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~ ÓÂÎÄ ~

Сред рав ната Тра кий ска низина, върху скло но вете на няколко сие нитни 
хъл мове се раз по лага един от най-голе мите и кра сиви наши гра дове – 
Плов див. Гра дът се раз деля от спо койно про ти ча щите води на леген дар-
ния Хеброс, нари чан днес Марица. На север се синеят висо ките ста ро пла-
нин ски вър хове, а от юг към града се спу щат скло но вете на живо пис ните 
Родопи, които го даря ват със свеж пла нин ски въздух.

При род ните богат ства, уме ре ния кли мат, нали чието на голяма река и 
стра те ги че ските пре дим ства на хъл мо вете, са прив ли чали вни ма нието 
още на пър вите оби та тели по нашите земи. Исто рията на днеш ния Плов-
див започва от нео лита и гра дът с право може да се счита за едно от най-
ста рите селища у нас.

Върху исто рията на града са оста вили следи много пле мена и народи. 
През ІІ–ІІІ в. от н. е. по време на р и м  с ко т о  в л а  д и  ч е  с т в о  той дости-
га голям раз цвет и изра ства като адми ни стра ти вен, ико но ми че ски и култу-
рен цен тър на рим ската про вин ция – Тр а  к и я . За осигу ря ване зре лища на 
рим ските коло ни сти и знат ната тра кий ска вър хушка, тук бил построен 
огро мен ста дион, в който се про веж дали мно же ство игри и състе за ния на 
атлети и гла ди атори от раз лични страни. Ули ците били заст лани с големи 
каменни плочи и снаб дени с канали за обратни води. Върху сие нит ните 
скали се откро явали силу е тите на кра сиви обще ствени постройки и вели-
че ствени хра мове, съзи дани от мра мор и печени тухли.

Плов див не загубва сво ето зна че ние и през оста на лите векове. В бъл-
гар ски или във визан тий ски ръце, гра дът винаги е бил важен кръ сто път 
и стра те ги че ски цен тър, прив ли чащ погле дите на много царе и импе ра-
тори. Пред него вите кре постни стени са раз бити надеж дите на не един 
пъл ко во дец и неведнъж насе ле нието му е изпи тало печал ната участ на 
поб еде ните. Под ла ган мно го кратно на пълно раз ру ше ние, Плов див отно-
во се възражда, за да при несе през веко вете чара на сво ето вели чие и 
роман тика.
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„Филипопол – това е най-големият и 
най-красивият от всички градове в Тракия.

Отдалеч блести красотата му...“
Лукиан – римски писател, ІІ в. от н. е.



Гра дът не загубва ико но ми че ското си и културно зна че ние по време на 
т у р  с ко т о  р о б  с т в о . Тур ският исто рик и гео граф Евлеби Челеби, посе-
тил Плов див през ХVІІ в., го описва и поставя между десетте най-големи 
и кра сиви гра дове на огром ната Тур ска импе рия. След Осво бож де нието 
Плов див еди но душно е опре де лен за сто лица на Бъл га рия, но по силата на 
Бер лин ския дого вор, осво бо де ните земи отново били раз де лени на две 
части. Сто лица на Кня же ство Бъл га рия става София, а на Източна Руме-
лия – Плов див.

С новата исто рия на Плов див са свър зани име ната на много видни тво-
рци на бъл гар ската култура: писа тели, худож ници, ком по зи тори, арти сти 
и т. н. В Плов див Иван Вазов оформя напълно таланта си и създава най-
хуба вите си творби.

Посте пенно този беле жит и тол кова заслу жил град след Осво бож де-
нието започва да отслабва и губи сво ето минало вели чие и водеща култур-
на сила. София се оформя като мощен при те га те лен цен тър, който извлича 
оттук всички ценни сили и таланти.

Плов див е бил не само адми ни стра ти вен, ико но ми че ски и култу рен 
цен тър в нашите земи, но и водещ в областта на з д р а  в е  о п а з  в а  н е т о . 
Ето защо си поста вихме за задача чрез про ве де ното изслед ване да допри-
не сем за изго твя нето на едно пълно ръко вод ство върху исто рията на бъл-
гар ското здра ве опаз ване. Много от опи са ните от нас факти и събития, 
ста нали в Плов див изли зат от рам ките на местното зна че ние и при до би ват 
нацио нално. Това проуч ване ще допри несе твърде много и за освет ля ване 
исто рията на града от един нов аспект.

Върху исто рията на здра ве опаз ва нето в гр. Плов див досега няма напра-
вени изчер па телни проуч ва ния. Най-обши рен мате риал, освет ля ващ 
състоя нието на здра ве опаз ва нето в Плов див за един кратък период, е 
публи ка цията на Ив. Наз лъ мов – „Плов див от здра вно гле дище“ [1], изля-
зла през 1934 г. В нея авто рът е събрал съвестно и пре цизно много ста ти-
сти че ски данни за сани тар ното състоя ние на насе ле нието и данни за дей-
ността на здра вните заве де ния. Частични проуч ва ния върху исто рията на 
хирур ги че ската дей ност в Плов див има Т. Сив ков, който про сле дява разви-
тието на хирур ги ята тук през пър вите години след Осво бож де нието [2].

Върху исто рията на Плов див ската дър жавна бол ница и д-во „Св. 
Пантелеймон“ публи кува ста тии Г. Б. Ташев. В тях има ценен фак ти че ски 
мате риал [3, 4].

Върху про ти во ту бер ку лоз ната борба през периода от Осво бож де нието 
до 1944 г. се спира Г. Нико лов в една своя ста тия [5].

В моно гра фията на Ст. Шиш ков „Плов див в сво ето минало и настояще“ 
покрай дру гото се отде лят и спе циални под глави посве тени на исто рията 
на здра ве опаз ва нето, бла го тво ри тел ните дру же ства и заве де ния [6]. Тру-
дът обхваща вре мето от нав ече рието на Осво бож де нието до 1926 г. В това 
опи са ние не всички данни са точни и трябва да се пол зват резер ви рано.
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През 1941 г. излиза пър вата част на моно гра фията „Град Плов див – 
минало и настояще“ от В. К. Пеев [7]. В нея се раз глежда доста подроб-
но исто рията на града от дъл бока древ ност до осво бож де нието на Бъл га-
рия. Спе циална глава за исто рията на здра ве опаз ва нето няма, но кос вено 
се спо ме на ват някои данни, пред ста вля ващи инте рес за исто рика на 
меди ци ната.

За да се про следи и добие пълна и вярна пред става за разви тието на 
здра ве опаз ва нето в Плов див, се издири и обхвана огро мен мате риал. Осо-
бена труд ност се срещна при тър се нето на фак ти че ски данни. Нито едно 
здра вно заве де ние в Плов див, с изклю че ние на Дома на бла го тво ри тел-
ността и на Народ ното здраве „Д. П. Кудо глу“, няма запа зен архив за дей-
ността си. Това обстоя тел ство наложи да се тър сят зърно по зърно дан-
ните. За целта се изди риха и библио гра фи раха всички вест ници и спи са-
ния, излезли в Плов див до 1944 г. Те се ока заха доста много – над 220 
загла вия на вест ници и към 80 спи са ния. От тях извля кохме около 5 000 
загла вия, които включ ваха в себе си данни за сани тар ното състоя ние на 
насе ле нието, за дей ността на здра вните заве де ния, лекар ската етика, здра-
вно-про светни мате ри али, ново сти в меди ци ната, реклами, меди цин ски 
куриози и т. н. Освен това изди рихме по стра ни ците на цен трал ните вест-
ници и спи са ния всички данни, отна сящи се за здра ве опаз ва нето в Плов-
див. Поня кога се натък вахме на про ти во ре чиви данни, което създа ваше 
доста затруд не ния при тях ното уточ ня ване.

Взехме пре двид също публи ку ва ните отчети за здра вното състоя ние на 
насе ле нието в Плов див ски окръг, които за съжа ле ние са само два – за 1903 
и 1910 г. Архивът на Плов див ската дър жавна бол ница е напълно уни що-
жен, като по една щаст лива слу чай ност са запа зени само 3–4 отчета от 
послед ните години на раз глеж да ния период. Някои све де ния за дей ността 
на здра вните заве де ния полу чихме от лекари-съвре мен ници, от тех ните 
лични архиви, от близ ките на почи на лите, от пре да де ните мате ри али в 
Плов див ския дър жавен архив, от архи вите, съхра нени в плов див ската 
библио тека „Ив. Вазов“ и др.

Пол звахме мно же ство отчети на бла го тво ри тел ните дру же ства и заве-
де ния, отче тите на дру же ство „Чер вен кръст“ в града, на плов див ския клон 
на Лекар ския съюз, на дру же ство „Св. Пантелеймон“, на Постоян ните 
коми сии към общи ната, отче тите на Гл. Дирек ция на Народ ното здраве, на 
дру же ството за борба с тубер ку ло зата, на Вър хов ния бла го тво ри те лен 
коми тет в Плов див, дру же ство „Май чина грижа“, дру же ство „Сама рянка“ 
и т. н. Пре гле дахме архи вите на плов див ските цър кви и мана стири, ста-
рите еснаф ски кон дики и архива на плов див ска община. Данни за здра ве-
опаз ва нето в древ ността чер пихме от архео ло гията.

Здра ве опаз ва нето не може да се раз глежда откъс нато от общата исто-
рия, без да се взе мат пре двид о б щ е  с т в е н о - и ко  н о  м и  ч е  с к и т е  и 
п о л и  т и  ч е  с к и  о т н о  ш е  н и я  в стра ната през раз глеж да ния период. 
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Необхо димо е да се поз на ват и основ ните напра вле ния в областта на здра-
ве опаз ва нето и меди ци ната.

В своя обши рен труд „Исто рия на здра ве опаз ва нето в Бъл га рия“, изля-
зъл през 1956 г., В. Дави дова про сле дява разви тието на здра ве опаз ва нето 
по общо при е тите основни периоди на социално-ико но ми че ската и кул-
турна исто рия на Бъл га рия, съоб ра зя вайки се на места със спе ци фи ката на 
изу ча ва ния период.

Ние въз приехме друга форма на изло же ние. За да се добие по-ясна 
пред става за разви тието на всеки сек тор от здра ве опаз ва нето, те се раз-
глеж дат в само стоя телни глави. Това раз бира се не отменя основ ното 
изис кване в исто ри че ското проуч ване да се съоб ра зя ваме с общо при е тата 
перио ди за ция в исто рията на Бъл га рия. Тази форма на изло же ние, счи-
таме, че е по-удобна при раз глеж дане исто рията на отделно селище, тъй 
като се раз по лага с по-малко мате ри али. В про ти вен слу чай, раз глеж да-
ните въпроси се наси чат на периоди, което затруд нява цяло стното им и 
после до ва телно раз глеж дане. При нашия начин на изло же ние, справ ките 
ще се извърш ват много по-лесно.

С нашето проуч ване не счи таме, че изчерпваме напълно темата. Исто-
рията на здра ве опаз ва нето в Плов див може да се раз глежда още в много 
аспекти. Бъде щите изсле до ва тели в тази област, ще могат още по-задъл бо-
чено да проу чат отделни про блеми и лич но сти, имайки пре двид основ-
ните насоки и спе ци фични осо бе но сти на здра ве опаз ва нето в Плов див, 
проу чени от нас.
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ÇÀ ÌÅÄÈÖÈÍÀÒÀ ÍÀ ÏÚÐÂÈÒÅ 
ÎÁÈÒÀÒÅËÈ – ÒÐÀÊÈÒÅ

Тра ките са най-ста рите оби та тели на града и бъл гар ските земи, от 
които се откри ват културни следи. Още ІІІ–ІІ хиля до ле тие пр.н.е. те 

насе ля ват тери то рията между Кар па тите, Адри ати че ско и Бяло море, чер-
но мор ското край бре жие и него ляма част от Мала Азия, Спо ред древ ния 
исто рик Херо дот, те били най-мно го брой ният народ след индий ския.

Основ ният поминък на тра ките е земе де лието и ско товъд ството и до 
VIII–VII в. пр. н. е. те се нами рат на сте пента на пър во битно-общин ния 
строй. Кла со вото обще ство при тях възни ква през VІІ–VI в., а през V в. пр 
н. е. в басейна на р. Хеброс (дн. Марица) чрез пле менно обеди не ние се 
поставя нача лото на тра кий ската дър жава на одри сите. Това е пър вата 
голяма дър жава в Европа от негръ цки про из ход.

При тра ките, както и при всички народи, пър во на чално меди ци ната има 
чисто емпи ри чен харак тер, пол зу вайки опра вда ните от опита на много 
поко ле ния сред ства и при йоми за лече нието на бол ните. С обо со бя ва нето 
на робо вла дел ския строй и свър за ното с това съот ветно разви тие на рели-
гията меди ци ната посте пенно при до бива жре че ски харак тер. Към при ми-
тив ната емпи ри че ска меди цина се при ба вят редица култови насло ения.

Пред ста вите на човека за боле стите се офор мят едно вре менно и в тясна 
връ зка с него вото общо миро зре ние, съот вет ству ващо на исто ри че ското 
разви тие на обще ството. Миро гледът на пър во бит ния човек в своите най-
ранни ста дий е сти хийно-мате риа ли сти че ски, реали сти чен. По-късно 
следва перио дът на онто ло ги че ските пред стави на боле стите, когато 
болестта се счита вън шна и враж дебна на кон крет ния човек, пред став ена 
като малко живо съще ство, което може да про ни кне в човеш кото тяло и да 
при чини забо ля ване. В съзна нието на човека започва посте пенно борба 
между сти хийно-мате риа ли сти че ската тен ден ция и рели ги озно-иде али-
сти че ската, отра зя ваща без си лието на човека в бор бата му с при род ните 
сти хии.

Съот ветно на онто ло ги че ските и демо но ло ги че ските пред стави се 
изра бо тват методи за борба с боле стите като с живи съще ства и духове. За 
целта тра ките носели аму лети от раз лични пред мети, а за да уми ло сти вят 
гнева на злия дух, извърш вали жер тво при но ше ние. Вяр вали, че болестта 
може да бъде изма мена и за целта сме няли дре хите на бол ните, про ви рали 
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ги през тесни места, маски рали ги и т. н. За да се даде възмож ност на 
болестта да излезе от тялото на бол ния, пра вели тре пана ционно отвер стие 
на черепа му. По нашите земи са открити много черепи с подобни интер-
вен ции. На някои черепи има по 2–3 отвора, което говори, че те не вся кога 
са били фатални за живота, въпреки че отва ря нето на череп ната кухина и 
днес пред ста влява опасна хирур ги че ска интер вен ция.

За пред паз ване от епи де мии насе ле нието при бя гвало до най-раз лични 
сред ства, вклю чи телно и до маги че ски обреди. На много места в Тра кия 
дос коро като пред пазно сред ство при ла гали зао ра ва нето на сели щето с 
една бразда. Обредът зао ра ване се извърш вал с рало от дърво близ нило. 
Кова чите, ора чите и воло вете също тряб вало да са братя близ наци. 
Всичко тряб вало да стане в „тайна доба“ и никой да не забе лежи, за да не 
се раз вали магията. Ора чите тряб вало да бъдат съвър шено голи, когато 
зао ра ват селото.

Освен този оби чай със същата цел прак ти ку вали и пре ска чане на огън. 
На под хо дящо скрито място в гората полу ча вали огън чрез три ене на 
хвой нови дър вета, който нари чали „жив огън“ или „божи огън“, вяр вайки, 
че бог го изпраща. След това запал вали куп дърва и всички хора от сели-
щето тряб вало да пре ско чат огъня, за да не се раз бо леят.

Пре ска ча нето на огън се извършва у нас на много места по време на 
про лет ните праз ници „Бла го вец“, „Св. Йере мия“ и др. През такъв огън 
пре кар ват и живот ните, когато са застра шени от болест.

Тези оби чаи са насле дени от ста рите тра кий ски пле мена, които на свой 
ред ги въз прие мат по време на рим ското вла ди че ство. Леген дата за Ромул 
и Рем, широко раз про стра нена от рим ските легиони и коло ни сти, е също 
свър зана с ита лий ския оби чай на зао ра ване, изпъл ня ван от близ наци.

Зао ра ва нето на насе ле ното място и пре ска ча нето на огън са два отдел-
ни по своята същност оби чаи, които се свър зват вза имно твърде рано. 
Пре ска ча нето на огън било раз про стра нено в Рим ската импе рия дори след 
уста но вя ване на хри сти ян ството. През 630 г. бил изда ден спе циа лен канон 
про тив този обред.

Огъ нят в този оби чай има сим во лично зна че ние и е свър зан най-веро-
ятно с демо но ло гич ните пред стави за боле стите. Прие майки, че боле стите 
са оду хо тво рени съще ства, тра ките са вяр вали, че както огъ нят про пъжда 
всички диви зве рове и мрака, така ще про гони и боле стите.

Спо ред Тео фраст тра ките поз на вали мно же ство „сладки и смър то носни 
билки“. Пли ний Стари пише, че те изпол зу вали бяла трева за спи ране на 
кръ во те че ние при нара ня ване на кръ во носни съдове. Уме ели да при го твят 
възбуж дащи и прис пи ващи вина, а така също „сла дък хляб“, който затя гал 
сто маха при раз хлаб ване.

Лечеб ните свой ства на много билки, известни на тра ките, нами рат при-
ло же ние и сега в нашата народна меди цина.

Мно го брой ните тер мални извори по нашите земи били широко изпол-
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зу вани с лечебни цели. Остан ките от све ти ли щата, постро ени край тях, 
гово рят за широ кото при ло же ние на бал нео те ра пията от тра ките. Физи че-
ската издръ жли вост и дъл го ле тието на тра ките били отда вани на това, че 
„се въздър жали от сме сена храна, а също гдето постоянно све жата 
роса, със своите хладки пръ ски укрепва телата им. Те се нас лаж да ват на 
чистия въздух, освен това изпи тват по-непо сред ствено живо твор ното 
дей ствие на слън че вите лъчи, преди да се замър сят от зем ните еле-
менти.“ В тези думи на Амиан Мар це лиан Цв. Кри ста нов вижда, че тра-
ките са имали известна пред става за ролята на хелио те ра пията, въздуха и 
изобщо за кли ма то те ра пията и про фи лак ти ката.

В осо бен култ била издиг ната водата. Запа зе ният оби чай да се водят 
болни рано преди изгрев-слънце при някои извор срещу Гер гьов ден, 
Еньов ден и Илин ден е насле ден от тра ките.

По кос вени данни се подраз бира, че „бае нето“, в което заляга пре димно 
ефек тът от суге стив ното въздей ствие, е било широко при ла гало от тра-
ките. Бая нията се явя ват една древна форма на пси хо те ра пия. Ариам 
пише, че с бая ния и билки е възможно както да се леку ват стра да нията, 
така и да се при чи ня ват. „Траке била нимфа, веща в бая нията и бил ките, 
и могла, от една страна, да отстра нява стра да нията с билки, а от 
друга, да ги при чи нява, както Медея, Ага меда и извест ната Кро ко дике.“

Между откри тите пред мети в тра кий ските гроб ници от VII – VIII в. 
пр.н.е. има една група дребни фигурки, изра бо тени от глина, камък или 
кост с неясно пред наз на че ние. Васил Миков приема, че тези гро бове, в 
които са наме рени подобни пред мети, са на жени баячки или лечи телки. 
Спо ме на тите атри бути на древ ните лечи телки баячки се откри ват не само 
в мно же ство древни гроб ници (Дуван лий, Созо пол, Сли вен, Оря хово – 
Смо лян ско и др.), но те са достиг нали непро ме нени чак до наши дни. 
Същите фигурки В. Миков среща и у някои съвре менни баячки-лечи-
телки. Тази прием стве ност се осъ ще ствява чрез народ ната меди цина, 
която куму лира в себе си опита на много поко ле ния и кон сер ва тивно 
съхра нява редица при йоми, опра вдани от прак ти ката.

За голям ото зна че ние, което са при да вали тра ките на пси хич ното 
въздей ствие при лече нието, най-убе ди телно гово рят при йо мите на жре-
ците на Зал мок сис, опи сани от Пла тон:

„Хара мид ме запита, дали зная някакво лекар ство про тив гла во-
бо лие и аз му отго во рих не без стес не ние, че зная. „Какво е то?“, 
рече той. И аз казах, че то е някаква билка, но се при бавя и 
някакво при пя ване към лекар ството; ако едно вре менно се при-
бегне до при пя ване и до лекар ството, постига се пълно оздра вя-
ване, но без при пя ва нето няма никаква полза от бил ката... Аз го 
нау чих там, в похода, от едного от тра кий ските лекари на Зал-
мок сис, за когото се говори, че вяр вал в без смър тието на душа-
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та... „Нашият цар Зал мок сис – рече той, – бидейки сам бог, 
твърди, че както не бива да се почва да се леку ват очите без 
тялото, тъй не бива да се започва да се лекува и тялото без душа-
та, и че при чи ната, поради която гръ цките лекари не могат да се 
спра вят с много боле сти, е, гдето не приз на ват тялото като тако-
ва, което се нуж дае от леку ване и което щом не се намира в 
добро състоя ние, не позво лява и на частта да се намира в също-
то състоя ние. Той казва, че душата е такова нещо, от което про-
из тича вся какво добро и вся какво зло за тялото и за целия човек, 
както гла вата е същото нещо за очите; затова тряб вало главно и 
преди всичко да се лекува душата, за да бъде в добро състоя ние 
и гла вата, пък и оста на лите части на тялото. А леку ва нето на 
душата, мили мои – казва той, – става с някакви при пя ва ния, а 
тия при пя ва ния са доб рите беседи. От такива беседи се заражда 
в душата мъдрост и щом веднъж душата при до бие мъдрост и я 
при те жава, вече лесно може да се даде здраве и на гла вата, и на 
оста на лите части на тялото.“ И тъй, като ме запозна с лекар-
ството и при пя ва нията, той добави: „Дано никой не те склони да 
си леку ваш гла вата с това лекар ство, докато не пре до ста виш 
по-напред душата си на лечеб ната сила на при пя ва нията. И то 
защото в това се състои раз про стра не ната сега между хората 
заблуда, че се зала вят да при ла гат отделно еди ния или дру гия 
начин на леку ване“. И той съвсем настой чиво ми внуши, че не 
трябва да има никой тъй богат, тъй бла го ро ден, тъй кра сив, 
който да ме склони иначе да постъпя. Аз му се заклех да го слу-
шам, и трябва да го слу шаме, затова, ако искаш спо ред напът-
ствията на чуж де неца да под ло жиш най-напред душата си на 
при пя ва нията на тра ки еца, ще ти донеса лекар ството за гла вата, 
или ако не, то не бих могъл да сторя нищо за тебе, драги Хара-
миде.“

Тези редове, напи сани преди много векове, ни дават възмож ност да 
добием пред става за при ло же нието на суге стията от тра ките и да напра-
вим някои изводи. Рес пек тът, с които се отнася Пла тон към тра кий ските 
лекари, под сказва, че те са имали авто ри тет не само в род ната си земя, но 
и в съсед ните на Тра кия народи. Пси хо те ра пията се про веж дала пре димно 
под фор мата на „при пя ва ния“, които се съче та вали едно вре менно с прие-
мане на билки. По този начин дей ствието на лекар ствата се под сил вало с 
пряка и лар ви рана суге стия. Без да се поз нава зна че нието на пси хич ното 
въздей ствие върху тялото и болест ните про цеси, те при ла гали пси хо те ра-
пев тични въздей ствия при всички забо ля ва ния съвсем емпи рично. 
„Душата е такова нещо, от което про из тича вся какво добро и всяко зло 
за тялото...“. Тази мисъл носи отпе чатъка и на иде али сти че ските фило-
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со фски въз гледи на Пла тон за пър вич ността, без смър тието и неза ви си-
мостта на душата.

Съдър жа нието на „при пя ва нията“ се изграж дало от „добри беседи“, 
чрез които душата при до бива мъдрост и при дава здраве на гла вата и цяло-
то тяло. Това под сказва, че тра кий ските лечи тели са при бя гвали и до 
разяс не ния и убеж де ния, до нрав ствено повлия ване на бол ния, насо чено 
към дезак ту а ли зи ране и над жи вя ване на кон флик тите и опа се нията, дви-
жещи пси хо ге нията. Дей ствието на пси хо те ра пията се съче та вало поня-
кога с мело те ра пия. Съдър жа нието на пси хо те ра пев тич ните беседи, пре-
да вани с помощта на музика – „при пя ва ния“, засил вало влия нието върху 
емо цио нално-инстинк тив ната сфера.

В тра кий ската мито ло гия почетно място заема Орфей. За него са били 
създа дена много легенди, в които са залег нали пред ста вите на народа за 
въздей ствието на музи ката. Сви рейки на своята златна лира, Орфей смай-
ва със зву ците дори мрач ния Херон, който го пре вежда през реката Стикс 
към под зем ното цар ство на Хадес. Той пеел за сво ето неща стие, за мъките 
на раз би тата си любов, за скръбта си по умря лата любима. Всички в цар-
ството на Хадес слу шали с вни ма ние пее нето на Орфей, оча ро вани от 
него вата музика. Отпу снал глава на гър дите си, Хадес слу шал Орфей; 
скло нила глава на рамото на мъжа си, слу шала песента Пер се фона; омаян 
от зву ците на песента, Тан тал заб ра вил глада и жаж дата, които го измъч-
вали; Сизиф пре кра тил теж ката си без плодна работа, сед нал на камъка, 
който изкач вал по пла ни ната, и дъл боко, дъл боко се зами слил. Оча ро вани 
от пее нето сто яли дана и дите, заб ра вили за своя съд без дъно. Дори страш-
ната богини с три лица – Хеката – се зак рила с ръце, за да не се виж дат 
съл зите на очите ѝ. Сълзи бле стели и в очите на без ми лост ните ери нии. 
Дори тях зат рог нал с песента си Орфей.

