„ГЕНЧО В. ХАНДЖИЕВ“ – ФОНД
Дарител е ГЕНЧО ВЪЛЕВ ХАНДЖИЕВ
(11 юни 1858* – 29 юни 1935) –
юрист. Роден в Севлиево. Учи в родния
си град и в Самоковската семинария, но
не я завършва. Постъпва в Киевската
духовна семинария, но напуска и нея. С
паричната помощ на състоятелни
съграждани заминава да следва
медицина в Париж. Принуден да се
върне в Севлиево, става учител, а след
това главен учител на основните
училища и директор на класното
училище. Със спестените пари
завършва право в София. Работи като
съдия в Добрич и Шумен, следовател в
Плевен и Враца. Подпредседател на
Софийския окръжен съд. Основател и
председател на Дружеството за борба с
детската престъпност и
покровителство на затворниците.
Основател на „Дома на човещината“ в
София, кв. Красно село. Умира в София.
На 27 авг. 1930 г., в изпълнение на
обещание, дадено през студентските
години, и воден от желанието да
подпомогне своите „млади съграждани,
които,
бидейки бедни, нямат средства да
сдобият своето висше образование“,
завещава 100 хил. лв. за образуване
при МНП на фонд на негово име.
Волята му е, когато капиталът
достигне 500 хил. лв., от лихвите му да
се издържат един студент по медицина
и един по история. Пред кандидатите
за стипендия поставя следните
условия: да са бедни, но трудолюбиви,
да имат примерно поведение и отличен
или много добър успех. Специално се
подчертава, че могат да кандидатстват
само негови роднини, съграждани или
младежи от околията. Кандидатите се
избират от учителския съвет на найвисшето училище в Севлиево, след като
предварително
са одобрени и препоръчани от
Общинския съвет. В завещанието
точно се егламентира редът на

отпускането на стипендиите. Първо се
дава стипендия по медицина. След
завършване на образованието си
лекарят се задължава в продължение
на 3 години да работи в Севлиево или
околията. През това време лихвите се
поделят между Севлиевската община и
ч-ще „Развитие“ в града за набавяне на
дрехи и обувки на бедни ученици и за
закупуване или премиране на книги по
медицина, история и география, както
и на съчинения, които „вдъхват любов
към родината и родния край и
способстват изобщо за повдигане на
умственото съзнание и моралния
уровен на младежта“. След изтичането
на този тригодишен срок, при същите
условия и задължения се отпуска
следващата стипендия – този път по
история, и т.н. За изпълнители на
завещанието са посочени кметът на
Севлиево, председателят на ч-ще
„Развитие“, директорът на местната
гимназия и още двама „честни и
почтени граждани“, избрани от тях.
Основните клаузи в това тайно
завещание са потвърдени в публично
завещание на Г. В. Ханджиев от 19 юни
1935 г.
На основание на тези две завещания,
със заповед от 30 септ. 1935 г. МНП
учредява фонд „Генчо В. Ханджиев“.
Към 1 ян. 1939 г. той разполага със 132
600 лв. капитал, а към 1 ян. 1948 г. – с
285 хил. лв. Тъй като фондът не
достига предвидения капитал от 500
хил. лв., стипендии от него не са
изплащани.
Фондът е закрит през 1948 г., когато
средствата от фонд „Завещатели и
дарители“ при МНП се вливат в
държавния бюджет.

Gencho V Handzhiev Fund
The contributor is Gencho Valev Handzhiev
(b. 11 June 1858 – d. 29 June 1935) – jurist.
Born in Sevlievo. Studies in his home town
and in the Samokov Seminary, which he fails
to graduate. He enters the Kiev Theological
Academy, but drops out again. With the
financial assistance of well-to-do fellow
citizens he goes to Paris to study medicine.
Forced to return to Sevlievo, he becomes a
teacher, then a head teacher in Sevlievo’s
junior high schools, and finally a principal of
the town’s class school. His savings allow
him to graduate with a law degree in Sofia.
He works as a judge in Dobrich and Shumen,
as investigating magistrate in Pleven and
Vratsa, and as vice chairman of Sofia
Regional Court. Founder and chairman of
the Association for the Prevention of Youth
Crime and Patronizing of Prisoners. Founder
of “Home of Humanity” in Sofia, Krasno Selo
district. Dies in Sofia.
On 27 August 1930, keeping a promise given
while in college and driven by his willingness
to help his “young fellow citizens who, being
poor, cannot afford higher education,”
bequeaths 100 000 Bulgarian leva for the
founding of a fund in his name at the
Ministry of Popular Enlightenment. His will
states that when the fund’s capital reaches
500 000 leva, the interest is to be used to
help one student in medicine and one – in
history. He sets the following criteria to the
scholarship candidates: that they are poor
but hard-working, that they have
impeccable behavior or very good academic
results. It is also highlighted that only
relatives, fellow citizens or youngsters from
the region can apply. The candidates are to
be selected by the teacher council of the
highest school in Sevlievo, after being
approved for and recommended by the City
Council. The will also regulates the order in
which the scholarships are to be given. First
in order is the scholarship in medicine. After
graduating, the scholarship recipient in
medicine is obliged to work in Sevlievo or

the region. During this period, the interest is
equally divided between the Municipality of
Sevlievo and “Advancement” Chitalishte for
new shoes and clothes for poor students,
and books in medicine, history and
geography, as well as essays that would
“instill a love for the motherland and the
home region and contribute to the ethic
consciousness of the youth”. After the 3year-term expires, the same scholarship –
but this time in history - is given under the
same conditions and obligations. Executors
of the will are the major of Sevlievo, the
chairman of Cultural Centre
“Advancement”, the principal of the local
high school, and two other “honest and
reputable” citizens of their choice. The main
clauses in this secret will are confirmed in
the public will G.V.Handzhiev signs on 19
June 1935.
On the authority of these two wills, the
Ministry of Popular Enlightenment
establishes the Gencho V. Handzhiev Fund
with an order dated September 30, 1935. As
of January 1 1939, the fund has a capital of
132 600 leva, and as of January 1 1948 – 285
000 leva. Since the fund does not reach the
planned-for capital of 500 000 leva, it does
not give scholarships.
The fund is closed down in 1948, when the
money from the Testators and Contributors
Fund within the Ministry of Popular
Enlightenment is infused into the state
budget.
Chitalishte – cultural center

