„ДАНЧО ТОМОВ“ – ФОНД

Дарител е ЕЛЕНКА ДАНЧЕВА ТОМОВА
(4 февр. 1884 – неизв.) – домакиня. Родена в Търново в дома на
известния търговец Стефан Герганов.
Завършва прогимназия в родния си
град, където живее и умира.
На 15 окт. 1940 г. Е. Д. Томова прави
дарение от 10 хил. лв. на Търновската
мъжка гимназия „Св. Кирил“ в памет на
покойния ѝ съпруг Данчо Томов
Колчев (6 ян. 1878 – 23 септ. 1940) –
учител. Роден в Севлиево. Завършва
Духовната семинария в Самоков (1894–
1897) и става учител в Севлиево и
Плевенско. От 1921 до 1931 г. е учител
в Търново, главен учител и
председател на главните учители.
През 1931 г. се пенсионира. Умира в
Търново.
Учителският съвет на Търновската
мъжка гимназия приема дарението и
учредява фонд „Данчо Томов“. На 20
ноем. 1940 г. приема правилник,
утвърден от МНП (14 февр. 1941).
Според правилника от нач. на 1941 г.
лихвите на фонда трябва да се
използват за подпомагане с облекло и
обувки 1–2 бедни ученици с добър
успех и примерно поведение. Фондът
се управлява от учителския съвет,
който разпределя приходите.
Средствата се влагат в БЗКБ, клон
Търново. На 1 апр. 1942 г. са закупени
облигации от БДЗ (1941). Към 1 февр.
1944 г. капиталът на фонда възлиза на
11 584 лв., а към 1 ян. 1949 г. е 13 084
лв. Помощи не са отпускани.
Фондът се закрива през ян. 1950 г.
През 1935 г. Еленка и Данчо Томови
учредяват два фонда в памет на починалата си дъщеря Райна (вж. „Райна
Данчова Томова“ – фонд).

Dancho Tomov Fund
A donor is Elenka Dancheva Tomova (born 4
February 1884 – year of death unknown), a
housewife. Born in Tarnovo to the famous
merchant Stefan Gerganov, she graduates
junior high school in her home town, where
she lives and dies.
On 15 October 1940 E. D. Tomova contributes
10 000 leva to the Tarnovo Male High School
to honor her late husband, Dancho Tomov
Kolchev (born 6 January 1878 – died 23
September 1940), a teacher. Born in Sevlievo.
Graduates the Samokov Seminary (1894 –
1897) and teaches in Sevlievo and the Pleven
region. From 1921 to 1931 he teaches in
Tarnovo, as head teacher and chair of head
teachers. He retires in 1931 and dies in
Tarnovo.
The teacher council at Tarnovo Male High
School accepts the donation and establishes
the Dancho Tomov Fund. On 20 November
1940 it votes on a set of rules that receives
approval from the Ministry of Popular
Enlightenment (14 February 1941). According
to the statute from the beginning of 1941, the
funds’ interest is to be used to provide
clothing and shoes to one or two poor
students with good grades and exemplary
behavior. The fund is governed by a teacher
council that manages its revenue. The funds
are saved in Bulgarian Agricultural and
Cooperative Bank, Tarnovo branch. On 1 April
1942 it buys bonds from BDZ (1941). As of 1
February 1941 the fund’s capital equals 11 584
leva, and as of 1 January 1949 it is 13 084 leva.
Benefits are not given.
The fund is closed down January 1950.
In 1935, Elenka and Dancho Tomovi found two
funds in memory of their daughter Raina (see
Raina Danchova Tomova Fund).