Още в дъл бока древ ност, по чисто емпи ри че ски път, хората са поз на-
вали раз лич ните влия ния на музи ката върху душата и физи ката на човека. 
Спо ред Омир маги че ската песен на Ауто ли коз спряла кръвта от раните на 
Ахи лес. Древ ният фило соф Пита гор отде лял голямо вни ма ние на музи-
ката, счи тайки, че известни мело дии и ритми смек ча ват нра вите, побеж да-
ват човеш ките стра сти и възоб но вя ват душе вната хар мо ния.

Тра кий ският кон ник е пър вото и най-раз про стра нено боже ство в исто-
ри че ското разви тие на при ми тив ната тра кий ска рели гиозна мисъл. Той 
обеди нява в себе си раз лични аспекти – почи тан е като покро ви тел на над-
зем ния и под зем ния свят, като бог на вой ната, бог на лова, бог-лечи тел и 
т. н. На някои оброчни плочки Тра кий ският кон ник носи проз ви щата 
„ я т р о с “  – лекар, „ с о з о н “  – спа ся ващ, „ м е д ау  р о с “  – лечи тел и др.

Култът към здра ве нос ните боже ства Аскле пий, Хигия и Телес фор се 
утвър ждава при тра ките по време на рим ското вла ди че ство, и то от ІІ в. на 
новата ера. Докато бед ното тра кий ско насе ле ние от града и селото се при-
държа строго към култо вото почи та ние на Тра кий ския кон ник и оста на-
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лите свои боже ства, бога тата тра-
кий ска вър хушка се обръща с лице 
към по-висо ката култура на заво ева-
те лите. На много тра кий ски боже-
ства се поста вят чужди атри бути, и 
обратно – на заим ству ва ните се 
поста вят атри бути на тра кий ски 
боже ства. В духа на рели гиоз ния 
син кре тизъм посте пенно се отъж де-
ствя ват съвсем раз лични по про из-
ход култове.

По ико но гра фията Аскле пий – 
богът на меди ци ната, е пред ставен 
като едър зрял мъж, излъч ващ здра-
ве и сила, с къд рави коси и късо 
под стри гана брада, под прян на 
тояга, около която се вие змия. 
(Аскле пие вата тояга е приета днес 
за емблема на меди ците.)

Подобно на гър ците, в чест на 
Аскле пий тра ките издиг нали много 
све ти лища – аскле пиони, в които се 

оказва меди цин ска помощ.
След утвър жда ване култа към Аскле пий сред тра ките се раз про стра-

нява и култът към него вата дъщеря Хигия, покро ви тел ката на хиги е ната. 
Хигия почти не се среща като само стоя те лен култ по пашите земи, а влиза 
пре димно в анту ража на Аскле пий. В ико но гра фията тя е пред став ена като 
млада, стройна жена, обле чена в дълъг диплест хитон и пре мет нат през 
ръката хима теон. В лявата си ръка държи патера, към която е насо чена 
змия, обвита около дяс ната ѝ ръка.

Телес фор е здра ве носно боже ство от анту ража на Аскле пий, чийто култ 
се появява в Тра кия след този на Хигия. Той обеди нява в себе си раз лични 
аспекти, но тук се явява пре димно като щаст лив гений в оздра ви тел ния 
про цес. Обик но вено се пред ставя като малка фигурка, намет нат с дълга 
дреха с качулка. Телес фор се счита за кел тско боже ство, чийто култ чрез 
гръко-рим ския пан теон пре ми нава и у тра ките. В някои народи той се 
счита за пред во ди тел към зад гроб ния живот, като бог на съня, като посред-
ник между бол ните и Аскле пий, зак рил ник на децата и т. н.

Днес е трудно да се гадае каква е била забо ле ва е мостта сред тра ките. 
Още по-трудно е да се раз бере доколко тези боле сти, които са сега про-
блем за меди ци ната, като сър деч ните инфаркти и зло ка че стве ните ново об-
ра зу ва ния, са се сре щали и зани ма вали тра кий ските лечи тели. Можем 
само да допу снем, че те не са били най-страш ното, тъй като постоянно 
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явле ние по това време са вой ните и епи де ми ите. Продъл жи тел ните войни 
и широ ките кон такти на рим ските легиони с наро дите на Азия и Африка 
създа вали бла го при ятни пред по ставки за раз про стра ня ва нето на огромни 
епи де мии, които не са щадили и тра ките. С епи де ми ите са пряко свър зани 
раз цветът на робо вла дел че ския строй и антич ните циви ли за ции, които са 
се кре пели на пле щите на хиля дите роби. Ето защо те са опи сани като най-
съще ствени събития в цялата антична лите ра тура.

Клав дий Гален описва страш ните опу сто ше ния на една 15-годишна 
епи де мия, наре чена „моро вата язва на Анто ний“, раз вих рила се от 165 г. 
до 180 г. От самото опи са ние на Гален днес се уста но вява, че се касае за 
епи де мии от дизен те рия, коре мен тиф и вариола. Изход ната точка на 
„моро вата язва“ се счита Сирия, където болестта се пре дава от местното 
насе ле ние на вой ската на Луций Вер, обсаж дащ Селеф кия. При завръ ща-
нето им в роди ната болестта се раз сейва по пътя на дви же нието на арми-
ята и нав лиза в Рим през 166 г. Епи де мията обхваща почти цялата Рим-
ска импе рия – от Пер сия до Галия и Рейн. От нея загива и Марк Авре-
лий.

Известни са още „чумата на Туки дид“ – по време на Пело по нес ката 
война, „чумата на Ори зий“ – започ нала от афри кан ската про вин ция Нуми-
дия и Кар та ген през 125 г., „Киприя но вата чума“ – на името на кар та ген-
ския епи скоп Киприян, поло жил уси лия за ней ното огра ни ча ване.

Гръ цкият исто рик Зосим от V в. отбе лязва след ното по повод гот ските 
напа де ния в Тра кия: „Когато властта пре ми нала в ръцете на Гал... пък 
и чумата, която напад нала гра дове и села, погуб вала не по-малко от 
теж ката във всяко отно ше ние война онова, което било оста нало от 
насе ле нието. По-рано тя никога не била пора зя вала тол кова много 
люде.“

Не са лип свали и други при чини за смърт. В некро пола на анти чен 
Фили по пол е наме рена една много поетично напи сана епи та фия, която 
раз крива тра гич ната кон чина на една два де сет го дишна тра кийка. Ето ней-
ния зат ро гващ текст: „Питаш ти, който мина ваш оттук, какво ми е 
името и кой ме е родил. Научи всичко както подо бава: моят баща е 
Митри дат, майка ми Хри ста, а аз съм Кенис зло щаст ната. Уми рам два-
де сет го дишна, като раж дане ми докара смъртта, току-що поз нала 
живота. Какво да ти кажа повече, стран ниче? След като пожа лиш мене 
зло по луч ната и поче теш достой ната за съжа ле ние със сълзи от твоите 
очи, отмини над гроб ния ми памет ник.“

Лечеб ните и про фи лак тични сред ства по това време били с много слаба 
ефек тив ност. Въпреки нали чието на лекари и народни лечи тели, в трудни 
моменти се при бя гвало до помощта на бого вете. Така постъп вали дори 
лека рите. В бли зост до с. Труд – Плов див ско, е наме рена оброчна плочка, 
пода рена на све ти ли щето на Апо лон, почи тан и като здра ве носно боже-
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ство, със след ния текст: „На вслуш ва щия се бог Апо лон посве щава лека-
рят Мак сим.“

По всяка веро ят ност лекар ствата, които е упо тре бя вал Мак сим, не са 
били ефи ка сни, за да търси помощта на Апо лон.

Когато гово рим за меди ци ната, за про фи лак ти ката и сани тар ните усло-
вия, е уме стно да се спо мене нещо и за сред ната продъл жи тел ност на 
живота при тра ките. Бази райки се изклю чи телно върху епи граф ски мате-
ри али и пис мени извори от антич ността, Ал. Фол уста нови демо граф ската 
струк тура на Тра кия. По негови изчи сле ния тра ките имали висока раж да-
е мост и висока смърт ност. Сред ната продъл жи тел ност на живота през 
II–III в. от н.е. е била около 35 години.

Вл. Васи лев също изчи слява сред ната продъл жи тел ност на живота въз 
основа на 188 над гробни епи та фии от I до III в. и полу чава средна продъл-
жи тел ност на живота с 4 години по-ниска – 30,8 години.

Посо че ните данни сами под сказ ват, че по тези източ ници е трудно да се 
изчи сли съвсем точно сред ната продъл жи тел ност на живота, но други 
възмож но сти няма и напра ве ното трябва да прие мем за пра вдо по добно. 
Едно е без пре делно ясно, че хората по онова време не са живели така 
дълго, както днес.

Тра ките не са имали своя пис ме ност и за тях ние съдим пре димно по 
гръ цки източ ници, което не ни дава възмож ност да напра вим една по-пъл-
на и обек тивна оценка за нивото на тра кий ската меди цина. Въпреки това, 
бази райки се на огро мен мате риал, може да се счита съвсем опре де лено, 
че тя за вре мето си е била на високо ниво. Най-убе ди тел ният аргу мент за 
това е обстоя тел ството, че се е раз ви вала в непо сред ствена бли зост и вза-
имно влия ние с меди ци ната на Гър ция и Рим, които са били водещи във 
всяко отно ше ние в антич ния свят.

Бъл гар ската народна меди цина е куму ли рала в себе си и съхра нила 
през веко вете много от онова, което тра кий ските лечи тели са зна ели и 
при ла гали. И като дал ечно ехо тя ни напомня за нашите пред ше стве ници, 
вло жили голям дял в култур ната сък ро вищ ница на бъл гар ския народ.
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ÐÈÌ ÑÊÎ ÂËÀ ÄÈ ×Å ÑÒÂÎ

Римля ните про ни кват на Бал-
кан ския полуос тров в края на 

ІІІ в. пр.н.е. Вой ните между Рим и 
Тра кий ската дър жава тра ели около 
век и поло вина. През 46 г. от н.е. 
рим ският импе ра тор Клав дий пре-
махва авто ном ността на Тра кия и 
тя става рим ска про вин ция [9]. 
Рим ската власт тук се крепи на 
воен ната сила и на едно при ви ле ги-
ро вано, ико но ми че ски силно мал-
цин ство коло ни за тори и на местна-
та ари сто кра ция. Заво ева те лите 
пола гат осо бени грижи да орга ни-
зи рат добре воен ните сили и да 
създа дат усло вия за разви тието на 
ико но ми ката. Тра кия, като вът-
решна про вин ция има малък гар-
ни зон за пазене на вът реш ния ред.

За Рим ската импе рия са харак-
терни урба ни за цията и бла гоу стро-
ява нето на сели щата, което се оказ-

ва много бла го при ятно върху сани тар ното състоя ние и култу рата на насе-
ле нието. 

Ф и л и  п о  п о л  става гла вен град на про вин ция Тра кия. Той достига 
своя раз цвет през ІІ–ІІІ в. от н.е. и е счи тан за един от най-хуба вите гра-
дове на ели ни сти че ския Изток [10]. Знат ните му граж дани строят ста-
диони, амфи те атър и раз кошни бани, устрой ват спортни зре лища и теа-
трални пред ста вле ния. Заво ева те лите идват тук със своята по-напред нала 
култура, която оказва влия ние както на изку ствата, така също и върху 
разви тието на меди ци ната.

По време на рим ското вла ди че ство (І–ІV в.) разви тието на меди цин-
ската помощ в Плов див бележи напредък. За осигу ря ване здра вето и бое-
спо соб ността на мно го брой ните армии рим ската власт орга ни зира 
военномеди цин ски служби, наре чени в а л е  т у д и  н а  р и и  и създава длъж-
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но стите: лекар на лагер, лекар на 
кре пост и др. [11]. Постоян ните 
войни дават оби лен мате риал на 
хирур зите и хирур ги ята бързо се 
усъ вър шен ства. Това не остава без 
отра же ние и върху меди цин ската 
помощ в Плов див. По наме ре ните 
хирур ги че ски инстру менти в 
некро пола на антич ния град от ІІ–
ІІІ в. на н. е. се съди, че тук се 
извърш ват и доста сложни опе ра-
ции, които съот вет стват на разви-
тието на меди ци ната от епо хата на 
Гален [12]. Има осно ва ния да се 
пред по лага, че фризът на здра ве-
нос ните боже ства в Плов див, дати-
ран към ІІІ в. от н. е., е по-скоро 
останка от вале ту ди на рия, откол-
кото от аскле пион [13], който служи 
за нуж дите на мина ва щите оттук 

легиони и за легио ните раз по ло жени 
в близки селища.

По време на рим ското вла ди че ство култо вите насло ения в меди ци ната 
зна чи телно се уве ли ча ват. Сме ше нието на отдел ните народ ностни рели-
гии, започ нало няколко века преди, още по-силно се изявява. Бога тата 
тра кий ска вър хушка се обръща с лице към по-висо ката култура на римля-
ни и гърци и заим ства от тех ните оби чаи и култове.

В Плов див се сечат мно же ство монети, по които са изо бра зени здра ве-
нос ните боже ства Аскле пий, Хигия и Телес фор [14].

В чест на Аскле пий се изди гат све ти лища – а с к л е  п и о н и , някои от 
които раз ви ват широка лечебна дей ност. В окол но стите на Плов див над 
с. Бат кун, функ ци о нира през тази епоха голям аскле пион, посве тен на 
Аскле пий Зил ми дрен ски (от З и л  м и  д р а  – мест ността в която се намира). 
Самото све ти лище пред ста влява ква драт с раз мери 19,5 м. Раз де лено е на 
две поло вини, едната на по-високо ниво, веро ятно слу жеща за а л т а р . От 
самото све ти лище избликва обилно вода. От напра ве ните сон дажи около 
све ти ли щето се уста но вява, че там има още много постройки, слу жели 
навярно, за живе ене на жре ците и за наста ня ване на болни [15]. Тези 
първи лечеб ници са стро ени винаги край водо из точ ници или в кра сиви 
гори сти мест но сти, като са пол звали покрай дру гите лечебни сред ства и 
лечеб ното дей ствие на въздуха и водата.

От наме ре ните там обредни плочки 182 са посве тени на Тра кий ския 
кон ник и 119 – на Аскле пий, Хигия и Телес фор. Въпреки че све ти ли щето 
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е посве тено на Аскле пий, по-голя-
ма част от посе ти те лите, пре димно 
от сел ското насе ле ние, под на сят 
обредни плочки с изо бра же нието 
на тра кий ското боже ство. Това 
говори, че тра кий ското насе ле ние е 
при бя гвало до помощта на аскле-
пио ните, но все пак една голяма 
част от тях не заб ра вяло своите 
боже ства и ги под нася като дар на 
све ти ли щето. От някои плочки се 
вижда, че пред ста вите на тра ките за 
здра ве нос ните боже ства посте-
пенно се при бли жа ват и сме сват 
вън шно с обра зите на боже ствата 
от гръ цко-рим ския пан теон [16]. На 
една оброчна плочка Аскле пий е 

поставен на кон, обле чен с дълга дреха, а в дяс ната си ръка държи тояга, 
около която се е обвила змия [17].

От всички архео ло гични находки, под чер та ващи култа към Аскле пий и 
него вия анту раж, най-ценен е фризът на здра ве нос ната фами лия. Наме рен 
е през 1921 г. при раз коп ките на една много стара тур ска джа мия в Плов-
див. Фризът е изра бо тен от сред нозър нест мра мор и има след ните раз-
мери: дъл жина 2,83 м, висо чина 1,08 м, дебе лина 0,43 м и тегло около 3 
тона. Може да се приеме, че това е останка от вале ту ди на рия – едно типич-
но за Рим ската импе рия здра вно заве де ние. Този род заве де ния пред ста-
вля ват заченки на обще стве ните грижи за опаз ване здра вето пре димно на 
армията, но не е изклю чено да са оказ вали помощ и на местното насе ле-
ние.

На фриза са пред ста вени с голямо худо же ствено май стор ство и пла-
стич ност чле но вете на цялата здра ве носна фами лия: (от ляво на дясно) 
Йозо, Пана цея – дъщери на Аскле пий, Телес фор, Аскле пий, Хигия, 
Епионе – съпруга на Аскле пий, Махаон и Пода ли рий – синове, почи тани 
като военни лекари. Встрани полето е рам ки рано с релефно пре да дени 
жер тве ници, над които са изо бра зени бюсто вете на Сол – оли це тво ре ние 
на Слън цето, и Луна – оли це тво ре ние на Луната.

Фигу рите са в цял ръст и много добре детай ли рани. Наре дени в един 
план и тре ти рани с еднакви изразни сред ства, те са пре да дени схе ма тично, 
без сюжетна връ зка помежду си. В ком по зи цията един ствено такава има 
между Пана цея и Аскле пий. Пана цея – покро ви тел ката на тера пията, е 
пред став ена в пълен про фил, за да се под чер тае ней ното дей ствие. Спо ред 
древ ната мито ло гия Пана цея при го то влява лекар ството, което може да 
изле кува всяка болест. Но как и от какво се полу чава това все из це ля ващо 
сред ство? Вая те лят на фриза е дал един отго вор на въпроса, хвър ляйки 
известна свет лина и върху зна че нието на култа към Телес фор. Чрез докос-
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ва нето на лечеб ните билки до качул ката на Телес фор полу че ното лекар-
ство от Пана цея добива тази „все из це ля ваща“ сила.

През Сред но ве ко вието векове наред алхи ми ците са тър сели начин да 
добият все из це ля ващо сред ство – пана цей, но всички опити оста нали 
напразни. Това остава само като сладка мечта в съзна нието на хората, 
която никога няма да се осъ ще стви.

Фризът на здра ве нос ната фами лия се съхра нява в Плов див ския архео-
ло ги че ски музей. Той е све товна ряд кост и голяма нацио нална цен ност.

Здра ве нос ните боже ства или тех ните атри бути се сре щат по много 
монети, сечени в Тра кия и Мизия по време на рим ската власт. Най-рано се 
сре щат монети с изо бра же нието на Аскле пий, а по-късно с Хигия и Телес-
фор. По тра кий ски монети досега не са открити изо бра же ния на здра ве-
носни боже ства, който факт е една от опор ните точки, че култът към 
Аскле пий, Хигия и Телес фор е заим стван от гръко-рим ския пан теон.
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ÏËÎÂÄÈÂ – Â ÏÐÅÄÅËÈÒÅ ÍÀ ÂÈÇÀÍÒÈß

В 395 г. при раз де ля нето на Вели ката рим ска импе рия, Тра кия заедно 
с Плов див мина ват в пре де лите на Визан тия.

Типич ната за сред ните векове бол ница, тясно свър зана с ранно-хри сти-
ян ската култура, се явява през ІV в. (Архие пи скоп Васи лий Велики орга-
ни зира пър вата бол ница през 372 г. при град Цеза рея). Хри сти ян ството 
пуща здрави корени в Плов див през ІV в.

На мястото на раз ру ше ните ези че ски све ти лища и култове, хри сти ян-
ството издига нови, запаз ващи в общи линии беле зите на своите пред ше-
стве ници. По архео ло гични находки се съди, че в Плов див е съще ству вала 
ранно хри сти ян ска цър ковна бол ница през V-VІ в. Наход ката е открита на 
ул. „Отец Паи сий“ през 1946 г. и опи сана от плов див ския архео лог Дими-
тър Цон чев. Върху един мра мо рен кор низ е запа зен над пис, който в превод 
гласи: „И така (аз) осво бож да вам от боле сти (болка, мъки,стра да ния) 
тези, които заля гат за милост (които са мило стиви, състра да телни)“. 
Приема се, че над писът е стоял над входа на ранно визан тий ска хри сти ян-
ска бол ница, израс нала може би върху осно вите на някой тра кий ски 
аскле пион [18]. 

Това е един стве ната открита по нашите земи ранно хри сти ян ска бол-
ница и най-рано дати ра ната на Бал кан ския полуос тров.

Бач ков ският мана стир е изве стен като сред но ве ко вен меди цин ски цен-
тър. Гру зи нецът Гри го рий Баку ри ани – кти тор на Бач ков ския мана стир, 
бил велик демо стен на Визан тия и кру пен фео дал. За да увен чае зем ните 
си дела с нещо бого угодно, Гри го рий издига Бач ков ския мана стирв 1083 
г., изве стен през сред ните векове като „Петро цон ски“. Тук извършва 
изклю чи телно пол зо творна дей ност един от най-изтък ва ните гру зин ски 
фило софи и учени – Йоан Петри ций, първи рек тор на духов ната семи на-
рия в този мана стир, кру пен пред ста ви тел на Източ ния ренес анс.

От запа зе ните откъ слечни данни за него узна ваме, че той е живял в 
края на ХІ и нача лото на ХІІ в. Учил в Кон стан ти но пол, а след това става 
после до ва тел на въз гле дите на Йоан Ита лий ски, за което бил пре след ван 
от визан тий ските вла сти. По тази при чина Йоан Петри ций се завър нал в 
Гру зия, но и тук не бил посрещ нат добре от гру зин ското духо вен ство. 
По-късно постъпва като рек тор на Духов ната семи на рия в Бач ков ския 
мана стир.
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На перото на Йоан Петри ций при над ле жат редица тру дове и пре води на 
древни съчи не ния. Една от най-важ ните и ори ги нални работи е „Раз глеж-
дане на Пла то но вата фило со фия“. В нея се обсъж дат раз лични въпроси, 
вклю чи телно и есте ствено-научни.

Йоан Патри ций бил много добре осве до мен и по меди цин ските въпро-
си на сво ето време. Между ръко пи сите от сред ните векове е съхра нен труд 
под загла вие: „Прак тика Петри чели“, който по тра ди ция се пред пис вал на 
про чу тата Салерн ска школа и слу жил за обуче ние на много лекари. В 
Салерн ския кодекс на здра вето от ХІІ в., а впо след ствие и в опи са нията на 
Париж ката нацио нална библио тека „Прак тика Петро чели“ се счи тала за 
труд на неиз ве стен автор.

Този труд бил напи сан в края на ХІ в. на гръ цки език, а след това пре-
ве ден на латин ски и пол зван като учебно пома гало както в Салерн ската 
школа, така и в други сред но ве ковни уни вер си тети. През послед ните годи-
ни се доказва по без спо рен начин, че този труд е напи сан в Бач ков ския 
мана стир и то от перото на Йоан Петри ций.

В съчи не нията на Йоан Петри ций се спо ме на ват име ната на най-вели-
ките древни мисли тели и лекари като Омир, Хера клит, Демо стен, Пла тон, 
Ари сто тел, Плу тарх, Сократ, Емпи докъл, Дио ни сий, Хипо крат, Гален, 
Ави цена и др., което говори, че в кни го хра ни ли щето на Бач ков ския мана-
стир са се нами рали съчи не нията на тези зна ме нити автори.

Доказва се също, че в Бач ков ския мана стир е живял и тво рил и друг 
кру пен гру зин ски учен – Арсе ний Икал то ели, а през ХІІ–ХІІІ в. – Арсен 
и Давид Петро ци нели, които също раз ви ват огромна кни жовна дей ност. 
В исто рията на гру зин ската меди цина Арсе ний Икал то ели се титу лува 
като „настав ник на настав ни ците“ по ана то мия или в съвре менна трак-
товка – про фесор по ана то мия. Пре ве де ният от него труд „Изло же ние“ 
от Йоан Дама скин всъ щност пред ста влява трак тат с ана томо-физио ло ги-
чен харак тер.

* * *

До зав ла дя ва нето му от тур ците Плов див претър пява много ката-
строфи. Той пре ми нава мно го кратно в ръцете на раз лични народи и пле-
мена, някои от които по най-сви реп начин го раз ру ша ват из основи и без-
по щадно изби ват него вото насе ле ние. В 834 г. минава за дълго време в 
пре де лите на бъл гар ската дър жава.

През Плов див мина ват пъл чи щата на чети рите кръ сто носни похода 
(1096–1203 г.), които го ограб ват и опо жа ря ват. Това е епо хата, когато 
доми ни раща роля в нау ката има схо ла сти ката, която изхожда от поло же-
нието, че всички възможни зна ния са дадени в све ще ното писа ние на све-
тите цър ковни отци. Цър ков ната догма става нало жен изхо ден момент и 
основа на всяко съж де ние, а цър ков ните слу жи тели водачи и лечи тели на 
човеш ката душа и плът. При чи ните за боле стите се раз глеж дат като нака-
за ние изпра тено от бога за извър шен грях. От тук се опре деля и харак-
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терът на лече нието.
Ценно е опи са нието, което ни е оста вил един хро ни кьор, участ ник в 

кръ сто нос ните походи за дей ността на ски то вете (пара кли сите) край Асе-
нов град, по което можем да съдим отча сти и за дей ността на оста на лите 
мана стири. „Те (мона сите – б. а.) леку ват и изце ля ват с поглед, докос ване, 
попип ване. Много забу лени тъжовни майки носят в торба на гръб бол-
ните си недъ гави дечица тук, на висо ките вър хове при тях, за да про сят 
мъл ком изце ле нието. Седят дни и нощи и чакат ред, защото тук редът 
е закон. Никой обаче не при казва: мъл ча ливо сла гат бол ни чето при нозе-
те на мона сите и чакат да отвърне той очи или пов дигне ръка, защото 
така той лекува и пъди всички бяс ове“ [19].

По това време в Плов див и него вите окол но сти има много цър кви и 
мана стири, в които духов ни ците извърш ват лечебна дей ност. 

25



ÂÐÅÌÅ ÍÀ ÒÓÐ ÑÊÎÒÎ ÐÎÁ ÑÒÂÎ

Тур ското наше ствие слага край на бър зия въз ход на бъл гар ското 
сред но ве ковно обще ство. В момент, когато евро пей ските народи 

започ ват да рушат око вите на фео да лизма, над бъл гар ския народ пада теж-
кото бреме на петве ков ното поли ти че ско, ико но ми че ско и духовно роб-
ство. Пре си чат се пър вите стъпки по пътя на него вото възраж дане. В 1364 
г., въпреки упо ри тата съпро тива на бъл гар ския гар ни зон, Плов див пада 
под тур ска власт. Духът на бра ни те лите бива сло мен, след като тур ците 
прек ъсват водо про вода на града при с. Мар ково. В 1393 г. пада и герои че-
ски защи та ва ната сто лица Тър ново. Бъл гар ският народ се обез гла вява 
поли ти че ски и духовно. Един стве ните места, в които се запаз ват спо мени 
за минало вели чие, са мана сти рите. Сгу шени в пазвите на непро хо ди мите 
гори, далеч от път ища и насе лени места, те скъ тват в себе си неу гас ващи 
нацио нални искрици.

