болградъ, бившъ старши 

подначалникъ при Министерството на правосѫдието и 
замѣстникъ началникъ на углавното отдѣление, основатель 
и пръвъ секретарь на съюза на бесарабскитѣ българи въ 
България.

77. + Димитъръ Ив. Калозовъ, гр. Болградъ, бившъ младши 
подначалникъ при сѫщото министерство.
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78. + Д-ръ Георги Каракулаковъ, гр. Болградъ, бившъ каса- 
ционенъ сѫдия.

79. + Николай А. Узуновъ, гр. Болградъ, бившъ членъ на 
апелативенъ сѫдъ.

80. + Д-ръ Михаилъ И. Войниковъ, гр. Болградъ, бившъ членъ 
на апелативенъ сѫдъ.

81. + Георги Тивчевъ, гр. Болградъ, бившъ членъ на апела- 
тивенъ сѫдъ.

82. + Василъ Ив. Начевъ, гр. Болградъ, бившъ членъ на апе- 
лативенъ сѫдъ.

83. Василъ Д. Стойковъ, с. Долукьой, бившъ членъ на апе- 
лативенъ сѫдъ.

84. Александъръ Ив. Дяковичъ, поборникъ, гр. Болградъ, 
бившъ членъ на апелативенъ сѫдъ.

85. + Харалампи Порняковъ, гр. Болградъ, бившъ прокуроръ 
при апел. сѫдъ.

86. Димитъръ Тановъ, с. Исерлий, бившъ зам. прокуроръ при 
апелативенъ сѫдъ

87. Венедиктъ Поповъ, гр. Болградъ, бившъ членъ на апела- 
лтивенъ сѫдъ.

88. Димитъръ Теодоровъ, гр. Болградъ, бившъ подпредседатель 
на апелативенъ сѫдъ.

89. Гаврилъ Занетовъ, с. Конгазъ, писатель и бившъ членъ 
на апелативенъ сѫдъ.

90. Иванъ Т. Божиловъ, гр. Болградъ, бившъ членъ на апе- 
лативния сѫдъ.

91. + Григоръ Минковъ, гр. Кишиневъ, бившъ председатель 
на окрѫженъ сѫдъ.

92. + Иванъ Доковъ — опълченецъ, гр. Болградъ, бившъ пред- 
седатель на окрѫженъ сѫдъ.

93. Георги Мартиновъ, гр. Болградъ, бившъ председатель на 
окр/ѫженъ сѫдъ.

94. Иванъ Божковъ, с. Конгазъ, бившъ председатель на окрѫ
женъ сѫдъ.

95. Димитъръ Казанакли, с. Ташъ-Бунаръ, бившъ председа- 
тель на окрѫженъ сѫдъ.

96. + Петъръ Русиновъ, гр. Болградъ, бившъ председатель 
на окрѫженъ сѫдъ.

97. Д-ръ Иванъ Начевъ, гр. Болградъ, бившъ членъ на окрѫ- 
женъ сѫдъ.
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98. + Сава Дълговъ, гр. Болградъ, бившъ членъ на окр. сѫдъ.
99. + Андрей Ив. Грабчевъ, гр. Болградъ, бившъ членъ на 

окржженъ сѫдъ.
100. + Георги Кнезевичъ, гр. Болградъ, бившъ членъ на окрѫ- 

женъ сѫдъ.
101. Христо Камбуровъ, гр. Болградъ, бившъ членъ на окрѫ- 

женъ сѫдъ.
102. + Михаилъ Камбуровъ, гр. Болградъ, бившъ членъ на 

окрѫженъ сѫдъ.
103. + Иванъ Ивановъ (Синьоковъ), гр. Болградъ, бившъ членъ 

на окрѫженъ сѫдъ.
104. Димитъръ Стефановъ, с. Караагачъ, бившъ членъ на 

окрѫженъ сѫдъ.
105. Николай Ив. Дявовичъ, гр. Болградъ, бившъ членъ на 

окрѫженъ сѫдъ.
106. + Иванъ Мумджиевъ, гр. Болградъ, бившъ членъ и про- 

куроръ при окрѫженъ сѫдъ,
107. + Атанасъ Кировъ, гр. Болградъ, бившъ членъ на окрѫ- 

женъ сѫдъ.
108. + Георги Божиловъ, гр. Болградъ, бившъ членъ — нота- 

риусъ при окрѫженъ сѫдъ.
109. Константинъ Петишевъ, с. Вълканещъ, бившъ сѫдебенъ 

следователь при окр. сѫдъ.
110. Ив. Дабовски, гр. Измаилъ, бившъ секретарь на Върховния 