Тур ската фео дална дър жава не полага почти никакви орга ни зи рани 
обще ствени меро при я тия за опаз ване здра вето на насе ле нието. Дава се 
път на бла го тво ри тел ността и част ните ини циа тиви. Въпреки отслаб ва-
нето на ико но ми че ската мощ на бъл гар ските мана стири и чер кви, те 
продъл жа ват да извърш ват своята бла го тво ри тел ност и лечебна дей ност. 
Проф. Сте фан Гер лах, нем ски бого слов, посе тил Плов див на 15.VІІІ.1578 
г. описва дей ността на цър квата „Св. Кон стан тин и Елена“, спо ме на вайки, 
че в същата се служи само на хра мо вия праз ник, а през оста на лото време 
на годи ната цър квата и метоха ѝ  се изпол зват като лечеб ница за душе вно 
болни. В нея имало голям камък с две железни вериги, за които връ звали 
бол ните. Преди години се откриха вгра дени в самата северна страна на 
цър квата ста ринно аязмо и спе циална към нея цистерна. По всяка веро ят-
ност тук са къпани душе вно болни, дошли в мана стир ския метох да тър сят 
изце ле ние. Пред по лага се, че цър квата е функ ци о ни рала още по време на 
Вто рата бъл гар ска фео дална дър жава.

Подобно на мана стир ските бол ници-при юти по време на роб ството 
тур ците създа ват своите бла го тво ри телни заве де ния в Бъл га рия, наре чени 
и м а  р е т и . Позо ва вайки се на офи циални доку менти от Цари град ския 
архив, Н. Гаша ров пише че „от 1390 г. до 1878 год. – осво бож де нието на 
гр. Плов див от руските вой ски, Има рет джа мия не е пре ста нала нито 
ден да не извършва своята опре де лена бла го тво ри тел ност“ [20]. По тези 
данни Има рета е построен по запо вед на сул тан Бая зид Ялда ръм като 
изку пле ние на греха му пред Аллаха за невинно убития упра ви тел на 
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града Гаази Шах бе дин Паша, син на Лала Шахид Паша – глав но ко ман ду-
ващ тур ските вой ски. Бая зид пре дал с фер ман 30 бъл гар ски села, от левия 
бряг на р. Марица, които да под дър жат с данъ ците си има рета. Този има-
рет е най-ста рият и с най-голяма дей ност в нашите земи.

Извест ният тур ски пъте ше стве ник и исто рик Евлеби Челеби отбе лязва 
в Плов див през 1651 г. два големи има рета. За дей ността на има рета спо-
ме нава и Гер лах. По тези данни има ретът при те жа вал много стаи, в които 
се при ю тя вали бедни и болни и дено нощно се раз да вало без платно храна. 
За дей ността на вто рия има рет, спо ме нат от Евлеби Челеби, нямаме све де-
ния, но трябва да се пред по лага, че и той е раз ви вал подобна бла го тво ри-
телна дей ност.

Дей ността на Има рет джа мия е тясно свър зана с Общата бол ница или 
Шпи таля, която функ ци о нира в Плов див през ХІХ в. За да бъде бол ни цата 
изпол звана за нуж дите на всички народ но сти в града, Исмет Паша нареж-
да да се дава ежед невно опре де лено коли че ство хляб от има рета, но явно, 
това коли че ство се оказва по-късно недо статъ чно. „Можли са съо те че-
стве ни ците ни турци да напра вят двойно да се дава, когато отва ряха 
вра тите на това заве де ние за всички нуж да ещи се без раз лика на народ-
ност и вяра“, отбе лязва в своя „Памет ник“ – Г. Мура ве нов [21].

Тази бол ница се нами рала до ста рата цър ква „Св. Петка“ и е главно под 
гри жите на бъл гар ското насе ле ние. Кога е стро ена и кой е ней ния кти тор 
не се знае, но явно е, че е стро ена преди ХІХ в. Раз хо дите за бол ни цата се 
осигу ря ват пре димно чрез бла го дея ния и при ходи събрани от събора на 
„Св. Петка“, про веж дан всяка про лет. От един доку мент се вижда, че 
коприв щен ската община дължи на бол ни цата 15 000 гроша обоз на чени 
като „бол ни чен капи тал“, носещ годишна лихва 1000 гроша [22]. В плов-
див ската еснаф ска кон дика се отбе ля зани даре ния за бол ни цата от раз-
лични видни плов див ски граж дани. Усло вията в нея не били добри и до 
помощта ѝ при бя гвали пре димно бедни и самотни. Пър во на чално е слу-
жила и като жен ски затвор. Тази бол ница се запазва до Осво бож де нието.

През ХVІ в. на Бал кан ския полуос тров се заселва голяма маса еврей ско 
насе ле ние, про го нено от Испа ния и Пор ту га лия. С тях идват и много лека-
ри-евреи (известни са към 100 имена), които пре на сят в нашите земи схва-
ща нията на някои западни меди цин ски школи от Сала манка и Мон пе лие, 
както и от араб ската меди цина [23]. Като цен тър на това влия ние се очер-
тава Солун, но доста евреи се засел ват и в Плов див, между които пред по-
ла гаме, че е имало и лекари, ока зали сво ето влия ние тук.

В Плов див работи 10 години един от най-изтък ва ните пред ста ви тели на 
сред но ве ков ната армен ска меди цина – Амир до влат Амо сий ски.

Него вите зна чими тру дове „Реч ник, слово за лекаря Гален“ (1468 г.) и 
„Полза от меди ци ната“ (1469 г.) са напи сани в Плов див. Вто рият труд е 
доста обемист – 523 стра ници и съдържа въпроси по ана то мия, пато ло гия, 
хиги ена, сим пто ма тика и тера пия. В нея Амир до влат излага своя богат 
опит, добит в раз лични страни, вклю чи телно и от мест ните лечи тели, тъй 
като меди ци ната тук спо ред него вите думи е „на предно място“.
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Пак в Плов див е напи сана от него вото перо кни гата под над слов 
„Народна книга“ (1477 г.), в която са опи сани над 1700 лекар ствени сред-
ства. В този си обем тя се явява като една от най-голе мите и ценни фар ма-
ко пеи по негово време.

Голя мата извест ност на Амир до влат го издига до длъж ността „гла вен 
хирург“ на сул тан Мех мед ІІ.

Осо бе ното гео граф ско поло же ние на град Плов див създава бла го при-
ятни пред по ставки тук да пре би ва ват за раз лично време редица зна ме нити 
лекари. Някои по-смели хипо тези дават осно ва ние да се допу сне, че тук са 
били Хипо крат и Гален – най-голе мите све тила на древ ната меди цина. Тук 
е живял и Васи лий Врач – един от най-обая тел ните образи в нашата исто-
рия, изго рен на кла дата в Кон стан ти но пол заради своите про гре сивни 
схва ща ния.

В исто рията на меди ци ната име ната на жените се появя ват много 
късно. Поради осо бе ното им обще ствено поло же ние в мина лото, те стоят 
векове наред извън ней ното офи циално разви тие и при ло же ние. Дори в 
Еги пет през време на Пто ло ме ите (382 г. пр. н.е.), когато меди ци ната дос-
тига тук сво ето най-голямо разви тие, със закон било заб ра нено на жените 
да леку ват. Спо ред някои исто рици пър вата жена с меди цин ско обра зо ва-
ние е Агно дис от Атина, учила пре о бле чена като мъж при Херо фил през 
ІV в. пр. н. е.

В нашата исто рия се сре щат много жени народни лечи телки, но пър-
вите лекарки едва след Осво бож де нието.

Пър вата лекарка посе тила Плов див е Соло мея Регине де Пил щейн. Тя 
е родена през 1718 г. в Ново го род ско вое вод ство – Бело ру сия, но заедно 
със своя съпруг живяла и упраж ня вала про фе сията си в огром ната тур ска 
импе рия. Около 1837 г. мла дата лекарка пред приема оби колка на бъл гар-
ските земи, мина вайки през Одрин, Ямбол, Фили по пол (дн. Плов див), 
Кар лово, Татар-Пазар джик, София, Видин и Русе. В тези гра дове пре сто-
ява раз лично време и извършва огромна лечебна дей ност, тъй като по това 
време у нас почти не се сре щали лекари. Леку вала болни от дизен те рия, 
тубер ку лоза, пара лизи, пне вмо нии и най-вече от очни забо ля ва ния. Соло-
мея спе циа ли зи рала в Еги пет, където тази спе циал ност била на завидна 
висота. Между мно гото опи сани факти в запа зе ния до днес неин днев ник, 
тя е отбе ля зала и след ната случка, свър зана с Плов див. (Днев ни кът е 
завър шен в Стам бул през 1760 г.) Било ѝ  възло жено да изле кува люби мата 
дъщеря на плов див ския паша. Соло мея пре гле дала най-щателно бол ното 
момиче и както тогава се прак ти ку вало, сама ѝ пре дава необхо ди мото 
лекар ство, което носила със себе си. Какъв бил, обаче, резул тата? Още 
щом напу снала покоите на знат ната девойка, лекар ката била наме рена от 
тур ската стража и грубо отве дена в конака при пашата. Тук тя ужа сена 
раз бира, че я оча ква жестока смърт, тъй като дъще рята на пашата почи-
нала вед нага след като пила от пре да де ното ѝ  лекар ство. Настъ пили миго-
ве на страшно напре же ние и изпи та ние. Но голя мата съоб ра зи тел ност и 
налич ното про фе си онално хлад но кръ вие казали своята дума. Сало мея 
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пред лага на пашата като един ствен и най-силен аргу мент, да изпие оста-
на лото лекар ство. Пашата скло нил: – ако лекар ството е смър то носно, то 
не ще пощади и крех кото тяло на лекар ката. Така и напра вили. Сало мея 
изпила пред всички лекар ството, наблю да вана от тур ските пър венци. След 
няколко напрег нати часа тя била осво бо дена, тъй като не послед вало 
никакво вло ша ване на състоя нието ѝ. Мла дата лекарка напу ска с гор чи-
вина града, но спо мена за тази случка не угасва в паметта ѝ  за цял живот.

С про ни кване на к ат о  л и  ц и з м а  сред бъл гар ското насе ле ние като най-
мощно про па гандно сред ство се изпол зва меди ци ната. Много от като лиш-
ките мисио нери при те жа ват за целта меди цин ско обра зо ва ние [24]. Във 
френ ската Нацио нална библио тека в Париж се съхра нява карта на Плов-
див, напра вена с военна цел от френ ския офи цер Андре Йегер шмид през 
1827 г. На нея са нане сени по-важ ните обекти в Плов див, между които и 
една като ли че ска бол ница, нами раща се на мястото на днеш ния „Дом на 
май ката и детето“ [25]. Кога е стро ена тя и колко време е съще ству вала е 
въпрос на проуч ване, но веро ятно тази бол ница е била по-добре орга ни зи-
рана от Общата бол ница, която не е нане сена на кар тата. Като ли че ския 
орден, поради напу ща нето на нашите земи, зак рива бол ни цата. Към 1849 
г. в Плов див идва ордена на к а п у  ц и  н и т е , който по-късно създава своя 
бол ница на същото място. Ули цата, на която се нами рали тези бол ници е 
отбе ля зана като „Бол нична“ в плана на гр. Плов див, напра вен през 1891 г. 
от Йосиф В. Шни тер.

В една реклама на Цари град ски вест ник от 1856 г. се съоб щава за раз-
кри ва нето на частна бол ница в Плов див от д - р  М и х а и л  В л а д у  [26]. 
В рекла мата се дават подробни све де ния за усло вията в нея. Тази бол ница 
е п ъ р  в ат а  ч а с т н а  б о л  н и ц а  в  П л о в  д и в  и в нашите земи.

В нача лото на ХІХ в. нацио нал ното дви же ние в Бъл га рия зна чи телно се 
засилва. Новос фор ми ра лата се бъл гар ска бур жо а зия съдей ства за разви-
тието на учеб ното дело и се бори за неза ви си мостта на бъл гар ската цър-
ква. Бъл гар ският народ, угне тя ван и ограб ван от тур ските фео дали и от 
гръ цкото духо вен ство, няма възмож ност да под държа свое висше учебно 
заве де ние. При все това, под дей ствието на ико но ми че ските про мени, бъл-
га рите започ ват по-добре да виж дат необхо ди мостта от обра зо вани хора. 
Много бъл гар ски мла дежи на соб ствени сред ства или под по мог нати от 
някои обще стве ници след ват в чуж бина. През ХІХ в. в Плов див се завръ-
щат пър вите бъл гари-дипло ми рани лекари. В 1848 г. е наз на чен за град ски 
лекар д - р  С т.  Ч о м а  ко в  (1819–1893 г.) завър шил меди цина в Пиза и 
Фло рен ция и спе циа ли зи рал една година хирур гия в Париж [27]. Той е 
пър вият бъл га рин спе циа лист-хирург. Д-р Чома ков се зани мава повече с 
обще ствена дей ност, откол кото с меди цина. През 1859 г. за втори град ски 
лекар е наз на чен д - р  М и х а и л  В л а д у  [28]. Освен тези лекари, в исто-
рията на града се сре щат име ната на д-р Вен тило, лекар на желе зо пътната 
ком па ния, д - р  Д ж а  в а л и ,  д - р  П а п а с  аул ,  д - р  К .  К и р  ко  в и ч ,   
д - р  Г.  В ъ л  ко  в и ч ,  д - р  Б и р  д а с ,  д - р  Р а ш ко  П е т р о в ,  д - р  И в . 
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Б о г о  р о в , който раз крива аптека в Плов див през 1860 г. [29], Белия 
Домин [30], като ли че ски све ще ник с меди цин ско обра зо ва ние и др.

Тези бъл гар ски и гръ цки лекари упраж ня ват пре димно частна прак-
тика, достъпна само за по-зам ож ното насе ле ние в града и него вите окол-
но сти. Но все пак нали чието на тол кова дипло ми рани лекари, създава 

усло вия за пови ша ване нивото на 
меди цин ската помощ. 

След Април ското въста ние 1976 
година англи чан ката Лейди 
Странг форд със сред ства на бла го-
тво ри тел ния коми тет в Лон дон 
решава да построи голяма бол ница 
в Плов див като цен тър на постра-
да лите села. Дори сумата 5 000 
лири стер линги се пред ставя като 
израз ход вана за мястото избрано за 
строеж, но бла го тво ри тел ката се 
раз бо лява и зами на вайки за Кайро, 
по пътя почива. Къде са вло жени 
тези сред ства не е известно.

В нав ече рието на Осво бож де-
нието в Плов див функ ци о нира тур-
ска военна бол ница, която по време 
на Осво бо ди тел ната война оказва 
ста цио нарна помощ на ране ните от 
бое вете при Шипка. След осво-
бож де нието на града – 16.І.1878 г., 
руските вой ски раз кри ват своя 
военна бол ница, на която цен-
трално бол нично поме ще ние е 
къщата на Йоа ким Груев на ул. 

„Ген. Заи мов“ [31].
Насе ле нието масово пол зва народ ната меди цина. Някои автори напъл-

но отри чат или ома ло ва жа ват огром ната роля на народ ните лечи тели. Ако 
под хо дим исто ри че ски към вре мето което раз глеж даме, е редно да напра-
вим срав ни телна оценка на народ ната меди цина с нивото на меди цин ската 
наука по онова време.

Осо бено без силна е била тера пията, която в някои слу чаи е дори вред-
на. Масово се прак ти кува с лечебна цел кръ во пу ска нето в Европа – с вен-
дузи, вене сек ции и пия вици. Най-доб рите лекари на Фран ция леку ват 
гени ал ния пол ски музи кант Шопен – болен от тубер ку лоза с кръ во пу ска-
ния и пия вици, с което му уско ря ват смъртта.

Този „тера пев ти чен метод“ се при ла гал масово при лече нието на бол-
ните във Фран ция, и за целта ежед невно се пол звали над 500,000 пия вици. 
С пия вици и клизми е леку ван също гени ал ния поет Ал. Пуш кин в Русия 
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след раня ва нето му в корема при дуел. И при това тези лечи тели са били 
кори фе ите на меди цин ската наука за сво ето време.

Почти всички тера пев тични сред ства при ла гани от лека рите по онова 
време, лесно са заим ствани и при ла гани от народ ните лечи тели. 

Кръ во пу ска нето е масово при ла гано и сред нашето насе ле ние с лечебна 
цел, дори и след Осво бож де нието [357].

Е д у  а р д  Д ж е  н е р  (1749–1823) при ложи варио ли за цията във Фран-
ция и записа името си в най-свет лите стра ници на човеш ката исто рия, като 
спа си тел на чове че ството от един стра шен бич – варио лата.

В исто рията на бъл гар ската народ ната меди цина се откри ват много 
народни лечи тели, които успешно са при ла гали „боля сва нето“ срещу 
вариола у нас много по-рано от откри тието на Дже нер [358].

Посе тил нашите земи през 1718 г. англий ският пъте ше стве ник 
М .  В .  Мо н  т е г ю  пише след ното: – „Ще ви раз кажа нещо, което ще ви 
накара да съжа ля вате, че не се нами рате тук. Едрата шарка, която е 
тол кова гибелна и така раз про стра нена у нас, тук е съвър шено без вредна 
поради изна ми ране на „при саж да нето“, както те го нари чат. Съще-
ствува цяло съсло вие от старци, които се зани ма ват да извърш ват тази 
опе ра ция всяка есен, през сеп тем ври, когато отми нат голе мите горе-
щини. Обик но вено се съби рат 15–16 души. Ста ри цата при стига с една 
оре хова черупка, пълна с най-доб рия вид едра шарка и пита коя вена 
бихте искали да ви бъде отво рена. Тя вед нага отваря тази, която ѝ  сте 
посо чили, с голяма игла, като ви при чи нява болка не по-голяма от одра-
скване, и слага във вената тол коз, кол кото може да се задържи на гла ви-
чката на иглата. След това пре вър зва раната с парче от празна черупка. 
По този начин отваря четири, или пет вени. 

Ста ри ците отва рят обик но вено една вена по сре дата на челото им, 
по една на всяка ръка и една на гър дите, за да очер таят знака на кръ ста. 
Ефек тът от това обаче е много лош, тъй като оста ват малки белези. 
Затова пове чето го пра вили по ръцете или кра ката, за да не се вижда“.

Вак си ни ра ните деца или млади хора, се чув ствали много добре до 8 
ден. „Тогава ги напада тре ската и те пазят легло обик но вено 2 дни. По 
лицето им се появя ват не повече от 20–30 пъпки, които никога не оста-
вят белег, а след осем дни те се чув стват добре, както преди болестта.“ 
„Еже годно хиляди пре ми на ват през тази опе ра ция и френ ския посла ник 
казва, че тук шар ката се въз приема като раз вле че ние, така както се 
пият разни води в други страни. Няма слу чай на умрял от това. Може да 
бъдете сигурни в безо пас ността на този опит, тъй като аз имам наме-
ре ние да го изпроб вам върху мал кия си син. “ [389].

През 1846 г. сул тан Абдул Меджит решил да оби коли вла де нията си и 
минал през източна Бъл га рия. Подра жа вайки на своя пред ше стве ник сул-
тан Мах муд ІІ, който през 1837 г. също напра вил такава оби колка, той 
минал през Одрин, Стара Загора, Казан лък, Габрово, Тър ново, Русе и 
Варна, откъ дето се завър нал в сто ли цата си по море. Както пише в спо ме-
ните си д-р Хр. Стам бол ски: „баща му го завел в учи ли щето, обле чен бил 
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в исти хар, дър жащ клонче от чем шир, оки чено с цве тове от трен да фил. 
Учи те лите и све ще ни кът в праз нично обле кло, наре дили децата на изток 
вън от града, в мест ността Цар ска ливада. От лива дата до конака из 
пътя се пръ скало изо билно розова вода, а в града – розово масло. Цялата 
атмо сфера бла гоу ха ела.“ „На утреш ния ден – продъл жава раз каза си д-р 
Стам бол ски – лека рите на сул тана при са диха за шарка децата на всички 
граж дани, събрани в широ кия двор на конака, и на всяко при са дено дете 
се пода рило от хазна таря на сул тана по 4 бешлика пред самия сул тан. 
При поемане на подаръка всяко дете му се покла няло и дрън кало парите 
в шепата си“ [360].

Л у и  П а с  т ь о р  (1822–1895) – друго голямо име в исто рията на меди-
ци ната, на 6 юли 1885 г. при ложи за първи път своята про ти во бясна вак-
сина и спаси от сигурна смърт Жупил. 

Исто рията на бъл гар ската народна меди цина показва, че и у нас народ-
ни лечи тели са леку вали уха пани от бясно куче по раз лични начини, някои 
от които по същността на меха низма за пред паз ване, се добли жа ват до 
този на Пас тьор.

Веро ятно поня кога те са били ефек тивни, защото болестта бяс не била 
раз про стра нена у нас.

Френ ският пъте ше стве ник Оли вие пре ми нал по земите на тур ската 
импе рия през 1793–98 г. отбе лязва след ното: „Ако се вярва на пъте ше-
стве ни ците, на сви де тел ствата на голям брой лекари, които кон сул ти-
рах по този въпрос, бясът е напълно неиз ве стен из Ори ента. Изглежда, 
въпрос ната болест е тол кова чужда за ония обла сти, както чумата е за 
тази част на Европа, където живеем.“ [361].

Тра ди цията за усво яване и пре да ване лечеб ното изку ство на народ ните 
лечи тели освен устно, се осъ ще ствява и чрез пис мени доку менти – ръко-
писни леков ници и мно же ство при пи ски, които се откри ват в доку менти 
със сме сен – свет ски и рели гиозен харак тер.

В НБ „Иван Вазов“ Плов див се нами рат два ръко писни лекар стве ника 
и рецеп турни при писи в четири ръко писа от 17–19 век. Освен това, има на 
ста ро тур ски лекар стве ник – „Чуде сата на меди ци ната“.

В един от лекар стве ни ците са запи сани 91 рецепти, а във вто рия – 180, 
което дава доста широки тера пев тични възмож но сти на народ ните лечи-
тели по онова време [362].

В нашата народна меди цина открихме рецепти от Ави цена и Пара целз, 
от древни и сред но ве ковни лечи тели, което говори за дал ечни и широки 
влия ния.
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ÏÎËÀÃÀÍÅ ÎÑÍÎÂÈÒÅ ÍÀ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÎ-
ÎÐÃÀÍÈÇÈÐÀÍÎÒÎ ÇÄÐÀÂÅÎÏÀÇÂÀÍÅ Â 

ÏËÎÂÄÈÂ

На 16 януари 1878 г. Плов див осъмва осво бо ден от вой ни ците на 
капи тан Бу р а го , с което се слага край на теж кото петве ковно роб-

ство. Вре мен ното руско упра вле ние под ръко вод ството на к н я з  Д о н  д у -
ко в - Ко р  с а  ко в  се уста но вява в Плов див – сто лица на Бъл га рия. Но с 
наме сата на запад ните велики сили земите на ново осво бо дена Бъл га рия 
отново се раз къ сват по силата на Бер лин ския дого вор. Отнема се Тра кия, 
Маке до ния, Доб ру джа, а Южна Бъл га рия – вклю чи телно и Плов див, оста-
ват под пря ката власт на Тур ция, като се създава авто номна област 
И з т оч н а  Р у м е  л и я .

Това реше ние пом ра чава радостта на насе ле нието от скоро завою ва ната 
сво бода. Започва отново борба про тив нес пра вед ли вото реше ние на Бер-
лин ския дого вор, която се увен чава с успех едва след 7 години. На 6 сеп-
тем ври 1885 година се про въз гла сява С ъ е  д и  н е  н и е т о  между Източна 
Руме лия и Кня же ство Бъл га рия – вто рото щаст ливо съби тие за бъл гар ския 
народ [32].

Вре мен ното руско упра вле ние поставя на пре ден план в своята дей ност 
орга ни зи ра нето на меди цин ската част в осво бо де ните гра дове. В осно вата 
на здра вната орга ни за ция у нас се нас аж дат еле мен тите на про гре сив ната 
руска зем ска меди цина. Източна Руме лия се раз деля на 3 губер нии включ-
ващи 28 око лии. За всяка око лия се наз на чава по един лекар под по мог нат 
впо след ствие от фелд шер. В Плов див за обла стен лекар русите наз на ча ват 
д-р Ем. Голд щейн, а за губерн ски лекар д-р Ст. Чома ков [33].

Въпреки отхвър ле ното роб ство, поло же нието на насе ле нието е тежко, а 
сани тар ното наслед ство много лошо. Вой ната оставя без домни десетки 
хиляди бъл гари и турци, хиляди сираци и вдо вици, а още по-страшни от 
глада и нище тата са вър лу ва щите епи де мии. През зимата на 1878/79 г. 
заги ват от глад и боле сти хиляди жени, деца и старци [34]. Броят на налич-
ните лекари не достига за про веж дане на най-еле мен тар ните сани тарно-
про ти вое пи де мични и лечебни меро при я тия. В Плов див няма бол нично 
заве де ние, което да окаже в необхо ди мия обем ста цио нарна помощ.

Руските военни лекари не оста ват рав но душни към меди цин ските 
нужди на изстра да лото бъл гар ско насе ле ние. Не жалейки сили и време, те 
посе ща ват и леку ват много болни по домо вете, а някои тежки слу чаи 
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прие мат на ста цио нарно лече ние в руската военна бол ница. Забе ле жи-
телна в исто рията на бъл гар ското здра ве опаз ване остава постъп ката на 
руския вое нен лекар д - р  К .  А .  Уг р ю  м о в , който про явява изклю чи-
телна пре да ност към бъл гар ския народ. Изхож дайки от труд ното здра вно 
кадрово състоя ние в този момент, по своя ини циа тива и под по мог нат от 
бъл гар ския лекар д-р Севов, той орга ни зира (и про вежда) пър вия к у р с 
з а  ф е л д  ш е р и  у нас. Кур сът се про вежда в Плов див и завършва в нача-
лото на 1879 г. По това време д-р Угрю мов е ст. вое нен лекар на бъл гар-
ската мили ция (народна армия в Източна Руме лия), а по време на Осво бо-
ди тел ната война – лекар на бъл гар ското опъл че ние, рамо до рамо с бъл-
гар ските лекари Бонев, Везен ков, Бог да нов и др. [35]

За да се под го твят фелд шери за всички кра ища на Източна Руме лия, 
както и за осигу ря ване на меди цин ски кадри за воен ните поде ле ния, д-р 
Угрю мов под бира за курса по няколко мла дежи от всяка бъл гар ска дру-
жина. От Първа и Втора плов див ски дру жини – 12 души; от Ста ро за гор ска 
– 5; Хасков ска – 6; Ямбол ска – 3; Сли вен ска – 6; Бур га ска – 6; Пазар-
джишка – 3 и Казан лъ шка – 5. Кур си стите се под би рат измежду най-про-
све те ните и будни мла дежи. Възни кна лите пречки по орга ни зи ра нето и 
про веж да нето на курса не сло мя ват амби цията и високо-хуман ните под-
буди на д-р Угрю мов. В курса се про веж дат тео ре ти че ски и прак ти че ски 
зани ма ния в продъл же ние на 4 месеца, като за база на обуче нието служи 
руската военна бол ница в Плов див. Данни за про гра мата и раз пре де ле-
нието на часо вете по дис ци плини лип сват, но прие маме, че тя е заим-
ствана от про гра мата на руските военномеди цин ски учи лища за фелд-
шери, про ве дена в по-сък ра тена форма. В края на курса всеки кур сист 
полага изпит пред спе циална за целта коми сия, състав ена от бъл гар ски 
лекари. От 51 явили се на изпит, коми сията поставя на 28 души най-висо-
ката оценка – 5, на 10 кур си сти – 4 и на 7 – оценка 3. На попра ви те лен 
изпит оста ват само 6 души [36]. Уча ства щите в коми сията кон ста ти рат с 
въз торг много доб рата под го товка на фелд ше рите и ги раз пре де лят съоб-
разно зна нията им на 2 кате го рии: в пър вата вли зат най-добре под гот ве-
ните 28 фелд шери, които се пре движ дат за помощ ници на око лий ските 
лекари, а оста на лите – за фелд шери по бол ници, където рабо тят под пря-
кото ръко вод ство на лека рите. В щата на Плов див ската дър жавна бол ница 
фигу ри рат дълго време име ната на фелд ше рите от този курс – И. Мар чев, 
К. Стан чев, К. Ива нов и др. [37].

Сани тар ният съвет и плов див ската обще стве ност оце ня ват много висо-
ко заслу гата на д-р К. А. Угрю мов. По слу чай него вото завръ щане в Русия, 
в плов див ските ежед нев ници „Марица“ и „Народ ний глас“ са публи ку-
вани ста тии с много про чув ствени думи: „Силата на чув ствата от приз-
на тел ност, които ще хра ним вся кога за труд ното дело, което той пред-
прие и което увенча така щаст ливо, може да се срав нят само със скръб-
та, която ще почув ствува всеки, като се изве сти, че д-р Угрю мов остава 
стра ната ни“ [38].
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Тези думи изка зани от името на цял народ са най-висо ката морална 
награда за бла го род ното дело на руския вое нен лекар д-р К. А. Угрю мов. 
(Той постъпва като лекар-доб ро во лец в бъл гар ското опъл че ние, раня ван 
при бое вете на вр. Шипка).

По време на Осво бо ди тел ната война много невръстни деца оста ват кръ-
гли сираци, които бро дили по плов див ските улици, като под пла шени 
пилци, гла дни и прем ръ знали. Състра да тел ните руски вой ници и офи цери 
осино вя ват някои от тях, които нами рат в Русия втора родина.

През про летта на 1878 г. изпъл ня ва щия длъж ността комен дант на града 
– пол ков ник Хамил тон, при ю тил няколко от тези деца, за които се гри жил 
бащин ски. Но пре це ня вайки нуж дите, той решава да устрои дет ски дом 
– сиро пи та лище, в което да се наста нят повече деца. Идеята се посреща с 
въз торг от руската сани тарна мисия и бъл гар ската инте ли ген ция. С актив-
ното съдей ствие на гене рал А. А. Домон то вич и све ще ника при щаба на 
руските вой ски в Изт. Руме лия – отец И. Поно ма рев, се при стъпва към 
осъ ще ствя ване на тази високо хуманна идея. Обявява се под писка за съби-
ране на сред ства сред руските офи цери и местното насе ле ние. Със събра-
ните сред ства се реста врира една тур ска къща и на 20 май – Св. Тро ица, 
1878 г. тър же ствено се открива сиро пи та ли щето в Плов див. Водо светът се 
извършва от бъл гар ския екзарх, а на тър же ството при съ ства и самият княз 
Дон ду ков-Кор са ков. След моле бена екзар хът про из нася про чув ствено 
слово за това високо бла го родно начи на ние, след което се съби рат с под-
нос 4 000 франка за нуж дите на децата.

Сред ствата на жен ското бла го тво ри телно дру же ство „Май чина грижа“, 
което ръко води прак ти че ски тази дей ност, са много огра ни чени, поради 
което броя на прие тите деца е само 25. За да се осигу рят достатъ чно сред-
ства, руските офи цери орга ни зи рат балове, кон церти, спек та кли и под пи-
ски за наби ране сред ства.

Над зо рът и гри жите за децата са възло жени пър во на чално на съпру гата 
на бив шия плов див ски губер на тор-пол ков ник Шепе лев, а по-късно голямо 
уча стие в дей ността на Дома има гене рал шата Н. М. Сто ли пина и ней ната 
дъщеря – М. А. Сто ли пина. 

Въз пи та нието на децата било възло жено на отец Н. Поно ма рев, под по-
мог нат от двама бъл гар ски семи на ри сти.

Жените от местното дру же ство „Май чина грижа“ нямат опит в тази 
насока и с напу ска нето на Плов див от Н. М. Сто ли пина, която всъ щност 
напра влява тази дей ност, нещата се вло ша ват.

През м.май 1879 г. при стига в Плов див Олга Нико ла евна Ско бе лева, 
която приема под свое покро ви тел ство този Дом и про вежда реши телни 
мерки за поста вя нето му на добра основа.

Гене рал-губер на то рът на Източна Руме лия гене рал-лей те нант Сто ли-
пин пода рява за нуж дите на Дома 3000 рубли, с цел да се закупи място и 
започне стро и тел ство на нова сграда. За целта се закупва място на брега 
на р. Марица в цен трал ната част на града. Започва и стро ежа. Чле но вете 
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на ръко вод ството на Жен ското дру же ство дни наред шиели в квар ти рата 
на О. Ско бе лева бельо и дрехи за децата, заку пени с нейни сред ства.

И по едно съвпа де ние на обстоя тел ствата, на 1 юни (сега Ден на детето) 
1879 г. новата сграда се приема и тър же ствено се осве щава. На този ден се 
наста ня ват всички деца в спе циално построен и обза ве ден дет ски дом.

Пър во на чално пра вил ни кът за прие мане на децата и за вът реш ния ред 
съдържа доста неяс ноти и праз ноти, поради което с помощта на О. Ско бе-
лева се изра бо тва про грама, в която се включ ват 15 точки.

От т. 6 се вижда, че децата се обуча ват на бъл гар ски и руски език, зани-
ма ват се с чети рите арит ме тични дей ствия, с гео гра фия и исто рия на Бъл-
га рия и Русия.

Спо ред пра вил ника децата навър шили два на де сет години се делят на 
три групи. Най-спо соб ните и даро вити деца се изпра щат чрез руския кон-
сул в Плов див за Русия, където трябва да полу чат спе циално обра зо ва ние 
и то пре димно фелд шер ско и аку шер ско, след което обеза телно да се 
завър нат в роди ната си, за да бъдат обще ствено полезни с поз на нията си.

Оста на лите се наста ня ват в бол ни ците на д-во „Св. Пантелеймон“, 
където се обуча ват в сани тар ното дело или ста ват занаят чии и про да вачи.

По този начин орга ни за то рите на Дет ския дом пола гат грижи не само 
за осигу ря ване приют на кръ глите сираци, но се гри жат и за тях ното соци-
ално устрой ване.

Олга Ско бе лева внася в касата на дру же ство „Май чина грижа“ и зна чи-
телна сума, която осигу рява сред ства за Дет ския дом за дълго време. По 
нейно насто яване, упра вле нието на Източна Руме лия опре деля еже ме-
сечна суб си дия от 750 франка за нуж дите на Дома. Освен това, по нейна 
ини циа тива, ръко вод ството на дру же ството се обръща с молба към Петер-
бург ския и Киев ски сла вян ски коми тети, а така също и към Бъл гар ското 
настоя тел ство в Одеса, да под по ма гат в бъдеще Дет ския дом. В отго вор се 
полу ча ват най-бла го при ятни пред ло же ния. На мол бата се отзо ва ват и 
някои други обще ствени орга ни за ции. Пред се да тел ката на Бра то лю би вото 
обще ство на Дру же ство за изда ване на полезни книги – А. Н. Стре ка лова 
от Мос ква изпраща на питом ците книги и бро шури на обща сума 150 
рубли.

За да постави отглеж да нето и въз пи та нието на по-високо ниво, Олга 
Нико ла ева пред лага стар шата сестра на Руския Чер вен кръст Л. Е. Папе 
– една високо обра зо вана и енер гична жена, да стане упра ви телка на Дома. 
Същата приема тази длъж ност, като поже лава за помощ ник да ѝ  бъде наз-
на чена мед. сестра Н. Вор ни кова.

За обуче ние на децата по рели гия и чер ковно пеене, с раз ре ше ние на 
Св. Синод, се коман ди рова от Русия отец Миле тий, (същия става пре по да-
ва тел по-късно на бъл гар ското духо вен ство).

От своя страна Руския Чер вен кръст пода рява на Дома много голямо 
коли че ство бельо, обуща и дома кин ски инвен тар.

За обуча ване на децата се прив ли чат и двама бъл гари-учи тели.
Бла го да ре ние на поло же ните грижи, в Дет ския дом се въвежда образ-
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цов ред и чистота. Децата се чув стват щаст ливи в хуба вата обста новка. Те 
учат хорово пеене, разу ча ват бъл гар ски и руски народни песни. Децата се 
отна сят с голяма любов към упра ви тел ката на Дома, към която се обръ щат 
с „мамо“ и която с гри жите и топли ната си към тях става тяхна истин ска 
майка. За съжа ле ние, здра вето на г-жа Папе не позво лява да остане повече 
в Плов див и на 21 ноем ври 1879 г. тя напу ска Бъл га рия. По нейно време 
броят на децата в Дома нара ства и достига цифрата 180. Тази цифра показ-
ва най-крас но ре чиво за напра ве ното от тази енер гична жена с помощта на 
Руската сани тарна мисия. След нея длъж ността се заема от Юлия Адри-
анова Лопу хина, която продъл жава започ на тото дело. Този исто ри че ски 
факт ще ни зат ро гва винаги със своята хуман ност и с голя мата си човешка 
зна чи мост.

По това време се поста вят и осно вите на социал ното дело в Плов див. 
Дру же ството „Св. Пантелеймон“ се сфор мира пак по ини циа ти вата и 

мате ри ал ната под крепа на руската сани тарна мисия. С осно ва ва нето на 
това дру же ство се слага не само начало на обще ствено-орга ни зи ра ната 
бла го тво ри тел ност. Със своята дей ност дру же ството успява да обез печи 
широка мате ри ална база на обще стве ното здра ве опаз ване в областта. 
Напу щайки нашите земи през м. май 1879 г., от името на „Крас ный кръс-
ть“ княз Шахов ски пре дава на настоя тел ството на д-во „Св. Пантелеймон“ 
в Плов див руската военна бол ница с цялото ѝ  иму ще ство, плюс няколко 
склада с мек инвен тар, меди ка менти и пре вър зочни мате ри али [41]. На 
тази база започва исто рията на бол нич ното дело в Плов див.

Вре мен ното руско упра вле ние полага доста грижи и за подоб ря ване 
сани тар ното състоя ние на Плов див. Княз Дон ду ков-Кор са ков отпуща 
40 000 рубли на плов див ската община за водос наб дя ва нето на града [42].

Поради по-доб рото ико но ми че ско разви тие и либе рално зако но да тел-
ство посте пенно към Източна Руме лия се насоч ват доста лекари – бъл гари 
и чуж денци. През 1884 г. съставът на меди цин ския пер со нал в областта е 
след ния:

околийски лекари  – 28 околийски фелдшери  – 28
дружинни лекари  –   5 военни фелдшери  – 29
градски  – 13 градски фелдшери  –   5
лекари членове на  болнични фелдшери  –   3
сан. съвет  –   3                                     всичко: 65
частно практик.  – 23 
                   вс. лекари 72
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акушерки  – 5 (от които в Пловдив 3)
зъболекари  – 2
Болници:
за цивилното население  – 13
военни  – 7 (от които в Пловдив 3)
изградени, но не открити  – 2

По същото време са регистрирани в Източна Румелия следните аптеки:
аптеки съвършени  – 17
аптеки несъвършени  – 11
аптеки домашни  – 12
аптеки подвижни  – 28

На всеки око лий ски лекар се отпу скат по 1500 гроша еже годно за меди-
ка менти, които той раз дава на бол ните при оби кол ката си по селата [43]. 
Това поло же ние по-късно се изменя, като вме сто парични сред ства им се 
отпу скат меди ка менти. Сред ствата за целта през пър вите години са много 
по-големи, но посте пенно нама ля ват [44].

Броят на меди цин ските сестри в отчета на Сани тар ния съвет за 1884 г. 
не е даден, но между дру гото се съоб щава, че във всяка бол ница работи по 
една, рядко две сестри. Насе ле нието на Източна Руме лия през същата 
година наб ро ява към 1 млн. с около 1250 села.

Поради харак тера на вът реш ното поло же ние на областта, тук осо бено 
вни ма ние се отделя на меди цин ското обез пе че ние на армията. В Плов див 
се раз кри ват три военни бол ници, в които рабо тят 3 лекари и 10 меди цин-
ски фелд шери. Бъл гар ската вой ска била под си гу рена с две го ди шен запас 
от меди ка менти и пре вър зочни мате ри али от скла до вете на руската армия. 
На сани тар ната служба на бъл гар ската армия се пре да ват мно же ство сани-
тарни линейки [45].

Най-висш ръко во ден здра вен орган в Източна Руме лия е С а н и  т а р -
н и я т  с ъ в е т, който се състои от пред се да тел и трима чле нове: 2-ма лека-
ри и 1 химик. Пър вият състав е след ният: пред се да тел д-р Ст. Чома ков и 
чле нове – д-р Рашко Петров, д-р М. Вла дос и д-р Карл Съос тро нек, който 
е химик. От 1884 г. се наз на чава за помощ ник-химик А. Най де но вич.

Сани тар ният съвет има за задача да кон тро лира и ръко води мето дично 
здра вното дело на тери то рията на Областта.

Поради липса на здра вно зако но да тел ство, непо сред ствено след Осво-
бож де нието слу жат пис ме ните запо веди и раз по реж да ния на град ските и 
губерн ски лекари. Доку мен тът, с който се поста вят осно вите на сани тар-
ното зако но да тел ство, е „Обла стен закон за устрой ството на сани тар ната 
част в Източна Руме лия“, приет на 28.ХІ.1880 г. Този закон не се отли чава 
зна чи телно от Вре мен ните пра вила, отна сящи се за Кня же ство Бъл га рия, 
но все пак той при те жава някои харак терни осо бе но сти, обос но вани от 
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адми ни стра тив ното и ико но ми че ско поло же ние на областта.
Сътруд ни че ството между руските и бъл гар ските здра вни работ ници в 

исто рията на плов див ското здра ве опаз ване се базира не само на ока за ната 
мно го кратно пъти ценна мате ри ална помощ. Тя е плод и на спо де ле ните 
фило со фски и научни идеи, които нашата меди цин ска обще стве ност 
почерпва с пълни шепи от про гре сив ната руска меди цин ска мисъл. Тази 
помощ, въпреки неу ло вима по изме ре ния, е огромна по същност. Идей-
ните напра вле ния про ни кнали от Русия са пър вите здрави и с напред ни чав 
харак тер насоки в разви тието на нашето здра ве опаз ване. Това влия ние се 
пре дава в орга ни за цията на обще стве ното здра ве опаз ване по пътя на пря-
кото уча стие на руските лекари при изра бо тва нето на раз лични закони и 
пра вил ници и чрез опита на десет ките наши лекари полу чили сво ето 
обра зо ва ние в Русия. Въпреки жесто ката цен зура, редица руски про гре-
сивни про фес ори нами рат форми и начини да под не сат на своите въз пи та-
ници здрава, демо кра ти че ска идео ло гия и култура. Пър вите и най-дейни 
лекари в Плов див са руските въз пи та ници. В Мос ква завърш ват меди цина 
д-р Ив. Дра го ми ров, д-р Г. Мачев, д-р П. Нич ков; в Петер бург – д-р Сл. 
Ней кова и д-р В. Нен ков; в Киев – д-р Д. Бурил ков, д-р Джа ба ров, д-р Г. 
Кара и ва нов и т. н.

За рево лю ци он ното въз пи та ние и зака лка на след ва щите в Русия бъл-
гари има зна че ние и тях ното пряко уча стие в рево лю ци он ното дви же ние. 
На стра ната на руските рево лю ци о нери про тив царизма взе мат дейно уча-
стие много бъл гари сту денти по време на Пър вата руска рево лю ция през 
1905 г. Между тях и сту дента П. Коня ров от Плов див.

През 1882 г. в Плов див и окол ните селища се уста но вя ват вид ните 
руски рево лю ци о нери д-р Нико лай Кон стан ти но вич Судзи лов ски (Русел), 
д-р Розен тал, д-р Тра нин, д-р Ал. Дилева и др. [46]. Те дона сят тук и про-
кла ми рат своите напред ни чави за вре мето си схва ща ния отно сно устрой-
ството на обще стве ното здра ве опаз ване. В една ста тия, публи ку вана във 
в. „Марица“ през 1885 г., д-р Розен тал поставя на кри тична пре ценка сани-
тар ното зако но да тел ство в Източна Руме лия [47]. В нея между дру гото той 
обръща вни ма ние на въпроса за подоб ря ване сани тар ното състоя ние и 
здра вната култура на насе ле нието, като про кла мира Сани тар ният съвет да 
про вежда своите меро при я тия посред ством град ските и око лий ски лека-
ри, които да се опи рат на мест ните адми ни стра тивни органи и обще стве-
ници.
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Поради есте ството на своята работа, лека рите се сблъс кват и запоз-
на ват с редица социални про ти во ре чия. „У никой про фе си она лист 

не са дадени тол кова възмож но сти да се събуди в сър цето му обще стве-
ното чув ство и про тест срещу обще стве ните злини, както у лекаря“, – 
пише вид ния наш учен Асен Зла та рев [48]. Тези неща не оста ват без следа 
в умо вете на чест ните и пре дани лекари, които в много слу чаи, изли зайки 
от своите чисто про фе си онални инте реси, се опи тват да потър сят път ища 
за реформи. От една страна, лекар ската про фе сия позво лява да се опоз-
наят социал ните про ти во ре чия, а от друга – меди ци ната като наука ги въо-
ръ жава с есте ствено научна мето до ло гия, която спо мага за вярно раз кри-
тие на обще стве ните зако но мер но сти.

В исто рията на нашето нацио-
нално дви же ние изпък ват име ната на 
бъл гар ските лекари: д-р Ив. Сели-
мин ски, д-р П. Берон, д-р Ив. Бого-
ров, д-р Киро Попов, д-р Ст. Чома ков 
и др., които отда ват живота си в 
служба на народа.

Отпра вяйки поглед върху стра ни-
ците на исто рията след Осво бож де-
нието, едва ли може да се посочи 
период, през който да има по-масово 
уча стие на лека рите в адми ни стра-
тив ния живот от този в Източна 
Руме лия.

Източна Руме лия полу чава едно 
несъоб ра зено с волята и инте ре сите 
на бъл гар ския народ упра вле ние, 
огла вя вано от Гене рал-губер на тор – 
хри стия нин, наз на ча ван от сул тана 
със съглас ието на голе мите дър жави, 
тъй че пря ката поли ти че ска власт 
продъл жава да стои в ръцете на сул-
тана. Гене рал-губер на то рът упра-
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влява с помощта на „ч а с т е н  с ъ в е т “, състоящ се от петима дирек тори и 
начал ника на поли цията и жан дар ме рията. Зако но да те лен орган на облас-
тта е Обла стното събра ние, което се състои по устав от 56 души, „състав-
ено най-вече от избрани чле нове и обле чено, задружно с Глав ния дирек-
тор, с пра вото да зако но по лага върху работи, които под ле жат на него-
вото ведом ство“ [49]. От народа се изби рат само 36 души, 10 наз на ча вани 
от глав ния упра ви тел и 10 засе да ват по право. Десетте пред ста ви тели, 
които глав ният упра ви тел наз на ча вал, той тряб вало да избере „... измежду 
най-лич ните земе вла делци, тър говци и про миш ле ници в Областта; 
измежду чинов ни ците на граж дан ското упра вле ние и съди ите; измежду 
граж да ните, които вър шат някои сво бодно заня тие и си имат на ръце 
било диплома на док тор или на лисан сие, изда дена от някой уни вер си-
тет“ (чл.69, гл.ІV) [50].

Пър вите зако но да телни избори в Източна Руме лия се про веж дат на 
17.Х.1879 г. Пре диз бор ната борба се води главно между трите народ но-
сти: бъл гари, гърци и турци. Тези избори имат пре димно нацио нално зна-
че ние, а поли ти че ските инте реси оста ват на втори план [51, 52, 53].

Силно впе чат ле ние прави отно ше нието на лека рите към някои сани-
тарни въпроси. Ето напри мер изказ ва нето на д-р Г. Янку лов пред събра-
нието, отно сно сее нето на ориза: „От 15 000 души рабо тещи на ориза, ще 
се раз бо леят от тре ска непре менно 45% от тях, които болни, ако имат 
неща стието да стра дат от тре ската в тече ние на 3 месеца, ето за тях, 
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за насе ле нието една загуба от 6 милиона гроша, като се сметне по 9–10 
гроша над ница. Знаем, че във време на сеяне не про из лиза повече от 4 
милиона гроша печалба. Видно е, че ако се въз пре рабо те нето на чал ти-
ците, печалба са: 1-во – 2 милиона гроша и 2-ро – което е най-важ ното, 
– здра вето на хората. В името на чело ве че ството и на инте ре сите на 
оте че ството, да ся уни що жат чал ти ците“ [54].

Въпреки реак ци ята на някои заин те ре со вани голе мият авто ри тет на 
лека рите над де лява и сее нето на ориз в Източна Руме лия се заб ра нява със 
закон.

Лека рите не оста вят рав но душни и към оста на лите обще ствени въпро-
си, като осо бено дейни в това отно ше ние са д-р Г. Хака нов, д-р Г. Стран-
ски и д-р Г. Янку лов. Под пря кото въздей ствие на лека рите, пра ви тел-
ството отпуща зна чи телни парични суми на бла го тво ри тел ното д-во 
„Св. Пантелеймон“, което се нагърбва с огромни и важни задачи. В едно 
от засе да нията на пър вата сесия д-р Г. Хака нов изказва бла го дар ност на 
пра ви тел ството за отпу сна тата сума, но съще вре менно спо деля и своите 
съжа ле ния, „че тия пари не при на сят полза, тъй като дру же ството не 
е добре както трябва наре дено“.

Когато бъл гар ската нацио нал ност завоюва в Източна Руме лия над мо-
щие, започва бор бата между дреб ната и едрата бур жо а зия. Кон сер ва тив-
ната и либе рал ната пар тии вли зат в открит кон фликт едва през 1881 г. 
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Кон сер ва то рите нари чат своята пар тия „ н а р од н а “, а по-късно „ п р и -
с ъ е  д и  н и с т к а “, а либе рал ната пар тия нари чат „ к а з и о н н а “, т.е. 
чинов ни че ска, която има под дръж ката на Глав ния упра ви тел. Начело на 
либе рал ната пар тия стоят д-р Г. Стран ски и д-р Ст. Чома ков, а на стра ната 
на кон сер ва то рите са лека рите д-р Стам бол ски, д-р Хака нов и др.

От рапорта на Постоян ния коми тет пред тре тата редовна сесия се 
вижда, че през изте клия период са изра бо тени и пред ло жени за обсъж дане 
между дру гите и доста сани тарни пра вил ници и наредби [56]. Одоб рени 
са „Пра вил ник про тив епи зо о ти ите в Областта“, „Пра вил ник за при саж да-
нето на сипа ни цата“, „Пра вил ник за кръ во пу ска те лите“ и „Пра вил ник за 
гро би щата и зако па ва нето на умре лите“. Отхвърля се „Пра вил ник за право 
на волно прак ти ку ващи лекари“ по при чина, че Постоян ният коми тет не е 
съгла сен да се взема данък от частно прак ти ку ва щите лекари. Отхвър лени 
са също „Пра вил ник за мал ката хирур гия“, „Пра вил ник за про да ване на 
ядо вите лекар ства“ и „Пра вил ник за нака зани по про да ване на лекар-
ствени неща“, поради известно дубли ране с излезли преди това пра вил-
ници и наредби. В същия отчет се вижда, че е оста нал неиз ра бо тен „Пра-
вил ник, с който се опре деля визи тите на лека рите“, но по какви при чини 
– не се спо ме нава в рапорта.