касапионенъ сѫдъ.
111. Иванъ Долговъ, гр. Болградъ, бившъ прокуроръ при 

окрѫженъ сѫдъ.
112. Д-ръ Николай Василевъ, гр. Болградъ, бившъ прокуроръ 

при окрѫженъ сѫдъ
113. + Александъръ Н. Цуровъ, гр. Болградъ бившъ проку- 

роръ при окр. сѫдъ.
114. + Кирилъ К. Василевъ, гр. Болградъ, бившъ прокуроръ 

при окрѫженъ сѫдъ.
115. + Димитъръ Гт. Найденовъ, с. Ташъ-Бунаръ, бившъ мирови 

сѫдия.
116. Панайотъ Дюлгеровъ, гр. Болградъ, бившъ мирови сѫдия.
117. Петъръ Баласовъ, гр. Болградъ, бившъ мирови сѫдия.
118. Димитъръ Кралимарковъ, гр. Болградъ, бившъ мирови 

сѫдия.
119. Исакъ Палазовъ, с. Ташъ-Бунаръ, бившъ мирови сѫдия.
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120. Д-ръ Александръ Антоновъ, гр. Болградъ, бившъ окр. 
лѣкарь и началникъ на военна болница.

121. Д-ръ Александръ Големановъ, гр. Болградъ, окр. лѣкарь.
122. Д-ръ Иванъ Т. Топаловъ, с. Вайсалъ, училищенъ лѣкарь.
123. Д-ръ Кирилъ Г. Бачурски, с. Караагачъ, главенъ желѣзно- 

пѫтенъ лѣкарь.
124. Д-ръ Нина Берова-Ораховацъ, с. Кубей, бивша градска 

лѣкарка.
125. + Д-ръ Николай Ивановъ, гр. Болградъ, бившъ началиикъ 

на окрѫжна държавна болница.
126. Д-ръ Димитъръ Кирановъ, с. Чумлекьой, бившъ началникъ 

на воено-санитарната часть и главенъ лѣкарь на войската.
127. Д-ръ Иванъ Назлъмовъ, гр. Болградъ, окрѫженъ лѣкарь.
128. Д-ръ Димитъръ Назлъмовъ, гр. Болградъ, околийски 

лѣкарь.
129. + Д-ръ Захари Поповъ, гр. Болградъ, -бившъ столиченъ 

градски лѣкарь.
130. + Д-ръ П. Бондаревъ, гр. Болградъ, хирургъ, бившъ 

началникъ на болница.
131. Александра Василева — Кжнчева, гр; Болградъ, зѫбо лѣкарь.
132. + Тодоръ Ив. Николаевъ, гр. Болградъ, бившъ прокуроръ, 

столиченъ полицимейстеръ и окрѫженъ управители.
133. Тодоръ Кировъ, опълченецъ, с. Еникъой, бившъ окр. 

управитель.
134. + Михаиль Паничерски, гр. Болградъ, бившъ народенъ 

представитель и окр. управитель
135. + Тодоръ Георгиевъ, гр. Болградъ, бившъ окр. управитель.
136. + Александъръ Каназирски, опълченецъ, гр. Болградъ, 

бившъ окр. управитель и апелативенъ сѫдия.
137. + Михаиль П. Грековъ, гр. Болградъ, бившъ секретарь 

на окр. управление и замѣстникъ на окрѫженъ упра- 
витель.

138. Димитъръ Маламеновъ, с. Шикирликитай, бившъ окол. 
началникъ и замѣстникъ на окр. управитель

139. + Иванъ Бондаревъ, гр. Болградъ, бившъ началникъ при 
Мин. на вътрешнитѣ работи и на народното здраве.

140. Д-ръ Симеонъ Георгиевъ, гр. Болградъ, вет. инспекторъ при 
Министерството на земледѣлието и държавнитѣ имоти.

141. Д-ръ Борисъ Божковъ, с. Конгазъ, окрѫженъ лѣкарь.
142. Симеонъ Грековъ, гр. Болградъ, агрономъ при Св. Синодъ.
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143. + Петръ Беровъ, с. Кубей, бившъ столиченъ градски 
агрономъ.

144. Георги Кеверски, гр. Болградъ, бившъ окрѫженъ агро- 
номъ.

145. Георги К. Банковъ, с. Кортенъ, държавенъ инженеръ- 
агрономъ.

146. Борисъ Г. Бурлаковъ, с. Баба (Кодъ-КитаЙ), държавенъ 
агрономъ.

147. Николай Ив. Кирмидчиевъ, с. Чийший, бившъ държавенъ 
агрономъ.