Про сле дя вайки уча стието на лека рите в Обла стното събра ние се вижда, 
че пред се да тели на сесии са били: д-р Г. Стран ски (V РС) и д-р Г. Хака нов 
(VІ РС), а под пред се да тели: д-р Г. Стран ски (І РС и І ИС), д-р Г. Янку лов 
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(ІІ, ІV и VІ РС), д-р Ст. Чома ков 
(ІІІ РС) и д-р Хр. Стам бол ски (І 
РС). Във всички сесии на Обла-
стното събра ние уча ства само д-р 
Г. Хака нов. В пет сесии уча стват 
д-р Г. Стран ски, д-р Г. Янку лов и 
д-р М. Вла дос. В четири сесии: д-р 
Н. Пла нин ски и д-р Даго ров. Д-р 
Ст. Чома ков уча ства в три сесии, а 
в една уча стват д-р Мир ко вич, д-р 
Мачев, д-р Г. Въл ко вич, д-р Жечев 
и д-р Дан чев. Общо уча стват 16 
души лекари. [57].

В ч а с т  н и я  с ъ в е т  като дирек-
тори се включ ват след ните лекари: 
д - р  В ъ л  ко  в и ч  – дирек тор на 
Общите сгради и на финан сите, 
д - р  Г.  Х а к а  н о в  – дирек тор на 
Общите сгради, д - р  С т р а н  с к и 
– дирек тор на финан сите и д - р 
Х р .  С т а м  б о л  с к и  – дирек тор на 
земе де лието, тър го вията и общите сгради. Като титу ляри на П о с т о я н -
н и я  ко м и  т е т  вли зат: д - р  Д а го  р о в ,  д - р  Г.  Я н к у л о в ,  д - р 
Г.  Х а к а  н о в ,  д - р  С т.  Ч о м а  ко в ,  д - р  Г.  С т р а н  с к и ,  д - р  Жеч е в , 
д - р  К а л а  т и  н о в  и други.

Освен уча стието на лека рите в Обла стното събра ние, те се включ ват 
активно и в целия обще ствен живот на Източна Руме лия. Д-р Ст. Чома ков, 
един от ръко во ди те лите на бор бата за цър ковна неза ви си мост, след Осво-
бож де нието е наз на чен от Вре мен ното руско упра вле ние за губерн ски 
врач от 15.ХІІ.1878 г. [58]. Той е пред се да тел на бла го тво ри тел ното дру же-
ство „Св. Пантелеймон“, което си поставя големи и важни задачи за осъ-
ще ствя ване. Съще вре менно с това д-р Ст. Чома ков заема и редица други 
длъж но сти: пред се да тел на Сани тар ния съвет в Източна Руме лия, упра ви-
тел на Област ната бол ница и т. н.

За „отлично испол не нью воз ла га емых на них обя зан но стей“ е награ ден 
от руския импе ра тор ски коми сар в Бъл га рия плов див ският град ски лекар 
д-р М. Вла дос със зла тен медал с над пис „за усер дие – для ноше нья на 
груди на Аннен ской ленте“ [59].

Най-гран ди оз ното съби тие в исто рията на Източна Руме лия – Съе ди не-
нието ѝ  с Кня же ство Бъл га рия, става пак с актив ното уча стие на лека рите.

В деня на Съе ди не нието – 6.ІХ.1885 г., се изпраща теле грама от Татар 
Пазар джик, в която се изве стява, че Захари Стоя нов и д-р Янку лов зами-
на ват за София през Пазар джик. Избрани са от Вре мен ното пра ви тел ство 
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като „депу тати да ся пред ста вят пред княза Алек сан дра...“ [60, 61, 62].
На 6 сеп тем ври 1885 г. в три часа се изпраща в цяла Източна Руме лия 

след ната теле грама – про кла ма ция: „Съоб щава се на насе ле нието на 
Областта, че от днес 6.ІХ.1885 г. се уста нови Вре менно пра ви тел ство 
състоящо се от сле дую щите лица: Пред се да тел – д-р Г. Стран ски, под-
пред се да тел – д-р Ст. Чома ков, чле нове: майор Нико лаев, майор Райчо, 
д-р Янку лов и др.“ [63].

Това е вто рото щаст ливо съби тие в исто рията на Бъл га рия след Осво-
бож де нието. На 9.ІХ.1885 г. с указ №1 Алек сан дър І нарежда на пре фекта 
– „Ръко вод ството на упра вле нието пове ря ваме на наш коми сар. За такъв 
наз на ча ваме д-р Стран ски, а за негови помощ ници П. Р. Сла вей ков и Йоа-
ким Груев. Упъл но мо ща вам нашия коми сар д-р Г. Стран ски до ново наше 
нареж дане да под писва всич ките висо чайши запо веди“ [64]. В много 
архивни доку менти сре щаме под писа и раз по реж да нията на д-р Г. 
Стран ски с тит лата „Кня же ски коми сар“.

След С ъ е  д и  н е  н и е т о  запад ните сили се опи тват да въз ста но вят ста-
рото поло же ние в Източна Руме лия. От страна на бъл гар ското насе ле ние 
се сфор ми рат разни деле га ции, които пра вят мно го бройни изло же ния 
пред кон су лите на евро пей ските страни. В едно такова изло же ние четем: 
„при туй заявя ваме, че (насе ле нието – б. а.) е готово да защи тава извър-
ше ното вече Съе ди не ние до послед ната си капка кръв и до послед ната си 
аспра“. Под това изло же ние на първо място стои под писът на д-р Ст. 
Чома ков [65].

С цел да се запази постиг на тото, в Цари град зами на ват д-р Ст. Чома ков 
и Ив. Х. Петров с цел да уста но вят връ зка с някои чуж де странни посла-
ници. За съжа ле ние, те не били допу снати да напра вят това и се завръ щат 
без да доне сат „някакви уте ши телни надежди...“, отбе лязва Йоа ким 
Груев в своите спо мени [66].

Въпреки всички пречки, двете поло вини на едно цяло се обеди ня ват. 
Така завършва седем го диш ната исто рия на Източна Руме лия. Наистина 
много кратка исто рия, но взрем ли се в стра ни ците ѝ, ще забе ле жим много 
светли имена на лекари, които оста виха неза ли чими следи със своите сам-
оо твер жени дела.
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Нача лото на д ъ р  ж а в  н и я  с е к  т о р  в здра ве опаз ва нето се поставя 
в Плов див по време на осво бо ди тел ната война – 1887–78 г., с помо-

щта на руската граж дан ска адми ни стра ция
Русите наз на ча ват за първи обла стен лекар в Плов див д-р Е. Голд щейн, 

а за губерн ски лекар – д-р Ст. Чома ков [3]. За нуж дите на плов див ското 
насе ле ние се наз на чава град ски лекар, а нас коро след това те ста ват двама. 
През 1891 г. се пре движда щат за трети град ски лекар, но обсъж дайки кан-
ди да ту рата на един от плов див ските лекари, някои съвет ници се изказ ват, 
че бюджет ните сред ства са недо статъ чни и трябва да се пра вят ико но мии. 
При гла су ва нето над де лява това мне ние и в Плов див оста ват двама град-
ски лекари за дълго време [67].

В О бл а с т  н и я  з а ко н  за сани тар ното устрой ство на Източна Руме-
лия е отде лена спе циална глава за зада чите на град ските лекари:

чл.25  – Гр а д  с к и т е  с ъ в е т и  изби рат сами град ските си лекари 
и пре пра щат на Сани тар ния съвет име ната и дипло мите им.

чл.26  – Гр а д  с к и т е  л е к а р и  са чинов ници на град ските съве-
ти, а в изпъл не нието на сани тар ната си служба те под ле жат 
под кон трола на сани тар ните съвети.

чл.27  – Гр а д  с к и я т  л е к а р  освет лява кмета върху всич ките 
меди цин ски въпроси, нагле два общото здраве в града, 
изпъл нява длъж но стите на съдебна меди цина, лекар е в 
град ската бол ница, надзи рава всич ките град ски заве де ния, 
които изис кват лекар ски пре гледи, посе щава два пъти в сед-
ми цата домо вете на про сти тут ките, про ве рява добитъка, на 
които месото е наз на чено за храна, лекува без платно извест-
ните бедни болни граж дани и въобще изпъл нява всич ките 
меди цин ски длъж но сти, с които е нато ва рен от град ския 
съвет.

Чл.29  – Гр а д  с к и я т  л е к а р  прави всеки три месеца рапорт до 
Сани тар ния съвет върху хигиен ното състоя ние на насе ле-
нието в града и върху всичко, което се спо ме нава в длъж но-
стите на око лий ските лекари [68].
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През 1891 г. щатът на здра вната служба в Плов див се състои от двама 
град ски лекари, фелд шер, аку шерка и мър тво про ве ри тел. Фелд ше рът 
изпъл нява длъж ността на архи вар, писар, куриер. Освен това, извършва 
всички вак си на ции, прев ръ зки, сани та рен кон трол над обще стве ните заве-
де ния и пр., или по-общо казано, фелд ше рът изпъл нява всички мани пу ла-
ции и цялата сани тарно-про ти вое пи де мична дей ност.

От 1908 г. в Плов див има трима град ски лекари – старши и двама млад-
ши. През 1912 г. лека рите нара стват на петима. Освен тях към служ бата 
има лекар бак те рио лог, вете ри на рен лекар, вете ри на рен фелд шер, ст. 
сани та рен фелд шер, дезин фек тор, четири аку шерки, четири сани тарни 
агенти и сани тари. Към пер со нала се числи и един маги стър, помощ ник-
апте кар, двама лабо ранти и един уче ник, които обслу жват Общин ската 
аптека.   

Пер со налът на О б щ и н  с к ат а  з д р а  в н а  с л у ж б а  през 1939 г. се 
състои от 16 души лекари, 11 фелд шери, 1 зъбо ле кар, аку шерка, 3 меди-
цин ски сестри, кни го во ди тел, тех ник-лабо рант и 6 при служ ници. Към 
здра вната служба се числи и пер со налът на „Чисти тел ната служба“ наб ро-
яващ с над ни ча рите над 200 души [69, 70]. Този състав остава почти 
непро ме нен до 1944 г.

Основ ните иска ния в отчет ния доклад на начал ника на здра вната служ-
ба през 1939 г. са след ните: да се уве личи сани тар ния пер со нал и под си лят 
бюджет ните сред ства пре дви дени за нуж дите на здра ве опаз ва нето. Аргу-
мен ти райки сво ето искане, същият отбе лязва: „Лич ният състав на здра-
вната служба през послед ните десет години, с малки изклю че ния, си 
остава един и същи, макар гра дът да е нарас нал с около 20 000 души“.

Пър во на чално Плов див се раз деля на два сани тарни района, като за 
всеки отго варя съот ве тен лекар, а един от тях изпъл нява съще вре менно 
длъж ността на старши град ски лекар. С нара ства нето на насе ле нието, 
посте пенно се уве ли ча ват и сани тар ните уча стъци. През 1904 г. те ста ват 
3, като един от лека рите работи в две амбу ла то рии – сутрин в едната, а 
сле добед във вто рата. От 1912 г. гра дът се раз деля на 4 сани тарни уча-
стъка, които през 1929 г. са 6, а от 1933 до 1944 г. – 7.

Уча стъ ко вите амбу ла то рии, с изклю че ние на една, се поме ща ват в част-
ни и неу добни сгради, състоящи се от 2 стаи – едната за лекар ски каби нет, 
а вто рата за кан це ла рия. В послед ната се пра вят всички меди цин ски мани-
пу ла ции. Обик но вено два сани тарни уча стъка се обслу жват от един и 
същи лекар. В своята работа лека рите са под по мог нати един ствено от 
фелд ше рите, като към всеки сани та рен уча стък се пре дава по един фелд-
шер и сани тар.

Длъж ността г р а д  с к а  а к у  ш е р к а  фигу рира в щата на плов див ската 
общин ска здра вна служба от 1890 г. Тя се наз на чава с цел да оказва аку-
шер ска помощ и съвети на бед ните бре менни жени. Длъж ността през 
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някои години се зак рива, като с тази задача се нато вар ват част но прак ти ку-
ва щите аку шерки в града. Те се задъл жа ват след всяко водене на раж дане 
на бедна жена, да пра вят рапорт до ст. град ски лекар, след което полу ча ват 
съот ветно възна граж де ние от град ската община.

С е с т р и н  с к и т е  д л ъ ж  н о  с т и  се раз кри ват към здра вната служба 
много късно – едва след обо со бя ва нето на здра вните съве ща телни стан-
ции. Пър во на чално има две сестри-посе ти телки, а от 1935 г. те са три.

От 1933 г. към общин ската здра вна служба фигу рира з ъ б о  л е  к а р  с к а 
длъж ност като у ч и  л и  щ е н  з ъ б о  л е  к а р . Към град ските амбу ла то рии до 
1944 г. такава длъж ност не се обо со бява.

В сво ето разви тие, общин ската здра вна служба непрек ъс нато изменя 
своята струк тура, започ вайки от най-при ми тив ната форма – една град ска 
амбу ла то рия, за да се стигне до след ната струк тура през 1933 г.:

1. Цен трално отде ле ние – общо ръко вод ство.
2. Отдел „Хиги ена“ –
 а) лекар-хигие нист
 б) учи лищни лекари
 в) учи ли щен зъбо ле кар
3. Отдел „Борба със зараз ните боле сти и отра вя ния със съестни про-

дукти“.
4. Лече бен отдел
5. Бак те рио ло ги че ска лабо ра то рия
6. Хими че ска лабо ра то рия
7. Апте чен отдел
8. Чисти те лен отдел.

Щатът към отде лите през същата година е както следва:

І отдел – 7 души: начал ник на отдела, фелд шер-дома кин, 3 патро нажни 
сестри за здра вните стан ции, писар и при служ ник.

ІІ отдел – 6 души: лекар-хигие нист и двама фелд шери сани тарни аген-
ти, двама учи лищни лекари и учи ли щен зъбо ле кар.

ІІІ отдел – 3-ма души: фелд шер-дезин фек тор и двама фелд шери сани-
тарни агенти.

ІV отдел – 9 души: 6 лекари, 7 амбу ла торни фелд шери и 6 при служ-
ници.

V отдел – 3 души: лекар-бак те рио лог, лабо рант и при служ ник.
VІ отдел – 4 души: двама химика, дело води тел и при служ ник.
VІІ отдел – 7 души: фар ма цевт-упра ви тел, 3 помощ ник-фар ма цевти, 

маги стър, ст. фар ма цевт и при служ ник.
От тези данни се вижда, че само здра вният пер со нал към общин ската 

здра вна служба се движи около 40 души, а зави ше нието, което се полу чава 
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през някои години се дължи пре димно на уве ли ча ване пер со нала към 
отдел „Чисти те лен“.

Отно сно  о б е м а  н а  л еч е б  н ат а  д е й  н о с т  н а  о б щ и н  с к ат а 
з д р а  в н а  с л у ж б а , трябва да се под чер тае, че той се раз ли чава през раз-
лич ните години. След Осво бож де нието град ските лекари се огра ни ча ват 
пре димно с лечебно-амбу ла торна дей ност, като извърш ват зна чи те лен 
брой домашни посе ще ния. Така напри мер, през 1891 г. срещу 4236 амбу-
ла торни са реги стри рани 6347 домашни пре гледа [71, 72]. Срав ни телно 
по-голям дял на домаш ните посе ще ния се дължи на това, че ста цио нар-
ната помощ през периода след Осво бож де нието не отго варя на нуж дите на 
насе ле нието. Освен това, инфек ци оз но бол ните, поради липса на изо ла-
цио нен пави лион се оста ват и кон тро ли рат в домашна обста новка.

Посте пенно с нара ства нето броя на град ските амбу ла то рии, тях ната 
средна нато ва ре ност нама лява. Докато през 1904 г. амбу ла тор ните лекари 
извърш ват сред нод невно по 10–12 пре гледа, то през 1939 г. сред нод нев-
ната нато ва ре ност на лекар с амбу ла торни и домашни пре гледи е 7–8 [73, 
74]. През същата година се извърш ват общо в шестте сани тарни уча стъци 
на града едва по 2–3 домашни посе ще ния. Чув стви телно нама лява и броя 
на амбу ла тор ните мани пу ла ции. Тази ниска нато ва ре ност на уча стъ ко вите 
амбу ла то рии се запазва до 1944 г.

Освен за лечеб ната дей ност, уча стъ ко вите лекари отго ва рят и за сани-
тарно-про ти вое пи де мич ните меро при я тия, които се про веж дат на тери то-
рията на сани тар ния уча стък.

За опра вда ване на отсъ ствията по болест лека рите изда ват на слу жа-
щите меди цин ски сви де тел ства, извър шат екс пер тизи при съдебни слу-
чаи, като се задо во ля ват пре димно с вън шен оглед [75, 76, 77].

През целия раз глеж дан период от 1878 до 1944 г. към плов див ската 
общин ска здра вна служба не се откри ват спе циа ли зи рани каби нети. В 
уча стъ ко вите амбу ла то рии се оказва пре димно обща меди цин ска помощ и 
по изклю че ние, бол ните се изпра щат за кон сул та ции в дър жав ната бол-
ница или в Дома на бла го тво ри тел ността и Народ ното здраве „Д. П. Кудо-
глу“.

За да се добие по-пълна пред става за при чи ните на смърт ността, а от 
там и за забо ле ва е мостта в Плов див, непо сред ствено след Осво бож де-
нието се въвежда м ъ р  т в о  п р о  в е  р и  т е л  с т в о . За целта се наз на чава 
съот ветно лице м ъ р  т в о  п р о  в е  р и  т е л , което влиза в щата на общин-
ската здра вна служба.

Една от основ ните задачи на общин ската здра вна служба в мина лото се 
счита изу ча ва нето на д е м о  г р а ф  с ко т о  с ъ с т о я  н и е  н а  н а с е  л е -
н и е т о . Въпреки това, в Плов див не са пра вени задъл бо чени проуч ва ния 
в тази насока [78].
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Насе ле нието на гр. Плов див след Осво бож де нието е около 30 000 
души, но него вият брой непрек ъс нато расте:

в края на  1900 г.  ......................................  43033 жители
 1910 г.  ......................................  47752 жители
 1920 г.  ......................................  63415 жители
 1930 г.  ......................................  92810 жители
 1939 г.  ......................................  109487 жители

Докато меха нич ният при раст във връ зка с урба ни за цията, непрек ъс-
нато расте, то есте стве ният постоянно нама лява [79]. Дет ската смърт ност 
в Плов див е чув стви телно над сред ната за стра ната. Това зави ше ние се 
дължи пак на при иж да нето на работ ници отвън, които са най-сла бата ико-
но ми че ска група в Плов див и тех ните деца живеят при много лоши битови 
усло вия.

Демографски данни за Пловдив от 1930 до 1939 г.

По отно ше ние осигу ря ва нето на спешна меди цин ска помощ на насе ле-
нието от страна на общин ската здра вна служба не се пред приема почти 
нищо. Д-р Хр. Аджа ров като упра ви тел на пле вен ската бол ница първи 
урежда у нас кур сове сред насе ле нието за оказ ване спешна доле кар ска 
помощ. През 1908 г. след изна сяне на обстоен доклад в Дирек цията на 
народ ното здраве д-р Г. Золо то вич поставя въпроса на необхо ди мостта от 
орга ни зи ране на такава помощ в цялата страна [80]. През 1928 г. по време 
на з е м е  т р е  с е  н и е т о  в Плов див се орга ни зи рат почти спон танно някол-
ко сани тарни „команди“ с пред наз на че ние да оказ ват бърза меди цин ска 
помощ на постра да лите. По-късно тези фор ми ро ва ния се раз тур ват и 
всичко про тича пак поста рому [81].

Посте пенно в Плов див нара ства дви же нието с мотор ните сред ства, от 
което последва заче стя ване на транс порт ните зло по луки, а с меха ни зи ра-
нето на про миш ле ността се зави ша ват и про из вод стве ните травми. 
Въпреки голе мите нужди от спешно оказ ване на меди цин ска помощ в 
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Плов див такава служба не се орга ни зира. По този повод д-р Л. Мар ков ски 
пише: „Страшна и жалка гледка пред ста влява счу пен крак или ръка да 
виси и кър вави по седал ката на някой бавен фай тон“ [82]. Не са редки 
слу ча ите, когато вслед ствие на бав ния транс порт се забавя меди цин ската 
помощ, което поня кога се оказва фатално за живота на постра да лите. 
„Жалко е зре ли щето – 4 души с импро ви зи рана носилка да обра зу ват един 
кор теж към бол ни цата, носейки нещаст ната жер тва – постра дал бед-
няк, затова, че същият няма пари да заплати фай тона“ – отбе лязва д-р 
Л. Мар ков ски [83]. Той пред лага в Плов див да се орга ни зира „дежурна 
стан ция“ към про ти во по жар ната команда, състояща се от хирург и двама 
ква ли фи ци рани помощ ници. Същата да бъде снаб дена с бързо пре возно 
сред ство – линейка. Освен тази служба, за да се обез печи в по-голям 
мащаб готов ност за спешно оказ ване на меди цин ска помощ, той пред лага 
към всички учи лища, фаб рики и други пред при я тия да има сан дъци с 
меди ка менти и носилки, които да се пол зват при нужда, докато дойде 
линей ката на дежур ната стан ция.

За да се осигури н о щ н о  и п р а з  н и ч н о  м е д и  ц и н  с ко  о б с л у -
ж в а н е  на бол ните, съгласно нареж да нето на Глав ната дирек ция на 
Народно здраве, в по-голе мите гра дове като Плов див, София, Варна, Русе, 
Бур гас, Пле вен и Стара Загора, се въвежда дежур ство на всички прак ти ку-
ващи лекари. От това задъл же ние се осво бож да ват само бол ните и въз-
растни лекари. Всяка сед мица чрез пре сата се раз глася списъка на дежур-
ните. За бед ните в Плов див се опре деля лекар, дежу рещ в трета амбу ла то-
рия на пло щад „Цар Крум“ [84].

Част но прак ти ку ва щия дежу рен лекар се задъл жава през опре де ле ното 
време за дежур ство да стои в каби нета си и да реги стрира всяко посе ще-
ние. За извър ше ните визи та ции полу чава от бол ните хоно рар с 25% уве-
ли че ние.

Тези, макар и скромни опити за осигу ря ване на нощно и праз нично 
дежур ство, се вне дря ват едва от 1941 г.

Всяко изда ване на меди цин ски удо сто ве ре ния, сани тарни книжки, 
както и всички меди цин ски мани пу ла ции, извър шени в град ските амбу ла-
то рии, се запла щат по такси опре де лени от Плов див ската град ска община. 
Без платни са само пре гле дите и някои мани пу ла ции за бол ните снаб дени 
с книжка за бед ност.
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Такси за услугите на общинската здравна служба от 1929 г.

 
Забележка:  Стойността на изразходваните медикаменти и дезинфекционни сред-

ства се заплащат отделно от определената такса.

Обзав еж да нето и орга ни за цията на работа в общин ските здра вни служ-
би са такива, че те да не бъдат в никакъв слу чай съпер ници на част ния 
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сек тор и да не нак ър ня ват тех ните мате ри ални инте реси чрез отне мане на 
паци енти. Д-р Ив. Бал кан ски в своя реви зио нен про то кол пре це нява висо-
ките при ходи на плов див ската общин ска здра вна служба като нару ше ние: 
„Не бива общин ската сани тарна служба да изпада в ролята на кон ку-
рент на част но прак ти ку ва щите лекари“ [85].

Основ ните учетни и отчетни доку менти в Плов див ската общин ска 
здра вна служба през пър вите години след Осво бож де нието са след ните: 
ведо мост за ново ро де ните, ведо мост за обща годишна смърт ност, ведо-
мост за вак си на цията и ревак си на цията на децата, ведо мост за пре гле да-
ните от град ските лекари деца и ведо мост за бол ните от вариола. В края 
на всяка година град ските лекари изра бо тват рапорт, който при кре пят към 
избро е ните ведо мо сти и пре да ват на ст. град ския лекар или кмета. [86].

По отно ше ние дис ци пли ната и изис ква нията към пер со нала на здра-
вната служба трябва да упо ме нем, че съще ству ват редица про пу ски. 
Основ ният и харак те рен недо статък в рабо тата на Плов див ската общин ска 
здра вна служба е немар ли вото отно ше ние към слу жеб ните задъл же ния. 
Почти всички лекари имат частна прак тика, от която полу ча ват много по-
големи мате ри ални изгоди. Това става при чина тях ното вни ма ние да е 
насо чено, преди всичко, към вер бу ване на частна кли ен тела, като в много 
слу чаи слу жеб ното поло же ние бла го при ят ства това. В град ските амбу ла-
то рии гри жите за бол ните се пре до ста вят пре димно на фелд ше рите, с 
което се при ни зява рязко каче ството на меди цин ската помощ. Бед ната 
обста новка в амбу ла то ри ите и лошите обно ски на пер со нала, при нуж да ват 
бол ните да при бя гват до помощта на част ните каби нети. През целия раз-
глеж дан период се сре щат еди нични запо веди за дис ци пли нарни нака за-
ния, въпреки голе мите про пу ски, отбе ля зани в реви зион ните про то коли. 
Тези нака за ния се отна сят пре димно до млад шия и сре ден меди цин ски 
пер со нал.

Като колек ти вен съве ща те лен орган по здра вните въпроси, през 1891 г. 
в Плов див се орга ни зира Окръ жен хигие ни чен съвет. В състава му вли зат: 
пред се да тел – плов див ски окръ жен упра ви тел; под пред се да тел – плов див-
ски окръ жен лекар д-р К. Най де но вич и чле нове – град ския кмет, ст. лека-
рят на Плов див ска дър жавна бол ница д-р Рашко Петров, плов див ски 
окръ жен инже нер, плов див ски град ски лекар д-р Г. Янку лов, апте кар, 
инже нер и секре та рят на Окръж ната постоянна коми сия [87, 88].

Към общин ската здра вна служба в Плов див се орга ни зира по-късно 
С а н и  т а  р е н  с ъ в е т. В него вли зат всички висши сани тарни слу жи тели, 
които трябва да се съби рат на засе да ние всяка сед мица или през сед мица. 
Сбир ките се пре движ дат за раз глеж дане новоиз лезли наредби и запо веди 
от Цен трал ното сани тарно упра вле ние, обсъж дане дей ността на отдел-
ните звена и слу жи тели, оказ ване колек тивна помощ на общин ския лекар 
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при реша ва нето на някои важни задачи и т. н. Сани тар ният съвет в Плов-
див, обаче, не раз вива почти никаква дей ност. Както в дру гите гра дове, 
така и тук той се прев ръща в една банална фор мал ност, която за да не бъде 
„твърде обре ме ни телна“, както се отбе лязва в един реви зио нен про то кол и 
се отделя възмож ното най-кратко време – събо тен ден от 11.30 ч. до обяд.