148. Николай СтойчевЪ, гр. Бендеръ, градски агрономъ.
149. Инженеръ Михаилъ Ст. Тодоровъ — Балански, гр. Бол- 

градъ, бившъ машиненъ инженеръ при Софийската гара.
150. + Инженеръ Павелъ Каракулаковъ, гр; Болградъ, бившъ 

учитель и началникъ отдѣление при мин. на общ. сгради, 
пѫтищата и благоустройството.

151. Д-ръ Тихонъ Баламезовъ, гр. Кишиневъ, началникъ на 
сѫдебн. отдѣлъ при мин. на външ. раб. и на изпов.

152. + Протойерей Иванъ Стефановъ, с. Караагачъ, бившъ 
митрополитски протосингель.

153. + Дяконъ Тодоръ Божиловъ, гр Болградъ, бившъ дяконъ 
при Соф. катедрала.

154. + Атанасъ Ив. Войниковъ, гр. Болградъ, бившъ главенъ 
счетоводитель при мин. на общ. сгради, пѫтищата и 
благоустройството.

155. + Симеонъ Стойковъ, с. Долукьой, бившъ нач. отдѣление 
при главната дирекция на статистиката.

156. + Сава Кирияковъ, гр.у Комратъ, бившъ старши поднач, 
при министерството на финанситѣ.

157. + Михаилъ Г. Радионовъ. гр. Болградъ, контрольоръ при 
българската народна банка.

158. Стефанъ Поповъ, опълченецъ, с. Твърдица, бившъ под- 
началникъ при министерството на финанситѣ.

159. Стефанъ Д. Найденовъ, с. Ташъ-Бунаръ, бивш> началникъ 
на жел.-пѫт. станция.

160. Стефанъ Люцкановъ, гр. Болградъ, управитель на царския 
дворецъ въ гр. Евксиноградъ.

161. Михаилъ Люцкановъ, гр. Болградъ, бившъ столиченъ 
полицейски началникъ.

8
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162. + Николай Т. Афлатарлиевъ, гр. Болградъ, бившъ око- 
лийски началникъ и мирови сѫдия.

163. Симеонъ Купенковъ, с. Българийка, главенъ финансовъ 
инспекторъ.

164. Георги Поповъ, гр. Бо-лградъ, бившъ поднач. при мин. на 
финанситѣ.

165. Петръ Ст. Жековъ, гр. Болградъ, бившъ градски инженеръ.
166. Лазаръ А. Лаловъ, гр. Болградъ, бившъ заведующъ отдѣ- 

ление въ работилницата при държавенъ арсеналъ.
167. Александъръ Л. Лаловъ, Електро-технйкъ, гр. Болградъ, 

бившъ заведующъ електро-техническата часть въ воен. 
училище.

168. Тодоръ Михайловъ Калицевъ, с. Софиевка, техникъ (опе- 
раторъ) при водния синдикатъ „Тича“ — Шуменъ.

169. Иванъ Загорски, гр. Измаилъ, бившъ окол. началникъ.
170. + Петъръ Теодоровъ Назлиевъ, гр. Болградъ, бившъ сче- 

товодитель при българската народна банка.
171. Василъ Шишмановъ, с. Долукьой, бившъ счетоводитель 

при българската народна банка.
172. Константинъ Н. Минковъ, гр. Болградъ, финансовъ ицспек- 

торъ.
173. + Николай Минковъ, гр. Болградъ, бившъ членъ на апел, 

сѫдъ.
174. Георги Михайловъ, гр. Болградъ, бившъ мирови сѫдия.
175. + Д-ръ Георги КалинкОВЪ, с. Твърдица, бившъ окрѫженъ 

лѣкарь.
176. Иванъ Кавруковъ, гр. Комратъ, бившъ членъ на аПелат. 

сѫдъ.
177. + Михаилъ Ив. Николаевъ, гр. Болградъ, бившъ секре- 

тарь на окрѫженъ сѫдъ, секретарь на окрѫжно управ- 
ление и замѣстникъ на окрѫженъ управитель.

178. Парашкева Гуцова, гр. Болградъ, бивша гимназиялна учи- 
телка.

179. Ана Панева — Полковникъ Михайлова, гр. Болградъ, бивша 
гимназиална учителка.

180. Еленка Т. Николаева, гр. Болградъ, педагогистка-учителка 
въ столично основно училище.

181. + Михаилъ Г. Мартиновъ, гр. Болградъ, ветер. инспекторъ 
при мин. на земледѣлието и държавнитѣ имоти.