Въпреки създа де ната добра възмож ност за колек тивно обсъж дане и 
под по ма гане в рабо тата, това на прак тика не се осъ ще ствява. Лип сата на 
вза имна връ зка между лека рите от Общин ската здра вна служба, сла бото 
ръко вод ство и пони же ната взис ка тел ност от страна на ръко вод ните органи 
спо ма гат за отслаб ване на слу жеб ния инте рес и вло ша ване на дис ци пли-
ната. При една про верка на дей ността на здра вната служба в Плов див през 
1929 г. се уста но вява, че пет уча стъ кови лекари, начело с тех ния шеф, не 
са осве до мени каква е общата смърт ност, дет ската смърт ност и инфек ци-
оз ната забо ле ва е мост в района им. Това се дължи най-вече на неза дъл бо-
че ното проуч ване на явле нията, които до голяма сте пен се влияят и 
обусла вят от дей ността на здра вната служба.

За да се уста нови и под държа тясна връ зка между орга ните на общин-
ската здра вна служба и местната град ска управа, се изгражда Общин ска 
хигиенна коми сия. Дей ността на тази коми сия е почти илю зорна, тъй като 
години наред не се свиква.

Отно сно т р у д о  в о т о  въ з н а  г р а ж  д е  н и е  н а  з д р а  в н и т е  р а б о т -
н и ц и  в Общин ската здра вна служба може да се под чер тае, че то е по-
високо през пър вите години след Осво бож де нието, но впо след ствие 
посте пенно се сни жава. Раз лично е също съот но ше нието на запла тите 
между вис шия и млад шия пер со нал, като осо бено ниски са запла тите на 
сани та рите и сестрите. Счи тайки длъж ността на меди цин ските сестри 
като чисто хуманна, тех ните заплати са съвсем нищожни, като през някои 
години те са по-ниски и от запла тите на млад шите сани тари [89].

В струк ту рата на Общин ската здра вна служба се включва и а п т е  ч е н 
о т д е л , към който влиза общин ската аптека. По пред ло же ние на плов див-
ския град ски кмет д-р Ив. Кеся ков, напра вено през 1909 г., общин ският 
съвет гла сува кре дит в бюджета за раз кри ване на такава през 1910 г. Целта 
на ново раз кри тата аптека е да снаб дява с без платни лекар ства бед ните 
болни плов див ски граж дани, а на общин ските слу жи тели същите да се 
отпу скат на косту еми цени [90].

Пър во на чално в апте ката работи само апте кар и при служ ник, но с тече-
ние на вре мето рабо тата се раз ра ства и пер со нала се уве ли чава. Суб си ди ите 
от общи ната се дви жат около 200–300 хил.лв. годишно, които сред ства се 
израз ход ват за заплати, ото пле ние, освет ле ние и за без платно раз да ване на 
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лекар ства. Известна част от раз хо дите на апте ката се покри ват от ежед нев-
ната печалба, която от 300–500 лв. дневно през пър вите години, достига 
през 1940 г. до 2000 лв. Това дава възмож ност със суб си ди ите от общи ната 
да нарасне чув стви телно сумата пре дви дена за без платни лекар ства.

От 1942 г. в бюджета на плов див ската община не се пре движ дат сред-
ства за Общин ската аптека, която минава на само стоя телна издръжка като 
общин ско сто пан ско пред прия тие. В ней ния бюджет се гла су ват сред ства 
за раз да ване без платни лекар ства на бед ните болни, спа дащи към Iа и Iб 
група, а на бол ните от ІІ група – с 50% нама ле ние [91].

Към Плов див ската общин ска здра вна служба се раз кри ват бак те рио ло-
ги че ска и хими че ска лабо ра то рии.

Бюджетът на Плов див ската община през пър вите години след Осво-
бож де нието е беден и често пъти непо кри ващ раз хо дите. Това налага да се 
склю чат доста големи заеми от наши и чужди банки. Сред ствата за здра-
вните нужди пре дви дени в бюджета на Плов див ската община не отго ва рят 
нито на нуж дите, нито съот вет стват на нара ства щите потреб но сти на 
насе ле нието [92].

Сред ства за здра вните нужди в бюджета на плов див ската община 
от 1932 до 1944 г.

Здра вните работ ници не само че не про явя ват настой чи вост за отпу-
щане на по-големи бюджетни сред ства, но дори пре дви де ните скромни 
суми поня кога оста ват неиз раз ход вани. През 1928 г. се отпуща аванс от 
3000 лв. за под дър жане на уча стъ ко вите амбу ла то рии, от която сума се 
израз ход ват едва 350 лв. – за покупка на две кани, един леген и чаша за 
вода, а оста на лите 2650 лв. се въз ста но вя ват в общин ската каса като 
„и з л и  ш е к “ [93, 94]. „По тази при чина можем да си обяс ним защо град-
ските амбу ла то рии се нами рат в такова мизерно състоя ние: празни стаи 
снаб дени само с бюро и грубо изра бо тена маса за изслед ване, поха бени и 
ръж дя сали пен сети, които изчерпват инстру мен та ри ума на лекаря, липса 
на сте ри лен пре вър зо чен мате риал и други най-еле мен тарни неща. Освен 
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бюджет ния недо и мък, за това лошо състоя ние на амбу ла то ри ите допри-
нася и постоян ната тен ден ция на лека рите да насоч ват кол кото се може 
повече бол ните към част ните си каби нети“ [95].

Отно сно дей ността и орга ни за цията на рабо тата на Плов див ската 
общин ска здра вна служба съще ству ват раз лични пре ценки и мне ния, 
някои от които са доста кри тични. Така напри мер д-р Вро чин ски – поляк, 
екс перт при здра вната сек ция на Обще ството на наро дите, посе тил Плов-
див по време на земе тре се нието през 1928 г., отбе лязва след ното в писмо 
до кмета на града: „За да се подобри сани тар ното състоя ние на града, е 
необхо димо да се реор га ни зира град ската сани тарна служба и да се уве-
личи про дук тив ността на ней ната работа, защото тя сега е напълно 
недо статъ чна. Пра вилно погле днато, епи де ми о ло гична служба не съще-
ствува в Плов див“ (цит. по Ив. Бал кан ски).

Същият деле гат заедно с деле гата на Унга рия д-р Тиве дар Бабе в едно 
изло же ние до Мини стър-пред се да теля от 24 май 1928 г. отно сно състоя-
нието на здра вните служби в гра до вете пишат: „Ние кон ста ти рахме, че 
сани тар ните служби в някои гра дове и осо бено в Плов див, изпъл ня ват 
своите функ ции по един недо статъ чен и повър хно стен начин. Необхо-
димо е да се вложи в тях един по-добър ран де ман на работа“ (цит. по 
Ив. Бал кан ски).

Най-цен ните и задъл бо чени пре ценки на цялост ната дей ност на плов-
див ската общин ска здра вна служба пра вят д-р Г. Золо то вич – 1904 г. и д-р 
Ив. Бал кан ски през 1929 г. и два мата като пред ста ви тели на Глав ната 
дирек ция на Народно здраве. Осо бено кри тична и ана ли тична е пре цен-
ката на д-р Ив. Бал кан ски, който пред лага про веж да нето на редица меро-
при я тия по реор га ни за цията на рабо тата в общин ската здра вна служба. 
Обоб ща вайки своите мисли в заклю че нието, той отбе лязва: „Ако би се 
поста вила бележка за успех на самата общин ска сани тарна служба в 
Плов див, при сегаш ното ѝ  поло же ние, този успех би бил всъ щност едвам 
1/3 успех или по шесто бал ната система – по-долу от 3“ [96, 97].

На 13 януари 1920 г. в 4 ч. сле добед в салона на „Тра кий ски юнак“ се 
про вежда пър вата редовна сесия на Плов див ския кому ни сти че ски съвет. 
Кметът на града, Н. Хр. Гълъ бов, след като обявява сесията за открита, 
пред лага да се избере пър вата коми сия по „С а н и  т а р  н о т о  с ъ с т о я  н и е 
н а  г р а д а “ [98]. 

В коми сията се включ ват след ните лица: Ран гел Дими тров – пом. кмет 
на града и лека рите д-р Ив. Кеся ков, д-р Костов, д-р Въл ка нов и д-р 
Сира та рев.
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В Плов див насе ле нието се раз деля на две групи, от които по-бед ните да 
полу ча ват лекар ствата от Общин ската аптека без платно, а оста на лите с 
50% отстъпка.

В едно свое изказ ване кметът на плов див ската комуна Н. Гълъ бов кри-
ти кува и изо бли чава лице мер ната социална дей ност на общи ната в мина-
лото, изтък вайки, че бла го тво ри тел ността „раз вра щава и уни зява човека“ 
и че тя не може да изцери съще ству ва щите социални злини [99, 100].

По пред ло же ние на Н. Гълъ бов кому ни сти че ският съвет решава да 
замени думата „бла го тво ри тел ност“ със „социални грижи“. Пре дви де ните 
в бюджета сред ства за орга ни зи ра ния по време на Пър вата све товна война 
Вър хо вен коми тет на бла го тво ри тел ността се пре да ват на работ ни че ските 
про фе си онални орга ни за ции.

Реши телни мерки се про веж дат и за облек ча ване жилищ ната криза в 
Плов див. Спе циално нато ва рена коми сия извършва про верка по домо вете 
и успява да настани в жили щата на бур жо а зията от цен търа 120 без домни 
семей ства на бежанци от Тра кия и Маке до ния.

Плов див ската комуна про съ ще ствува само 3 месеца и тя не остава 
трайна следа в исто рията на здра ве опаз ва нето на гр. Плов див.
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В исто рията на здра ве опаз ва нето в Плов див, бла го тво ри тел ната 
меди цина заема срав ни телно голям дял. Ней ните корени про ряз ват 

периода на тур ското роб ство и дости гат до вре мето на Вто рото бъл гар ско 
цар ство. Пър вите заве де ния, които раз ви ват бла го тво ри телна дей ност в 
Плов див, са цър квите и мана сти рите. Към някои от тях се откри ват стра-
но при ем ници, които, между дру гото, слу жат за наста ня ване и лече ние на 
болни. Духов ни ците, както и мисио не рите на раз лич ните рели гиозни 
секти изпол зват меди ци ната като мощно про па гандно сред ство за своята 
кауза. Плов див ската цър ква „Св. Св. Кон стан тин и Елена“, Куклен ският 
мана стир „Св. Св. Козма и Дамян“ и Бач ков ският мана стир векове наред 
раз ви ват лечебна дей ност. В устава на Бач ков ския мана стир, напи сан от 
него вия кти тор – Гри го рий Баку рия нин през 1083 г., се вмъква като задъл-
же ние на калу ге рите да се гри жат за бол ните в трите стра но при ем ници в 
окол но стите на мана стира.

Спо ред запи ските на нем ския бого слов Ст. Гер лах, посе тил Плов див на 
18 юни 1578 г., в цър квата „Св. Св. Кон стан тин и Елена“ се служи само на 
хра мо вия праз ник. През оста на лото време тя и мето хът ѝ се изпол зват за 
лечеб ница на душе вно болни. Лечеб ната дей ност на цър квата продъл жава 
и по-късно. Опис вайки цър квата, К. Мура ве нов спо ме нава за „окол чест 
камък с два син джира, с които вър звали лудите“ [101].

Куклен ският мана стир също раз вива широка лечебна дей ност на душе-
вно болни. Пред по лага се, че мана стира води сво ето начало още по време 
на Вто рото бъл гар ско цар ство. В окол но стите му са наме рени мно же ство 
обредни плочки от тра кий ско време, което нав ежда на мисълта, че в дъл-
бока древ ност тук е било мястото на някое тра кий ско све ти лище. В мана-
стира има аязмо, над което е поставен над пис: „Целе бен извор на Св. Без-
сребър ници. Живо творна вода на Св. Козма и Дамян. Дава сили на душите 
и цери телата на тези, които дохож дат при извора със свята вяра и 
чер пят вода за вся какво изце ре ние. Изчи ства нечи сто ти ите на всички 
боле сти. Спом нете си за мен сми ре ния Игна тий, игу мен на мана стира 
Св. Без сребър ници в 1795 г. 1 септ.“.

Запа зени са и други над писни плочи с подобно съдър жа ние от по-ран-
ни и по-късни години.

Лече нието на пси хично-бол ните се про вежда по това време пре димно 
с бал нео про це дури и пси хо те ра пия. В някои слу чаи се при бя гва и до 
побой, счи тайки, че в бол ния се е все лил зъл дух. Това „лечебно сред ство“ 
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се запазва векове наред. През 1903 г. Окръж ната хигиенна коми сия в Плов-
див взема реше ние, с което се обръща вни ма ние на калу ге рите от Куклен-
ския мана стир да не нана сят побой на пси хич но бол ните, нами ращи се на 
лече ние в мана стира.

Обик но вено от приз на тел ност, както отбе лязва игу ме нът на Куклен-
ския мана стир, бол ните „са откуп вали или отку пу ват здра вето си, като 
пода ря ват на тия све тии (мана стиря) кой що може; по такъв начин, от 
как е съгра ден му е пода рено в зем ли щето на с. Куклен; Кара-Агач и Кру-
мово – Ста ни машка око лия: ниви, ливади, лозя и овощни гра дини около 
1600 декари, отделно гори и животни“ [102].

По подо бие на бъл гар ските мана стири тур ците създа ват своите бла го-
тво ри телни заве де ния – и м а  р е  т и т е . Едно от най-ста рите тур ски бла го-
тво ри телни заве де ния в нашите земи е И м а  р е т  Д ж а  м и я . Някои автори 
твър дят, че тя е постро ена още през 1390 г. и функ ци о нира без прек ъс ване 
до осво бож де нието ни от тур ско роб ство [103]. Дено нощно в има рета се 
наста ня ват и хра нят без платно път ници и инва лиди. На бед ните болни се 
раз дава без платно храна и за дома. По данни на К. Мура ве нов от има рета 
се про до вол ства с хляб и Общата бол ница в Плов див [104]. Тур ският исто-
рик Евлеби Челеби отбе лязва нали чието на два големи има рета в Плов див 
при сво ето пре би ва ване, но за вто рия има рет няма никакви све де ния.

Меди ци ната служи като мощно про па гандно сред ство в ръцете на всич-
ки мисио нери на раз лич ните рели гиозни секти, про ни кнали малко или 
повече сред нашето насе ле ние [105]. В една карта на Плов див от 1827 г., 
напра вена от френ ския офи цер Андре Йегер шмид, между дру гите по-забе-
ле жи телни обекти на града, е нане сена и една като ли че ска бол ница, на 
мястото на днеш ния Дом на май ката и детето. За дей ността на тази бол-
ница нямаме почти никакви све де ния, тъй като този орден напуша рано 
нашите земи, но трябва да се пред по лага, че тя е оказ вала бла го тво ри телна 
меди цин ска помощ и то пре димно на като ли че ското насе ле ние. Бла го тво-
ри телна лечебна дей ност раз ви ват и духов ни ците от след ва щия като ли че-
ски орден на капу ци ните. Най-изве стен е Белият домин, ста нал попу ля рен 
сред плов див ското граж дан ство със своите солидни меди цин ски поз на ния.

Друго лечебно бла го тво ри телно заве де ние по време на тур ското роб-
ство в Плов див е Общата бол ница, нари чана още „Шпи таля“. Кога е 
постро ена тази бол ница не се знае. За дей ността ѝ раз по ла гаме с оскъдни 
данни и то само за 19 век. Бол ни цата служи като лечеб ница на всички 
нацио нал но сти в Плов див, но за ней ното подър жане се гри жат пре димно 
бъл га рите. За да се осигури постоянна издръжка, чор ба джи Вълко Голе-
мият „изо бре тил сред ството: чер квата Св. Петка“. В двора на бол ни-
цата се постро ява цър ква, от при хо дите на която се издър жат бол ни цата и 
учи ли щето [106].
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Усло вията при които се поста вят тук бол ните са много тежки. „Бед-
ните и стра даю щите, които при бя гват в тях, тъй зле се гле даха и подър-
жаха, щото почти всички които вли заха, уми раха“, отбе лязва един 
съвре мен ник [107]. Там се наста ня ват пре димно „стари, които нямаха 
нийде никого, нито пък някакви сред ства за пре пи та ние, тъй също и 
болни, било от телесни или умствени боле сти“. Сгра дата на бол ни цата 
служи след Осво бож де нието за сиро пи та лище.

В раз лични стари архивни мате ри али се сре щат между дру гото и доста 
данни отно сно лич ната бла го тво ри тел ност, свър зана поня кога с дей ността 
на лечеб ните заве де ния. В кон ди ките на плов див ските еснафи и митро по-
лията се сре щат заве ща ния за издръж ката на Общата бол ница [108] или за 
плов див ските бол ници [109].

Непо сред ствено след Април ското въста ние в Плов див при стига Леди 
Странг форд, която със сред ства на Бла го тво ри тел ния коми тет в Лон дон 
решава да построи бол ница, в която да се оказва без платна меди цин ска 
помощ на постра да лото бъл гар ско насе ле ние. Мястото на бол ни цата се 
избира, прави се дори отчет за пред стоя щото израз ход ване на сумата 5000 
лири стер линги, но бла го де тел ката се раз бо лява и на път за Кайро почива. 
Къде изчез ват сред ствата за бла го тво ри тел ната бол ница, не се узнава 
[110].

Бла го тво ри тел ната меди цина в Плов див взема по-широки раз мери по 
време на Осво бо ди тел ната война и след осво бож де нието ни от тур ско роб-
ство. По време на Осво бо ди тел ната война, поради теж ките обстоя тел ства 
при които изпада насе ле нието, бла го тво ри тел ността се явява в под крепа 
на всички обще ствени меро при я тия за под по ма гане на постра да лото насе-
ле ние. В стра ната оста ват без домни хиляди семей ства, по ули ците ски тат 
деца без роди тели. Ново осво бо де ната огра бена страна не е в състоя ние да 
раз реши всички възни кнали нужди.

В този тежък момент в помощ на насе ле нието се отзо вава руската 
сани тарна мисия на Чер вен кръст. Във воен ните бол ници се прие мат и 
леку ват без платно много болни бъл гари, а други се посе ща ват по домо-
вете им. Когато русите напу шат стра ната ни, всички бол нични постройки 
и сани тарни скла дове, с цялото си иму ще ство и меди ка менти се отстъп-
ват за нуж дите на бъл гар ското насе ле ние. Мадам Ско бе лева, май ката на 
про сла ве ния в Осво бо ди тел ната война гене рал Ско бе лев, идва в Бъл га рия 
с мисията да под по мо гне постра да лото насе ле ние от вой ната. Тя раз по-
лага с 200 000 рубли, събрани от сла вя но фил ските кръ гове в Мос ква и 
Петер бург. Мадам Ско бе лева пре сто ява известно време в Плов див, отпу-
щайки 20 000 рубли като осно вен фонд на ново осно ва ното плов див ско 
сиро пи та лище. На път за Стара Загора голя мата бла го де телка е убита на 
6 юли 1880 г.

Пър вото бла го тво ри телно дру же ство в Плов див е д-во „Май чина 
грижа“, осно вано още през 1873 г. До Осво бож де нието на Бъл га рия то раз-
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вива пре димно про светна дей ност. През 1884 г. дру же ството орга ни зира и 
раз крива пър вата заба вач ница в Плов див. По-късно раз крива без платни 
тра пе за рии за деца, ясли за под хвър лени деца или оста нали без майка, 
дет ски летни коло нии и т. н. [111]

Непо сред ствено след Осво бож де нието за поче тен пред се да тел на това 
дру же ство се избира мадам Сто ли пина, която под по ма гайки мате ри ално и 
орга ни за ционно дру же ството, допри нася за раз ши ря ва нето на него вата 
бла го тво ри телна дей ност.

Най-круп ното бла го тво ри телно дру же ство, осно вано и функ ци о ни-
ращо в Плов див след Осво бож де нието, е „Св. Пантелеймон“. През 1879 г. 
по-видни плов див ски граж дани се съби рат в цен трал ното учи лище и под 
пред се да тел ството на Негово Бла жен ство Йосиф І и уча стието на Плов-
див ския митро по лит Пана рет се учре дява бла го тво ри телно дру же ство 
„Обще ство Св. Пантелеймон“. Него вото орга ни зи ране става по ини циа-
тива на руската сани тарна мисия в Плов див и по-спе циално под давле-
нието на ген. Ско бе лев и мило сър дна сестра Смол ни кова, заве дущ руската 
военна бол ница в Плов див. По-късно се съставя и устав на дру же ството, 
утвър ден от гене рал-губер на тора А. Бого риди [112]. Уставът е под пи сан от 
21 пред ста ви тели, между които и 7 души лекари: д-р Ст. Чома ков, д-р 
Г. Хака нов, д-р Н. Пла нин ски, д-р Геор гиев и др.

Дру же ство „Св. Пантелеймон“ си поставя важни и отго ворни задачи за 
осъ ще ствя ване. В него вия устав заля гат след ните по-важни пунк тове:

Чл. 1. – Да се грижи и помага на бол ния от вся каква народ ност в 
Източна Руме лия, както и в слу чаи на епи де мии и на други народни бед-
ствия, спо ред кол кото му позво ля ват сред ствата.

Чл.2. – За да се постигне целта, дру же ството ще се грижи да готви и 
подържа бол нич ния личен състав, като: док тори, фелд шери, сестри мило-
сер дни и баби (аку шерки); да дей ства за откри ване бол ници във вся кой 
град, гдето се съставя местното настоя тел ство.

Чл.3. – Сред ствата дру же ството събира от еже годни и едно вре менни 
пожер тву ва ния в пари, храна, вещи и във вся какви имоти и от про сия в 
чер кови и с кутии.

Чл. 5. – Дру же ството има главно настоя тел ство в Плов див и местни 
настоя тел ства във вся кой гра дец на Източна Руме лия.

Чл.14. – Всяка година на 27.VІІ (стар стил), денят на Св. Пантелеймон, 
настоя тел ството свиква общ събор от пред ста ви тели на мест ните настоя-
тел ства в Областта, пре дава общ отчет и прави избор на настоя тел ството.

Със сред ствата на дру же ството се постро яват и издър жат бол ници в 
почти всички по-големи гра дове на Източна Руме лия. Пред се да тел на дру-
же ство „Св. Пантелеймон“ е д-р Ст. Чома ков, който раз вива широка орга-
ни за ционна дей ност. Плов див ската дър жавна бол ница от осно ва ва нето  ѝ 
до 1.І.1888 г. се раз вива като бла го тво ри телно заве де ние „Св. Пантелеймон“, 
издър жана и ръко во дена от дру же ствено настоя тел ство.
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П л о в  д и в  с к ат а  к ат о  л и  ч е  с к а  б о л  н и ц а  пър во на чално се раз-
вива също като бла го тво ри телно бол нично заве де ние. Тя е осно вана през 
1882 г. с цел да окаже влия ние за раз про стра не нието на като ли цизма сред 
бъл гар ското насе ле ние, което сред ство се изпол зва още през ХVІІ в. Бол-
ни цата се раз по лага в трие тажна сграда: на пър вия етаж се нами рат сер-
виз ните поме ще ния, на вто рия – поме ще нията на пер со нала и сиро пи та-
ли щето, а на тре тия – бол нич ните стаи. Средно годишно през бол ни цата 
мина ват на ста цио нарно лече ние около 50–70 болни. Сред ствата за подър-
жа нето на това лечебно заве де ние идват пре димно от чуж бина.

Обслу жва нето на бол ните се пове рява на няколко сестри-калу герки 
[113]. Поради липса на сред ства Като ли че ската бол ница пре кра тява своята 
дей ност като бла го тво ри телно лечебно заве де ние. По-късно тя се обо со-
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Ръко вод ството и акти вистки на дру же ство „Май чина грижа“
Сед нали от ляво на дясно:

1. Рада Кир ко вич
2. Ефро сина Каблеш кова – пред се 
    да тел
3. Ефи мия Мил кова
4. Мадам Сто ли пина – поч. пред се 
    да тел
5. Васи лаки Мил кова
6. Иван Хра нов
7. (неиз вестна)

  8. Софи лиева – Касъ рова
  9. Елена Чома кова
10. Хара клия Н. Нед ко вич
11. Мария Евстати Гешова
12. Мария Йоа ким Гру ева
13. Ека те рина Костаки Пеева
14. Мария др Ст. Чома коваПетрова
15. Тиано Тодо раки Вла са нова
16. Казан лъ шева – Вла ди мир Петкова



бява наново като частно лечебно заве де ние, което бързо спе челва авто ри-
тет сред насе ле нието.

Към като ли че ската цър ква се орга ни зира сиро пи та лище още през 
1870г. пред наз на чено само за моми чета като лички, оста нали без роди тели. 
В него се при ю тя ват през пър вите години средно по 10–12 моми чета.

Плов див ското сиро пи та лище се осно вава през м. сеп тем ври 1878 г., по 
вре мето и ини циа ти вата на щабс-капи тана Хамел тон, гра до на чал ник на 
Плов див след Осво бож де нието [114]. Ста ро пи талът, пред наз на чен за 
наста ня ване на без домни възрастни хора, се осно вава през 1893 г. по ини-
циа тива и съдей ствието на тога ваш ния кмет на града Никола Чалъ ков 
[115].

Непо сред ствено след Осво бож де нието за кратко време в Плов див се 
импро ви зира бла го тво ри телно лечебно заве де ние от чуж де стран ния пода-
ник, живеещ в Плов див, изве стен под името Такела. В това заве де ние се 
наста ня ват доста болни и ранени, на които се оказва най-необхо ди мата 
меди цин ска помощ [116].