115

182. + Подпоручикъ Георги Ангеловъ, ГР- Болградъ, единъ оть 
17-тѣ български офицери, които храбро загинаха на бойното поле въ 
Сръбско-Балгарската война презъ 1885 год.

Покойниятъ, на който останкитѣ почиватъ на площада въ гр. Трънъ, като 
командиръ на 15-та рота отъ 5 пехотенъ Дунавски полкъ, въ боя на 
4 ноемврий бѣ тѣжко раненъ отъ залпъ неприятелски коршуми и 
отнесенъ въ града, гдето въ това тежко положение падна въ непри- 
ятелски ржце следъ отстъпването на полка, и на 14 сжщия мѣсецъ 
следъ изгонването на неприятеля отъ българската земя, при вида на 
българскитѣ войници, почина съ думитѣ на устата си: „сега умирамъ 
спокойно.“

183. + Генералъ Стефанъ Любомски, Кишиневъ, бившъ коман- 
диръ на бригада.

184. + Полковникъ Стефанъ Кисовъ, опълченецъ, гр. Болградъ, 
бившъ началникъ на отрядъ въ сръбско-българската 
война 1885 г. и бригаденъ командиръ.

185. Полковникъ Александръ Славовъ, с. Ташъ-Бунаръ, бившъ 
началникъ на воененъ арсеналъ.

186. Полковникъ Горги Т. Божиловъ, гр. Измаилъ, командиръ 
на артилерийски полкъ.

187. Полковникъ Михаилъ Филиповъ, гр. Болградъ, главенъ 
воененъ интендантъ.

188. Полковникъ Георги М. Паничерски. гр. Болградъ, бившъ 
командиръ на полкъ.

189. Полковникъ Георги Георгиевъ, гр. Болградъ бивщъ коман- 
диръ на бригада и окрѫженъ управитель.

190. Полковникъ Михаилъ Ан. Карастояновъ, с. Твърдица, 
бившъ командиръ на артилерийско отдѣление.

191. + Полковникъ Николай С. Карастояновъ, с. Чумлекьой, 
бившъ командиръ на полкъ.

192. + Полковникъ Стефанъ С. Карастояновъ, с. Чумлекьой, 
бившъ командиръ на артилерийско отдѣление.

193. Полковникъ инженеръ Петъръ Палазовъ, с. Ташъ-Бунаръ 
бившъ началникъ на укрѣненъ пунктъ и командиръ на 
дружина.

194. Полковникъ Стефанъ Палазовъ, с. Ташъ-Бунаръ, бившъ 
председатель на воененъ сѫдъ.

195. + Полковникъ Сава 3. Карастояновъ, с. Чумлекьой, бившъ 
командиръ на батарея и воененъ интендантъ.

196. + Полковникъ отъ генералния щабъ Георги В. Дерман- 
чевъ, с. Ташъ-Бунаръ, бившъ началникъ щаба на Видин- 
ската крѣпость.

8*
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197. + Полковникъ Жейно Кир. Жейновъ, с. Кайраклий, бившъ 
началникъ на полково воено окрѫжие.

198. + Полковникъ Николай Д. Атанасовъ, гр. Болградъ, бившъ 
командиръ на полкъ.

199. Полковникъ Петъ{іъ Т. Божиловъ, гр. Болградъ, бившъ 
командиръ на полкъ.

200. + Полковникъ Александръ Г. Фудулаки, с. Коаъ-Китай, 
бившъ командиръ на полкъ.

201. Полковникъ отъ генералния щабъ Иванъ Д. Кирпиковъ, 
с. Ташъ-Бунаръ, народенъ представитель, бившъ начал- 
никъ на школата за запасни подпоручици, началникъ 
щаба на пѣхотна дивизия и поддиректоръ на полицията.

202. Полковникъ Димитъръ Мариновъ, гр. Болградъ, юристъ, 
бившъ командиръ на артилер. отдѣление, сега адвокатъ.

203. Полковникъ Иванъ Т. Велковъ, гр. Измаиль, бившъ ко- 
мандиръ на полкъ.

204. + Полковникъ Георги Н. Янковъ, гр. Болградъ, бившъ 
воененъ прокуроръ.

205. Полковникъ Никола Т. Велковъ, гр. Бердянскъ, бившъ 
артилерийски интендантъ.

206. Подполковникъ Димитъръ Ц. Каракулаковъ, гр. Болградъ, 
бившъ командиръ на дружина и началникъ на полково 
воено окрѫжие.

207. + Подполковникъ Димитъръ В., Парушевъ, гр. Болградъ, 
бившъ възпита гель въ военото училище, и командиръ 
на дружина.

208. Подполковникъ Илия Сав. Тодоровъ, гр. Болградъ, бившъ 
воененъ интендатъ.

209. Подполковникъ Иванъ Кирмидчиевъ, с. Чийший, бившъ 
комендантъ въ главната квартира презъ европейската 
война.

210. Подполковникъ Михаилъ Антоновъ, гр. Болградъ, бившъ 
командиръ на дружина.

211- Подполковникъ Иванъ Малиновъ, с. Пъндаклий, началникъ 
на трудово бюро.

212. Майоръ Петъръ Груевъ, с. Чумлекьой, бившъ началникъ 
на военото училище.

213. + Майоръ Павелъ С. Пановъ, гр. Болградъ, бившъ ко- 
мандиръ на батарея.
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214. + Майоръ Спиридонъ Г. Куртевъ, гр. Болградъ, бившъ 
началникъ на полково воено окрѫжие.

215. + Майоръ Лазаръ Мариновъ, с. Чешмелий, бившъ пред- 
селатель на воененъ сѫдъ.

216. + Майоръ Георги Вас. Мошевъ, с. Кубей бившъ воененъ 
инженеръ.

217. Майоръ Иванъ В. Паруишевъ, гр. Болградъ, бившъ коман- 
диръ на батарея.

218. + Ротмистъръ Иванъ С. Стойновъ, с. Чийший, бившъ коман- 
диръ на ескадронъ.

219. Майоръ Иванъ Греченлиевъ, гр. Болградъ, бившъ начал
никъ на армейски афтомобиленъ паркъ.

220. + Майоръ Александъръ Стефановъ, гр. Болградъ, бившъ 
командиръ на батарея.

221. + Майоръ Христо Камбуровъ, гр. Болградъ, бившъ коман- 
диръ на дружина.

222. Капитанъ Георги Д. Стояновъ, гр. Болградъ, бившъ коман- 
диръ на батарея.

223. Капитанъ Александъръ П. Стаматовъ, гр. Акерманъ, бившъ 
командиръ на батарея.

224. Подпоручикъ Георги П. Стаматовъ, гр. Акерманъ, писатель.
Горния списъкъ далечъ не е пъленъ, понеже за много 

бесарабски българи, дошли въ България следъ нейното осво- 
бождение, неможаха да се събератъ навреме достатъчно пълни 
сведения.

Тукъ не сѫ помѣстени имената на онѣзи многобройни 
заслужили български дейци, които, родени въ разни краища на 
българската земя, дължатъ своето срѣдно образование и възпи- 
тание на Болградската гимназия и пансиона при нея, като: 
+ Майоръ Илия Козаровъ, гр. Зайчаръ, бившъ командиръ на 

артилерийски полкъ.
+ Атанасъ Тинтеровъ, гр. Калоферъ, бившъ професоръ въ дър- 

жавния унивирситетъ.
Д-ръ Стоянъ Бѣлиновъ, гр. Елена, професоръ въ сѫщия уни- 

верситетъ.
Николай Дуковъ, гр. Лѣсковецъ, бившъ началникъ на отдѣление 

при министерството на народното просвѣщение.
Георги Ивановъ Хаджиласковъ, с. Банско, бившъ подначалникъ 

при министерството на вѫтрешнитѣ работи и на народ- 
ното здраве.
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+ Протойерей Стефанъ Къневъ, гр. Габрово.
Петъръ Папанчевъ, гр. Сливенъ, общественикъ.
Антонъ Г. Байчевъ, гр. Лѣсковецъ, журналистъ и бившъ гим- 

назияленъ учитель.
Минко Радославовъ, с. Златарица, бившъ столиченъ градоначал- 

никъ и окрѫженъ управитель.
Атанасъ Хитовь, гр. Сливенъ, бившъ членъ на върховния каса- 

ционенъ сѫдъ.
Ангелъ Кънчевъ, гр. Трѣвна, революционеръ.
Върбанъ Господиновъ, гр. Никополъ(?), революционеръ.
Анаки Явашевъ, гр. Разградъ, бившъ инспекторъ при мини- 

стерството на народното просвѣщение.
Д-ръ Георги Панайотовъ, гр. Тулча, бившъ началникъ на сто- 

личната градска лабаратория.
Д-ръ Христо Дарленски, гр. Котелъ, бившъ окрѫженъ лѣкарь.
Д-ръ Стайчо Георгиевъ, гр. Тулча, бившъ професоръ при дър- 

жавния университетъ и др.
+ Николай Ан. Буровъ, гр. Лѣсковецъ, бившъ крупенъ търго- 

вецъ.

1743—1930