По ини циа тива на плов див ската граж данка Та н  д жо  р о в а  се открива 
през 1888 г. бл а  го  т в о  р и  т е  л е н  д о м . Сгра дата, в която се поме щава 
лечеб ното заве де ние, е нейна соб стве ност, а сред ствата за издръжка на 
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Бол ни цата на граф Игна тиев в Плов див, 1912 г.
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Бол нична стая на Чер вен 
кръст в мъжка гим на зия – 15 
октом ври, 1912 г.

Руски сани та рен отряд в Плов
див – 1912 г.



бол ните Тан джо рова събира от близки и поз нати. Бла го тво ри тел ният дом 
има две отде ле ния. Едното служи за при хо дящи бедни болни, които идват 
тук само за лекар ства, а във вто рия прием се раз кри ват 13 легла. В продъл-
же ние на 3 години, това бла го тво ри телно заве де ние снаб дява с без платни 
лекар ства 3,877 бедно-болни, а през ста цио нарно лече ние пре ми на ват 127 
болни [117]. 

Бед ните в Плов див след всяка ико но ми че ска криза, след всяка война 
растат. При сти гат бежанци от Тра кия и Маке до ния, които спо де лят участ-
та на бед ното работ ни че ство от край ните квар тали на града. През 1933 г. 
броят на приз на тите бедни е 5 120 семей ства с 19 402 чле нове. Тези хора 
в най-теж ките моменти на болест, поради липса на социални помощи, 
раз чи тат пре димно на бла го тво ри тел ността. Мизе рията в много слу чаи 
не позво лява на бед ните да се леку ват, „защото ако бол ният отиде в бол-
ница няма кой да пре гле два и храни семей ството му остав ено без сред-
ства, без хляб и пр.“, пише д-р Ив. Дра го ми ров. За тази цел, по ини циа-
тива на плов див ското меди цин ско дру же ство, на 22 ноем ври 1897 г. се 
осно вава „Дру же ство за под по ма гане на бедно бол ните“. Това дру же ство 
не раз вива някаква зна чи телна дей ност и в скоро време изчезва напълно.

През 1915 г. в Плов див се осно вава бла го тво ри телно дру же ство „Сама-
рянка“. Целта на това дру же ство е да под по мага бед ните болни с меди ка-
менти, съвети и хра ни телни про дукти. Член ките му извърш ват много 
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Раз да ване храна на постра да лите от земе тре се нието 
(на сним ката е и проф. др Ватев)



домашни посе ще ния на болни с цел да под по мог нат оздра ви тел ния про-
цес чрез някои лечебни про це дури. Сред ствата, с които раз по лага дру же-
ството, са много скромни, тъй като бюджетът му е едва 60 000 лв.

От 1 юли до края на 1916 г. чле но вете на д-во „Сама рянка“ със сътруд-
ни че ството на сестрите Елен Хей и Р. Торенст – аме ри канки, посе тили 
2031 семей ства, пре гле дали 2508 болни, ока зали помощ 6512 пъти, завели 
лекар при бол ните 698 пъти, пре вър зали 471 болни, леку вали с масаж и 
други про це дури 283 болни, напра вили бани на 9 болни, снаб дили с лекар-
ства от апте ката 1129 болни и т. н. [118].

На 1 октом ври 1916 год. по покана на начал ника на Втора тра кий ска 
диви зионна област – ген. Кова чев, в салона на Плов див ската окр. постоян-
на коми сия се про вежда общо град ско събра ние, на което се учре дява Вър-
хо вен коми тет, който да орга ни зира обще стве ната бла го тво ри тел ност в 
Плов див. В него вия първи про то кол е отбе ля зано:

„...Коми тетът ще издирва сред ства, с които да помага на бед ните вой-
нишки и невой нишки семей ства...

...Коми тетът ще раз дава помощи пре димно в натура, а само в изклю чи-
телни слу чаи в пари и то със спе циално про то колно реше ние“ [119].

Какви са тези помощи в натура, може да се добие пред става, като упо-
ме нем само, че през 1917 г. са раз да дени на 1911 души бедни по 1 чифт 
налъми, на 1941 – по поло вин литър газ и на 1917 души – по 1 калъп 
сапун.

Вър хов ният коми тет на бла го тво ри тел ността в Плов див издава и свой 
вест ник (Изве стия), изли защ от 1917 год. Вест ни кът има харак тер на 
бюле тин и излиза еже ме сечно, уреж дан от редак ци о нен коми тет. Вест-
никът се изпраща даром на всички лица от коми тета и на тези, които вна-
сят най-малко 20 лв. годишна помощ.

Най-съще стве ната дей ност на този коми тет е под по ма га нето на „Дру-
же ството за борба с тубер ку ло зата“ в съби ра нето на сред ства за про ти во-
ту бер ку лозни пави лиони в Плов див. На бла го тво ри телни начала се 
постро яват 4 пави лиона за тубер ку лозно-болни. За пър вия се израз ход ват 
91468 лв. и е открит офи циално на 1.І.1922 г. Той е пре дви ден за болни с 
напред нала тубер ку лоза и носи името на ини циа тора на това стро и тел ство 
д-р К. Доб рев. Вто рият пави лион е на плов див ското дру же ство „Чер вен 
кръст“. За него са израз ход вани 278722 лева, пре дви ден за 25 легла и е 
срав ни телно много по-добре уре ден от пър вия. Този пави лион е пре да ден 
на Плов див ската дър жавна бол ница на 9.ІV.1923 г. Тре тият пави лион е на 
Сдру же нието на изно си те лите и тър гов ците на тютюн в Бъл га рия, пре дви-
ден за 85 легла за болни с начални форми на тубер ку лоза. Сдру же нието 
внася на коми тета по стро и тел ството 700 000 лв. Стро и тел ството окон ча-
телно при ключва през 1930 г. и за целта са израз ход вани 2 013 335 лв., а 
се обзав ежда от „Дипозе“. Чет вър тият пави лион – „д-р Хр. Аджа ров“ е 
пред наз на чен за 60 бол нични легла за болни от костно-ставна тубер ку лоза. 
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За него вото постро яване се израз ход ват 1550246 лв. За изграж да нето на 
тези бол нични постройки се отпу скат сред ства от град ския и окръж ния 
бюджет и от Глав ната дирек ция на народ ното здраве, но основ ната част се 
събира на бла го тво ри телни начала [120].

Освен тези бла го тво ри телни дру же ства в Плов див се осно ва ват и реди-
ца други, които малко или повече раз ви ват известна дей ност. Орга ни зира 
се д-во „Инва лид“, еврей ско бла го тво ри телно д-во „Бене-Берит“, армен-
ско бла го тво ри телно д-во, тур ско бла го тво ри телно д-во „Сам опо мощ“, 
маке дон ски бла го тво ри телни д-ва, тра кий ско бла го тво ри телно д-во, пен-
сио нер ско бла го тво ри телно д-во „Ста рини“, при френ ския колеж – „Св. 
Викенти“, Дру же ство на запас ните офи цери, Дру же ство на запас ните 
подо фи цери и т. н.

Много често някои бла го тво ри телни дру же ства не раз ви ват почти 
никаква дей ност, а други имат съвсем кратък живот. Поради липса на 
мате ри ална обез пе че ност много бла го тво ри телни заве де ния се зак ри ват 
нас коро след тър же стве ното им осве ща ване [121].

По време на земе тре се нието през 1928 г. в Плов див се орга ни зи рат бла-
го тво ри телни коми тети, които се зае мат да под по мог нат бол ните и ране-
ните. Тук при сти гат сани тарни мисии не само от други гра дове на нашата 
страна, но и от чуж бина. Опис вайки земе тре се нието и бла го тво ри тел ната 
дей ност по това време в Плов див, Н. Каблеш ков избро ява и всички 
постро ени след земе тре се нието обще ствени постройки. В глава „Всяко 
зло за добро“ той под чер тава: „Кой ще отрече, че с това не е напра вена 
крачка напред към раз ре ша ване на една важна социална про блема?“ 
[122]. Наистина по това време се извършва най-голям ото стро и тел ство в 
исто рията на Плов див ска дър жавна бол ница и то пре димно със сред ствата 
на Дирек цията по под по ма гане постра да лите от земе тре се нието. Това се 
полу чава бла го да ре ние на непра вил ното про це ди ране със сред ствата, пре-
дви дени за бла го тво ри телни цели. Вме сто да се израз ход ват за помощ на 
постра да лите, голя мата част се при сво ява за строеж на обще стве ните 
стро ежи, а други сред ства потъ ват без следно в дже бо вете на разни „бла го-
де тели“.

Освен избро е ните плов див ски бла го тво ри телни дру же ства, тук раз ви-
ват дей ност и някои бла го тво ри телни дру же ства от нацио на лен мащаб. 
Такива са: Съюз „Обще ствена под крепа“, осно ван през 1935 г.; Дру же ство 
за борба с тубер ку ло зата в Бъл га рия, осно вано през 1909 г.; Бъл гар ско дру-
же ство Чер вен кръст, осно вано през 1885 г.; Бъл гар ски жен ски съюз 
„Любов към Роди ната“, осно ван през 1928 г; Съюз за зак рила на децата в 
Бъл га рия, осно ван през 1925 г. и т. н.

Най-голям ото частно бла го тво ри телно лечебно заве де ние в Плов див е 
Дома на бла го тво ри тел ността и на Народ ното здраве „Д .  П .  Куд о  гл у “. 
Този дом е създа ден и издър жан със сред ствата на тютю но тър го веца 
Дими тър Петров Кудо глу, пре да ден с учре ди те лен акт от 1.ХІІ.1926 г. и 
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пот вър ден със спе циа лен закон, публи ку ван в дър жавен вест ник бр.221 от 
1926 г.

Д и м и  т ъ р  П .  Куд о  гл у  е роден на 21 август 1862 г. в с. Малко 
Габрово, Ксан тий ско и почива в Плов див на 7.ІІІ.1940 г. Той про из хожда 
от семей ство на будни бъл гари и е зак ър мен от ранно дет ство с чув ство на 
патрио тизъм и родо лю бие. Зани мава се с тър го вия на тютюн и по-голя-
мата част от живота си пре карва в Дрез ден, но без да откъсне вни ма нието 
си от бор бите и стра да нията на своя народ. В учре ди тел ния акт за пре да-
ва нето на Дома, между дру гото се казва: „Нами рал съм сми съл в живота, 
радост и щастие тогава, когато съм можел да направя нещо добро, да 
бъда поле зен на народа си, на бед ните, на стра да щите. Богат ството, 
спе че лено с честен труд, спо ред мен, трябва да служи човеку, за да 
върши добри и полезни дела“. И наистина Д. П. Кудо глу се отли чава като 
човек про явил най-голяма частна бла го тво ри тел ност в исто рията на плов-
див ското здра ве опаз ване. За да осигури постоянна издръжка на дома, 
Кудо глу пода рява два големи тютю неви склада в Плов див, за които плаща 
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годи шен наем на Ефо рията 800 000 лв. С тези суми се покри ват еже год-
ните раз ходи на Дома.

Още през 1916 г. на 1 юли Д. П. Кудо глу отстъпва 2000 кв. м. място 
пре дви дено за строеж на бол ница за дру же ство „Сама рянка“. На същата 
дата се про вежда и тър же ство по осве ща ване на пред стоя щото висо ко ху-
манно дело. Пре дви де ната бол ница не се постро ява, тъй като през м. 
октом ври Д. Кудо глу съоб щава на настоя тел ството, че възна ме рява да 
построи „гран ди озна“ бол ница на площ 20 000 кв. м. пред наз на чена за 
деца. Но и този път идеята не се осъ ще ствява. До раз кри ва нето на Дома 
Д. П. Кудо глу раз вива широка бла го тво ри телна дей ност. Под по мага бедни 
сту денти и уче ници, финан сира дет ски тра пе за рии, бла го тво ри телни дру-
же ства и коми тети и с най-щедра ръка се отзо вава към нуж дите на насе ле-
нието в слу чай на бед ствие. Раз хо дите му около Дома възли зат на 30 млн. 
лв., освен това за други бла го тво ри телни цели израз ходва още много 
милиона лева. В посмърт ното си заве ща ние Кудо глу задъл жава съпру гата 
си да построи един дет ски дом, въпреки че по това време него вото финан-
сово състоя ние е доста затруд нено. Дет ският дом е построен на бул. „В. 
Апри лов“ нари чан в мина лото „Дне вен дет ски дом Ека те рина и Дими тър 
Кудо глу“. [123]
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При откри ва нето на Дома се орга ни зира общо град ско тър же ство, в 
което взе мат уча стие хиляди уче ници и граж дан ство. На тър же ството 
при съ стват видни обще ствени и дър жавни дейци, видни наши учени – 
проф. Ватев, проф. Берон, д-р Вл. Руме нов и др. Град ският хор изпъл-
нява химна на Дома, напи сан спе циално за слу чая от арх. Попов по 
музика на Ангел Буко ре щлиев. Вест ни ците в Плов див и стра ната се над-
пре вар ват да въз хва ля ват енту сиазма и въл не нието на плов див ското 
граж дан ство, с които посреща откри ва нето на това заве де ние. Плов див-
ският окръ жен вест ник отбе лязва: „На осве ща ва нето лично при съ-
ствува и вели кият дари тел г-н Д. П. Кудо глу, дошъл нарочно за тази цел 
от Гер ма ния, където той живее. Него вото силно жела ние, раз гла сено 
навреме и чрез пре сата, беше този тра ди цио нен акт в подобни слу чаи 
да се извърши без офи циал но сти и без шум. Но въпреки насто ява нията 
и жела нието му, осве ща ва нето на този храм на чове ко лю бието и родо-
лю бие се извърши по непоз нат до сега по своята импо зант ност и тър-
же стве ност начин. Никога плов див чани досега не са се изди гали тъй 
високо по дух и съзна ние при изпъл не ние на своя дълг и в изра зя ване на 
своята почит и приз на тел ност към един от голе мите и заслу жили 
преди всичко тем, а след това общо и на народа ни син и поче тен 
съграж да нин и към него вото велико дело. Те изра зиха и пре жи вяха този 
субли мен момент от живота на Плов див с една вели че ствена, еди но-
душна и искрена мани фе ста ция“ [124].

Про из на сят се много про чув ствени речи, раз ме нят се пре гръдки и 
целувки, ронят се сълзи от уми ле ние. Тази непри ну де ност от страна на 
насе ле нието днес може само да ни под скаже колко важна и необхо дима е 
била нуж дата от меди цин ска помощ в онзи момент. Това показва, че и най-
мал кият жест в полза за опаз ване на обще стве ното здраве се чув ства 
много осе за телно. Домът на бла го тво ри тел ността води главно борба с 
някои социални боле сти – тубер ку ло зата и вене ри че ските боле сти и оказ-
ва кон сул та тивна помощ на бре мен ните и май ките. За рецепта бол ните се 
насоч ват пак към част ните лекари, които трябва да продъл жат и самото 
лече ние. В пър вите отчети на дома са отбе ля зани думите на него ду ва щите 
граж дани: „Защо ли си загу бих вре мето да дохож дам тук? Защо ми са 
вашите съвети и наста вле ния, когато не ми пишете някоя рецепта, за да 
си взема лекар ство, от което ще имам полза? Г-н Кудо глу затова ли 
похарчи тол кова милиони, когато ще ме пра щате да ми взе мат парите 
други док тори?!“ [125]

П л о в  д и в  с к и я т  к л о н  н а  Л е к а р  с к и я  с ъ ю з  пред ва ри телно пре-
глежда и обсъжда пра вил ника на този инсти тут, пре це ня вайки го пре-
димно от гле дна точка да не се отрази зле на част ната прак тика на лека-
рите в града. Пре поръ ките, които те дават на Ефо рията са: да се следи 
най-зорко да не би Дома да стане място за „фаб ри ку ване“ на частна 
кли ен тела.
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Най-висш ръко во ден орган на дома е Е ф о  р и я т а , но прак ти че ската 
длъж ност се ръко води от дирек тор, която длъж ност се изпъл нява от лекар. 
Съгласно Пра вил ника длъж но стите в Ефо рията са почетни, а ман датът на 
избо рите е 2 годи шен. През целия период на съще ству ване на Дома като 
бла го тво ри телно заве де ние поче тен пред се да тел е Д. П. Кудо глу, пред се-
да тел Н. Д. Каблеш ков, под пред се да тел Д. А. Тур до глу и секре тар 
К. А. Тур до глу. В състава на Ефо рията като чле нове вли зат област ният 
дирек тор, кметът на гр. Плов див, пред ста ви тел на тър гов ската инду стри-
ална камара и пред ста ви тел на Бъл гар ския чер вен кръст.

Пър вият дирек тор на Дома е д-р Киро Доб рев. За да обо гати своя опит 
Д. П. Кудо глу го коман ди рова в няколко страни, за да се запоз нае отблизо 
с дис пан сер ното дело по това време.

Ефо рията започва да функ ци о нира на 1.ХІІ.1926 г., когато се про вежда 
пър вото ѝ засе да ние. На това засе да ние, освен Д. П. Кудо глу, при съ стват 
проф. д-р П. Берон, проф. д-р Ст. Ватев, д-р Вл. Руме нов, които оказ ват 
най-ценни съвети по обзав еж да нето и орга ни за цията на рабо тата в Дома. 
На това засе да ние се обсъжда и приема Пра вил ни кът за вът реш ния ред и 
ръко вод ството на това заве де ние и се очер та ват перс пек ти вите на цялост-
ната дей ност. В Пра вил ника са посо чени пра вата и задъл же нията на Ефо-
рията, като в чл.8 се казва след ното:
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Ефо рията върши:
а) наз на чава и увол нява дирек тора, лека рите, сестрите и дру гия пер со-

нал; опре деля тех ните обя за но сти, заплати, възна граж де ния и пр.; опре-
деля, ако е нужно и осво бож дава гаран ци ите, които някои от чинов ни ците 
трябва да пред ста вят;

б) ръко води рабо тите на Дома; съставя пра вил ни ците, бюджета по 
упра вле нието и пр.

в) раз ре шава кре дити, сключва в името и за сметка на Дома дого вори с 
трети лица;

г) раз ре шава покупки на дви жими или недви жими имоти;
д) съста влява и при ключва еже год ните сметки, ста ти стики и пр. и дава 

отчет за поло же нието на Дома;
е) опре деля път ните и днев ните пари, които трябва да се отпу щат за 

коман ди ровки;
ж) опре деля так сите, които се полу ча ват от зам ож ните граж дани при 

пре глеж дане и церене, както и при ем ните часове и пр.
з) про гла сява за бла го де тели на Дома и поста но вява да се запи шат в 

Злат ната му книга всички заве ща тели, дари тели на по-крупни суми или 
имоти, както и тия, които са при не сли осо бени ценни заслуги на Дома;

и) въобще върши всичко, което е нужно за доб рото и напредъка на 
Дома.

На засе да ние на 25.Х.1934 г. Ефо рията взема след ното реше ние:
1) Въз прие Наред бата № 22672 на Глав ната Дирек ция на Народно 

Здраве одоб рена от Мини стер ството на вът реш ните работи на 11.Х. с.г. 
отно сно начина, по който се опре деля, кои лица от град ското и сел ското 
насе ле ние се счи тат за бедни и имат право на без платно леку ване и какви 
доку менти трябва да пред ста вят, за да им се приз нае това право, и

2) Остава в сила по-ран шното реше ние, с което се пол зват с без платно 
пре глеж дане и пр. и лицата, които са избро ени в глава 189 от ЗНЗ, тъй 
щото Домът пре глежда, дава съвети, изследва и лекува без платно.

1. Лицата, които пред ста вят карта или сви де тел ство за бед ност от над-
леж ната община.

2. Лицата избро ени в чл.189 от ЗНЗ, именно:
а) болни от заразни боле сти със задъл жи телно уеди ня ване, щом заявят, 

че са бедни,
б) вой ни ците и тру до ва ците на служба
в) затвор ни ците
г) инва ли дите, роди те лите и семей ствата на заги на лите по време на 

вой ните и от разни боле сти при до бити през време на изпъл не ние оте че-
стве ния дълг,

д) всички вене рично болни, които заявя ват, че са бедни
е) длъж ност ните лица по сани тар ното ведом ство,
ж) чуж дите пода ници, съгласно кон вен ци ите
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з) всички тежко болни наме рени в без по мощно състоя ние или изпра-
тени от общин ските или поли цей ските вла сти.

3. Изпра те ните от учи лищ ните лекари учи тели, уче ници и сира ците от 
вой ните, също и изпра те ните от общин ските лекари лица за кон тро лен 
пре глед.

4. Част ните лекари без тех ните семей ства
5. Слу же щите в Дома и тех ните семей ства
6. Радиоско пията е без платна:
а) при кон тро лен пов то рен пре глед на сус пектни за ТБС слу чаи, както 

и при пов торни пре гледи на бол ните от ТБС.
б) при кон тро лен пре глед на чле но вете на семей ствата, от които има 

болен от ТБС
в) при слу ча ите избро ени по-горе
Радио гра фия се прави в горе из ло же ните слу чаи за пла щане стой ността 

на израз ход ва ния мате риал, съгласно изра бо те ната таблица, с изклю че ние 
на онези бедни, които при те жа ват карта за бед ност първа и втора кате го-
рия от общи ната.

В елек тро ле чеб ния каби нет могат да се пол зват от без платно лече ние 
същите лица.

Всички други лица пла щат уста но ве ните от Ефо рията такси.
Упра вле нието и вът реш ния ред на Дома на бла го тво ри тел ността се 

ръко води по пра вил ник приет от Ефо рията на 19.ІІІ.1932 г. с про то кол 
№60.

За да се про вежда по-рацио нално дей ността на заве де нието в пред на-
чер та ните насоки, в дома се обо со бя ват след ните отдели:

1. Отдел за деца и майки;
2. Отдел за борба про тив тубер ку ло зата
3. Отдел за борба с кожно-вене ри че ските боле сти
4. Лабо ра то рия
5. Рент ге нов и елек тро-лече бен каби нети;
6. Про ти во бясна стан ция;
7. Салон за сказки, рефе рати и пр. и
8. Библио тека
Заве де нието няма опре де лен район. От него вите услуги могат да се 

пол зват всички, без раз лика на народ ност, жител ство и рели гия [126, 127]. 
Трябва само да се спо мене, че този Дом по това време се счита за най-голе-
мия и най-добре уре ден на Бал кан ския полуос тров.

След 1944 г. в Дома се раз криха 3 нови инсти тута – про ти во ту бер ку-
лозен, микро био ло ги чен и по хиги ена [128].
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Раз глеж дайки исто рията на бла го тво ри тел ния Дом „Д. П. Кудо глу“ и 
бла го тво ри тел ността в Плов див въобще, трябва да се спо мене името на 
Н е д ко  Д .  К а бл е ш  ко в  (1867–1964). Той е роден в Коприв щица и е 
втори бра тов чед на рево лю ци о нера 
Тодор Л. Каблеш ков. Оста нал сирак от 
малък, като даро вито дете е изпра тен 
да учи в Одрин ската гим на зия, а след 
завърш ване на същата, пак като сти-
пен ди ант, полу чава вис шето си обра-
зо ва ние по право в гр. Лвов – Полша. 
По време на след ва нето си Каблеш ков 
става сътруд ник на наши вест ници и 
спи са ния. След завърш ване на вис-
шето си обра зо ва ние се завръща в Бъл-
га рия, където после до ва телно работи 
като адво кат, съдия, про ку рор и до 
края на живота си като обще стве ник.

Недко Каблеш ков всъ щност е 
духов ният бла го де тел на Дома на бла-
го тво ри тел ността „Д. П. Кудо глу“. По 
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негова ини циа тива и насто яване Д. Кудо глу се съгла сява да финан сира 
този инсти тут за орга ни за цията на който Н. Каблеш ков отдава всич ките си 
сили. Върху една пощен ска кар тичка-изглед, изпра тена му от Д. Кудо глу 
през м. май 1924 г. Н. Каблеш ков слага своите мисли пис мено: „Когато аз 
си блъ сках мозъка да намеря, какво трябва да се направи, кое ще бъде по-
полезно за народа, Кудо глу пре кар ваше вре мето си в най-раз кош ния 
курорт в Гер ма ния. Такава е съд бата на инте лек ту ал ците, в служба на 
бога та шите“.

Не трябва да се скрие и това, че когато Д. Кудо глу се раз бо лява и него-
вите финан сови сделки се обър кват, под ве ден от съпру гата си и своя 
секре тар-моше ник, той се опи тва да ану лира учре ди тел ния акт, за да си 
възвърне част от израз ход ва ните сред ства. Н. Каблеш ков посреща това с 
голяма болка и бла го да ре ние на него вата енер гична намеса, зами сле ното 
не се осъ ще ствява.

Н. Каблеш ков при нася и запазва в себе си онова чисто възрож ден ско 
родо лю бие и патрио тич ност, с които служи на хората през целия свой 
живот. Във всяка дей ност на Дома от най-зна чи тел ната до най-дреб ната се 
чув ства него вото при съ ствие, него вата прин цип ност и ста ра ние до педан-
тич ност. Освен това, той раз вива и широка друга обще ствена дей ност, 
отклик вайки на всяко съби тие в живота на Плов див. Под него вото перо 
изли зат много ста тии по стра ни ците на плов див ските и цен трал ните ежед-
нев ници и няколко по-големи труда [129].

Освен част ната бла го тво ри тел ност известни бла го тво ри телни про яви 
се про веж дат и от плов див ската община. Към края на 1909 г. плов див ския 
град ски кмет д-р Ив. Кеся ков докладва в общин ския съвет идеята за създа-
ване на общин ска аптека „от която да се дават на бедно-бол ните плов-
див ски граж дани без платни церове и на общин ските слу жи тели на 
косту еми цени“ [130]. Общин ският съвет гла сува кре дит в бюджета за 
1910 г. и наз на чава още същата година апте кар, при служ ник и наема за 
целта под хо дящо поме ще ние. С тече ние на вре мето рабо тата в апте ката 
раз ра ства и пер со нала се уве ли чава чув стви телно. През пър вите години 
общи ната отпу ска суб си дии, но в послед ствие те се оказ ват излишни, тъй 
като голяма част от лекар ствата се про да ват и печал бите успя ват да покри-
ят почти всички напра вени раз ходи по бла го тво ри тел ността.

Плов див ската общин ска аптека раз вива дей ността си до края на раз-
глеж да ния период с прек ъс ване само по време на Пър вата све товна война. 
През 1942 г. към общи ната се при съе ди ня ват още 5 еврей ски аптеки, от 
които също се раз да ват лекар ства на бед ните болни плов див ски граж дани.

В бюджета на плов див ската община почти еже годно се пре движ дат 
скромни суми за целите на бла го тво ри тел ността.  Сред ствата, които се 
пре движ дат за бла го тво ри телни цели по отно ше ние нуж дите на бед ното 
насе ле ние са капка в морето. При обсъж дане бюджета на плов див ската 
община за 1034–35 г. общин ският съвет ник К. Божи лов заявява след ното: 
„Аз смя там, че е време вече да се отхвърли от бюджета тая дума „бла-
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го тво ри тел ност“. Вие виж дате как всич ките бла го тво ри телни дру же-
ства с чайове и танци дават израз към гла дните, уни зе ните и оскър бе-
ните. Не е ли обида за стар ците и недъ га вите да бъдат под по ма гани с 
отвра ти тел ните суетни раз вле че ния на охол ни ците...“ и по-нататък 
заклю чава: „Ние смя таме, че бюджетът такъв, как ъвто ни е пред-
ставен не изра зява инте ре сите на онези, които ние пред ста вля ваме. Той 
изра зява инте ре сите само на онези класи, чиито пред ста ви тели сте вие 
и заявя ваме, че няма да гла су ваме такъв бюджет“.

Израз ход вани бюджетни суми за бла го тво ри телни цели

от плов див ската община

      * и за други дру же ства от 1930/31 г.
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По време на Бал кан ската война в Плов див при стига руска сани тарна 
мисия, която обзав ежда едно учи лище в бол ница, за да окаже брат ска 
помощ на ране ните бъл гар ски вой ници. След напу ща нето на града, 
цялото иму ще ство на бол ни цата и много меди ка менти се пре да ват на 
град ската община даром, с което чув стви телно се подоб рява бол нич ната 
база на града.

По време на Бал кан ската война, през м. октом ври 1912 год. в Плов див 
при сти гат пет чуж де странни сани тарни мисии на Чер вен кръст – две 
руски, чешка, френ ска и бел гий ска, които оказ ват ценна меди цин ска под-
крепа. В помощ на ране ните бъл гар ски вой ници се отзо вава и руският 
рент ге но лог д-р Е. Шми гел ски.

Нау ча вайки за бед ната меди цин ска обез пе че ност в нашата страна, д-р 
Шми гел ски прави постъпки пред глав ното упра вле ние на Чер вен кръст в 
Петер бург да бъде изпра тен в Бъл га рия, без да пре дявява някакво искане 
за мате ри ално възна граж де ние. Недо ча кал раз по реж да нето, той взема от 
две близки семей ства 5250 рубли и зами нава за Бер лин, от където купува 
рент ге нов апа рат тип „Сан тиас“ обслу жван от динамо с бен зи нов мотор. 
Снаб дява се с необхо ди мите фото-мате ри али, резер вни части и с всичко 
това, тежащо към 1500 кг., опа ко вано в 13 големи сан дъка, се отправя за 
Бъл га рия.

Тъй като в София по това време са снаб дени с рент ге нови апа рати три 
бол ници на Чер вен кръст (бъл гар ската, нем ската и австрий ската), замест-
ник-пред се да те лят на БЧК д-р Д. Мол лов изпраща д-р Шми гел ски към 
етап ната бол ница в Плов див. Тя раз по лага с 300–400 легла, раз крити в 
Деви че ската гим на зия и в четири дър вени постройки поста вени в бли зост 
до огра дата. Бол ните в тази бол ница се обслу жват от бел гий ската сани-
тарна мисия, начело с д-р О. Лау рент про фесор по хирур гия в Брюк сел-
ския уни вер си тет. 

За рент ге нов каби нет се опре деля една от дър ве ните бараки, в която се 
нами рат съще вре менно и пет бол нични стаи пре пъл нени с ранени. Елек-
тро мо то рът с дина мото били поста вени извън поме ще нието под про зо-
реца на бара ката, покрити с малък навес. В съседно антре се съхра ня ват 
рент ге но вите плаки, затво рени в желязно-оло вен сан дък. Освен бен зи но-
вия мотор, на раз по ло же ние били и 20 аку му ла тора.

За свой помощ ник д-р Шми гел ски поканва от Мос ква Н. П. Боза нов, 
сътруд ник от Пан де ров ския инсти тут за физи че ски методи за лече ние, 
който се зани мава пре димно с рент ге но гра фи ите. Поради сла бата мощ-
ност на рент ге но вия апа рат, те при ла гали продъл жи телна експо зи ция. За 
ръка и стъ пало – 1/2 минута, за коляно и рамо – 1 мин., а за тазо бе дрена 
става – 2 минути.

На 9 януари 1913 г. д-р Р Шми гел ски и П. Н. База нов напу скат Бъл га-
рия, поради спи ране потока на ране ните. Общо през периода от 20 ноем-
ври 1912 г. до 5 януари 1913 г., по което врече функ ци о нира каби нета, 
извърш ват около 400 рент ге но ско пии и 275 снимки на 211 лица.
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Преди да отпъ тува д-р Шми гел ски пода рява на Плов див ския клон на 
Чер вен кръст рент ге но вия апа рат с всичко необхо димо към него, плюс 380 
рубли за под дър жане. Дру же ството пре от стъпва апа рата на Дър жав ната 
бол ница. Това е пър вият рент ге нов апа рат в Плов див, който въпреки своя 
при ми ти вен вид става неза ме ним помощ ник в диаг но стич ната дей ност на 
лека рите по онова време.

Но явно това не е за дълго, защото бол ни цата остава отново без рент ге-
нов апа рат.

От своя страна бъл гар ското насе ле ние по най-сър де чен начин изра зява 
дъл бо ката си приз на тел ност и чув ството на привър за ност към брат ския 
руски народ. През 1914 г. в Плов див се сфор мира Коми тет за съби ране 
помощи за Руския чер вен кръст, за под по ма гане на ране ните руски вой-
ници. В своя апел към насе ле нието коми тетът под чер тава: „Ние сме народ 
беден, ние сме мате ри ално изто щени от вой ната, ние не можем да ока-
жем чув стви телна помощ на Велика Русия, на която вой ни ците са три 
пъти повече от цялото насе ле ние на Бъл га рия, но русите знаят това и 
те ще погле днат на нашата помощ от морално гле дище, а именно, като 
на приз на тел ност за жер твите, дадени от тях за нас“ [131].

Отно сно бла го тво ри тел ността в Плов див се изказ ват през раз лично 
време най-раз лични мне ния. Още през 1885 г. д-р Ив. Дра го ми ров със 
скеп ти цизъм отбе лязва: „Що се касае до бла го тво ри тел ните обще ства, 
то те у нас не само не могат да издър жат бол ници, но не могат издържа 
сигурно и едно болно магаре“ [159].

С известно разо ча ро ва ние към бла го тво ри тел ността се отнася и Н. 
Гаша ров, който обяс нява по-силно изра зе ната бла го тво ри тел ност след 
Осво бож де нието със „силни рели гиозни чув ства в масите“. Пони же ният 
алтруизъм у хората, вло ша ва нето на отно ше нията между тях, той вижда 
като резул тат „на шеству ва щият капи та ли сти че ски начин на про из вод-
ство и раз мяна“, който раз ру шава за едно, две десе ти ле тия след Осво бож-
де нието до тога ваш ното „иди лично състоя ние на вза имо по мощта“ [106].

Работ ни че ските пред ста ви тели при обсъж дане бюджета на плов див-
ската община за 1934 г. съвсем опре де лено и открито се опълч ват срещу 
при вид ната бла го тво ри тел ност на гос под ства щата класа. В своите изказ-
ва ния те под чер та ват, че без ра бо ти цата, мизе рията и гла дът са про дукт на 
капи та ли сти че ската орга ни за ция. За 20 000 без ра ботни, а с чле но вете на 
тех ните семей ства, над 50 000 души, общи ната пре движда в бюджета си 
помощ едва 500 000 лв. или по 10 лв. на човек за годи ната. „Ние много 
пъти сме ви заявя вали, че вие не сте в състоя ние да раз ре шите тези нес-
пра вед ливи отно ше ния между кла сите с бюджет, а ще бъдат раз ре ше-
ние само със социална борба“, завършва сво ето изказ ване пред ста ви те лят 
на работ ни че ската класа К. Божи лов.
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През 1920 г. кметът на Плов див ската комуна Никола Гълъ бов раз кри ти-
кува и изо бли чава социал ната дей ност на общи ната в мина лото, изтък-
вайки, че „бла го тво ри тел ността раз вра щава и уни зява човека“ и че тя 
не може да изцери съще ству ва щите социални злини.

По пред ло же ние на Н. Гълъ бов, кому ни сти че ският съвет решава да 
замени думата „бла го тво ри тел ност“ със „социални грижи“. Пре дви де ните 
в бюджета сред ства за Вър хов ния коми тет на бла го тво ри тел ността, се пре-
да ват на работ ни че ските про фе си онални орга ни за ции.

В бюджета на кому ната се пре движ дат сред ства за под по ма гане на вдо-
вици, сираци и без ра ботни.

Едва след дълги борби и стачки на укреп на лата работ ни че ска класа 
бур жо аз ната власт е при ну дена да отстъпи. През 1924 г. излиза Закон за 
обще стве ното осигу ря ване, въпреки и поло вин чат.

В своята борба плов див ското работ ни че ство се стреми към пълна соци-
ална осигу ровка про тив без ра бо тица, болест, инва лид ност и ста рост, за 
сметка на рабо то да те лите и дър жа вата. „Социал ните грижи не се изчерп-
ват само с раз да ване на оскъдни помощи на бед ните, а трябва да се 
създаде работа и прех рана на без ра бот ните“, заявява Хр. Чичов ски при 
обсъж дане бюджета на плов див ската община през 1934 г.

Бла го тво ри тел ността в капи та ли сти че ското обще ство се явява като 
отдуш ник на нарас на лите кла сови про ти во ре чия. Тя успява за кратко 
време да претъпи рево лю ци он ния гнет на работ ни че ската класа срещу 
гос под ства щия строй. В Плов див никнат едно след друго бла го тво ри тел-
ните дру же ства и коми тети, орга ни зи рат се по този повод много балове, 
кон церти и уве се ли телни пред ста вле ния, или както се изра зява в. „Народна 
отбрана“ „дава нето на мило стиня в последно време се разви в един вид 
спорт“. В много слу чаи „събра ните суми в името на обще стве ната бла-
го тво ри тел ност оти ват в без дън ните джо бове на група маро дери, 
които кощун стват с обще стве ното неща стие“.

Част ната бла го тво ри тел ност пре следва други цели. В много слу чаи тя 
се явява като чиста тър гов ска реклама за пече лене на авто ри тет и кли ен-
тела, а круп ните тър говци с нея пече лят бла го склон ността на пра ви тел-
ството, от което имат пак мате ри ални изгоди. Ней ната роля не се изпуща 
и по време на избор ните борби.

Въпреки ней ната поня кога лице мерна пред на ме ре ност, бла го тво ри тел-
ността оказва бла го творно влия ние върху разви тието на здра ве опаз ва нето 
в Плов див до 9.ІХ.1944 г. Най-съще ствена дей ност раз ви ват дру же ство 
„Св. Пантелеймон“ и Дом „Д. П. Кудо глу“.
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Раз глеж дайки исто рията на здра ве опаз ва нето в Плов див, е невъ-
зможно да не спрем повече вни ма нието си върху исто рията на Плов-

див ската дър жавна бол ница. Тя стои като гръб на чен стълб на здра ве опаз-
ва нето през този период не само в Плов див, но и в цяла Южна Бъл га рия. 
В нея рабо тят и отда ват силите си най-доб рите лекари, живели в Плов див, 
като д-р Ст. Чома ков, д-р Рашко Петров, д-р Ана ста сия Голо вина, д-р 
Петър Ора хо вац, д-р Ив. Дра го ми ров, д-р Г. Янку лов, д-р Стат Анто нов, 
д-р Асен Петров, д-р Хр. Аджа ров, проф. Кри лов и др.

На тази база се разви през 1945 г. Вис шият меди цин ски инсти тут 
„Ив. П. Пав лов“. Тук израс наха като крупни научни работ ници лека рите 
– проф. Ив. Андреев, проф. Л. Лам брев, проф. Антон Митов, проф. 
Л. Хай ду дов, доц. М. Боту ша ров и други, които заеха достойно място в 
ново от крития Меди цин ски инсти тут.

РАЗВИТИЕ НА БАЗАТА

След осво бож де нието на гр. Плов див – 16.І.1878 г., на базата на тур-
ската военна бол ница, раз по ло жена в къщата на Йоа ким Груев и още 
няколко частни постройки се раз крива руската военна бол ница [132]. 
Поради поява на тифна епи де мия сред насе ле нието, а също и между 
руските меди цин ски работ ници [133], рано през про летта бол ни цата се 
пре ме ства извън града, в под но жието на Джен дем тепе (днеш. Мла дежки 
хълм), където се раз по лага в няколко постро ени за целта дър вени бараки, 
покрити с нас мо лени бре зенти.

Пър во на чално бол ни цата служи изклю чи телно за нуж дите на ране ните 
и болни руски вой ници, но през 1879 г. руските военни лекари започ ват да 
прие мат на ста цио нарно лече ние и болни от бъл гар ското насе ле ние.

В някои наши източ ници за упра ви тел на бол ни цата през пър вите годи-
ни се посочва руският вое нен лекар д-р Угрю мов [134], но в запи ските на 
В. В. Яше ров, публи ку вани в Мос ква през 1881 г., е отбе ля зано след ното: 
„Близ города (Плов див – б.а.) нахо дится гос пи таль, кото рым заве ды вала 
г-жа Смоль ни кова, доб ро со вестно тру див шаяся на своем скром ном, но 
бес край ном поприще“ [135].

По силата на Бер лин ския дого вор на 1.V.1879 г. руските вой ски напу-
скат пре де лите на Източна Руме лия. Бол ни цата заедно с богато иму ще ство 
и инстру мен та риум се пре дава на бла го тво ри тел ното дру же ство 
„Св. Пантелеймон“ [136]. От този момент гри жата за бол ни цата се поема 
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от настоя тел ството на това дру же ство, което си поставя висо ко ху манни 
цели: „Да се пога ся ват повал ните боле сти още в появя ва нето им; да се 
отва рят бол ници, в които да при бя гват за помощ бол ните и бедни и 
небедни“ [137].
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Ето една пре ценка за бол ни цата през 1881 г. от съвре мен ника д-р Ив. 
Дра го ми ров: „Барач ната или пави лион ната система, как вато има пре-
тен ции да бъде и Плов див ската, е една от най-удо вле тво ря ва щите 
съвре мен ното поня тие за бол ни ците. Но по раз по ло же нието и неу до вле-
тво ре ността си плов див ските барачни постройки стоят по-долу от вся-
каква кри тика: по своята тес нота, нискост, по раз по ло же ние на голата 
земя. Те са неу до вле тво ри телни не само за летно, но и осо бено за зимно 
време...“ [138].

На тази база, въпреки силно огра ни че ните възмож но сти, започва своята 
дей ност пър вата бол ница осно вана в Плов див след Осво бож де нието. 
Няколко дър вени бараки поста вени на гола земя, с около 30 раз крити легла 
пред ста вля ват нача лото на една дълга исто рия на разви тие. Скром ните 
бол нични усло вия се ком пен си рат с висо ко ху ман ното и патрио тично отно-
ше ние на лека рите в труд ната борба за укреп ване здра вето на народа.

Плов див става адми ни стра ти вен и култу рен цен тър на Източна Руме-
лия, поради което и бол ни цата се обо со бява като лече бен цен тър на облас-
тта. Кло но вете на дру же ство „Св. Пантелеймон“ от всички гра дове се 
задъл жа ват да пре да ват една чет върт от своите при ходи за издръжка на 
плов див ската бол ница [139]. Ето защо, от „град ска“ пър во на чално, тя се 
пре и ме нува в Областна бол ница „Св. Пантелеймон“. Освен по пътя на 
бла го тво ри тел ността, Източно-Руме лий ското упра вле ние също отпу ска 
известни скромни суми на дру же ството за ней ната издръжка [140, 141].

Нуж дата от бол нична помощ в този момент се чув ства осо бено остро. 
Хиляди бъл гари и турци оста нали без под слон и храна, ста ват жер тва на 
пла мна лите епи де мии. За да се обез печи по-добра лечебна база, по ини-
циа тива на дру же ството се решава да се построи нова бол нична сграда в 
бли зост до бара ките. След дълги дис ку сии и пре о до ля ване на мно же ство 
пречки, стро и тел ството започва през 1882 г.

На 6.ІХ.1885 г. се обявява С ъ е  д и  н е  н и е т о  н а  К н я  ж е  с т в о  Б ъ л -
г а  р и я  с  И з т оч н а  Р у м е  л и я . Това съби тие се последва нас коро от 
Сръб ско-бъл гар ската война. Плов див ската бол ница служи изклю чи телно 
за прие мане и лече ние на болни и ранени бъл гар ски вой ници и сръб ски 
плен ници. През вой ната усло вията тук се вло ша ват. Лип сват най-еле мен-
тарни неща, поради голям наплив на болни и ранени. В този момент 
настоя тел ството на дру же ството „Св. Пантелеймон“ най-енту сиа зи рано 
апелира към насе ле нието, да се отзове кол кото се може по-щедро на насъ-
щните нужди на ране ните. По този начин се съби рат много дрехи, пари и 
храна. Бол ни цата става база на вое нен хос пи тал, зав еж дан от ст. лека рят 
д-р Рашко Петров.

Стро и тел ството на бол ни цата, поради сте клите се обстоя тел ства се 
уско рява и част от ране ните се наста ня ват в нея преди окон ча тел ното ѝ 
завърш ване. На 2.ХІІ.1885 г. се наз на чава коми сия, която приема бол нич-
ната постройка. Бол нич ната сграда е постро ена от пред прие мача Михало 
с гла вен май стор Коста П. Фили пов.
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С писмо №2554/7.ІІ.1885 г. пре фекта на Плов див ския депар та мент 
изпраща пре пис от акта за прие мане до пред се да теля на Пра ви тел стве ната 
бол ница в Плов див.

Новата бол ница е дву е тажна, зае маща площ около 250 кв.м. и пред наз-
на чена за раз кри ване на 225 легла. Раз пре де ле нието на поме ще нията не 
позво ля ват обо со бя ва нето на повече от четири само стоя телни отде ле ния. 
За бъде щото раз ра стване на леглата се раз чита пре димно на пави лионно 
бол нично стро и тел ство. След прие ма нето на стро ежа, бол ните от бара-
ките се наста ня ват в новата бол ница.

Поме ще нията се ото пля ват с печки, високи 2,5 м и широки 1,20 м, 
доста вени през 1891 г. Тези печки изга рят по поло вин куби че ски метра 
дърва или чет върт тон въглища на дено но щие, без да зато плят достатъ чно 
добре поме ще нията, поради което посте пенно се заме нят с други.

Бол ни цата започва елек три фи ци ра нето си към края на 1909 г., а водос-
наб дя ва нето ѝ от град ската мрежа става през 1897 г. [142]. Частична кана-
ли за ция на бол ни цата се извършва през 1897 г., като се изко пава голяма 
яма за обрат ните води.

В новата бол ница се създа ват посте пенно по-добри усло вия за лече ние 
и за работа на пер со нала. Пър вите 50 легла се снаб дя ват с нови покривки 
от „няколко плов див ски гос пожи, които снаб дя ват стаите с часов ници и 
с една малка библио тека“ [143].
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От 1886 г. лявото крило на бол ни цата остава като Военна диви зионна 
бол ница на Втора пеше ходна тра кий ска диви зия. Поради огра ни ча ва нето 
на бол нич ната база и някои други неу доб ства, се пора ждат по-късно реди-
ца остри поле мики в пре сата между ръко вод ствата на двете бол ници. През 
1921 г. воен ните бол ници се зак ри ват и южното крило с цялото иму ще ство 
пре ми нава към дър жав ната бол ница. Воен ните продъл жа ват да се леку ват 
в граж дан ските бол ници, но срещу запла щане. Това дава възмож ност да се 
раз шири чув стви телно базата на Плов див ската дър жавна бол ница, като се 
уве ли чат леглата на вът решно и хирур ги че ско, а като само стоя телни се 
обо со бя ват аку шеро-гине ко ло ги че ското и кожно-вене ри че ското отде ле-
ния. Но тази реформа трае само три години. През 1924 г. воен ните бол-
ници се въз ста но вя ват. В южното крило на бол ни цата през същата година 
наново се раз крива воен ната бол ница за сметка на ново от кри тите легла 
[144, 145, 146]. Това пре диз виква рязък отпор от страна на лека рите и 
плов див ската обще стве ност. Упра ви те лят на бол ни цата д-р К. Доб рев с 
писмо №1976, прави про те стен рапорт до дирек цията на Народ ното здра-
ве, за да запази целостта на бол ни цата, а в плов див ските ежед нев ници и 
спи са ния се появя ват редица про тестни ста тии. В една от тях четем: „Ако 
се вър нем при поло же нието преди сли ва нето на двете бол ници ще тряб-
ва: 1. да се лишим от 150 легла, в които вли зат: 45 гине ко ло гични, 70 от 
вът решно отде ле ние; 16 за вене рици; 15 на хирур ги че ско отде ле ние; 2. 
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една стая за мило сър дни сестри със 6 легла; 3. стая за дежу рен лекар; 4. 
Аре стант ска стая за тежко болни...“.

По-нататък авто рът на същата ста тия съпо ставя нуж дите на нарас на-
лото насе ле ние на града и окол но стите му с мина лото и заклю чава: „Аз 
пре движ дам, че ако насе ле нието се лиши от тези малки удоб ства на бол-
нич ното леку ване, ще почне явно да роп тае и спо ред мен, много осно ва-
телно, защото вме сто да се раз вива бол ни цата, съгласно меди цин ската 
наука, тя се връща 20 години назад“.

В такова съжи тел ство воен ната бол ница про съ ще ствува до 1949 г., 
когато се пре ме ства в бив шата Като ли че ска бол ница.

Пър во на чално бол ни цата се издържа и кон тро лира от настоя тел ство, 
избрано на годишно събра ние на д-во „Св. Пантелеймон“, а от 1.І.1888 
година тя минава под ведом ството на дър жа вата и се пре и ме нува в П л о в -
д и в  с к а  д ъ р  ж а в н а  п ъ р  в о  с т е  п е н н а  б о л  н и ц а  [147].

За морга служи една дъс чена барака, постро ена съвсем близо до входа 
на бол ни цата, от която се носи непри ятна миризма, а освен това при аутоп-
сии пред ста влява зре лище за всички посе ти тели. Едва през 1890 година се 
постро ява поме ще ние, пред наз на чено за целта.

През 1892 г. Плов див ската окръжна постоянна коми сия постро ява един 
едно ета жен пави лион за инфек ци озно болни, в който през 1931 г. се раз-
крива кожно-вене ри че ското отде ле ние с 30 легла [148]. Инфек ци оз ният 
пави лион не е добре про ек ти ран, за което в послед ствие става при цел на 
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Кожновене ри че ско отде ле ние.

Почи вка на пер со нала по време на земе тре се нието – 1928 г.



много кри тики. За него през 
1903 г. д-р Ив. Кеся ков пише: 
„Инфек ци оз ният пави лион при 
Дър жав ната бол ница се състои 
от общ кори дор, от стра ните 
на който са наре дени две голями 
стаи с по 10 легла и други 4 ста-
ички с по 2–5 легла; на еди ния 
край два нуж дника, които пар-
фю ми рат цялото отде ле ние. В 
този пави лион през време на 
епи де мията се поме ща ват не 
само скар ла ти нозно болни, но и 
всички други, стра дащи от как-
вито и да било зара зи телни 
боле сти, та и забо ле лите аре-
станти“, и по-нататък „Когато 
в това отде ле ние бяха натъп-
кани 40–50-на и 60 деца болни 
от скар ла тина, при дру жени 
поня кога и от роди те лите си, 
когато на едно легло се сви ваха 

2–3 деца, когато в този пави лион, освен скар ла ти ноз ните има болни и от 
диф те рия, ери зи пел, антракс и пр. Тогава едва изпъква него вата тес но-
тия и непрак тич ност...“.

Отно сно недо статъ ците на този пави лион Окръж ният хигие нен съвет 
взема реше ние с про то кол №2 от 20.І.1904 г., т.6 да се напра вят някои 
прис по со бле ния, за да „отго варя на наз на че нието си“, но и това остава без 
послед ствие.

Не по-ласкава е кон ста та цията и на д-р Г. Золо то вич при реви зията на 
бол ни цата през 1904 г. За инфек ци оз ния пави лион той пише дословно: 
„Аз кон ста ти рах за голямо съжа ле ние, че това отде ле ние служи повече 
за раз на сяне на боле стите от него навън, откол кото за изо лир ване в него 
бол ните от диф те рит и скар ла тина“ [149].

Обо со бя ва нето на само стоя телни отде ле ния в бол ни цата започва от 
1892 година. През 1894 година се постро ява поме ще ние за пералня, а две 
години по-късно и такова за дезин фек ци озна машина. В нея се дезин фек-
ци рат дрехи и вещи не само на лежащо болни, но и на болни от града и 
разни скит ници, изпра тени от поли цията.

За а м бу л а  т о р  н и т е  н у ж д и  на бол ни цата се постро ява през 1908 г. 
едно етажна сграда, състояща се от три стаи. По-късно това поме ще ние 
служи за жилище на бол нич ните сестри. Към него се при стро яват още две 
стаи за амбу ла то рия на вът решно отде ле ние и стая за дежур ния лекар и 
сестра. В избата под тях се раз крива оран же рия. [150].
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През 1912 г. по време на вой-
ната към бол ни цата се постро-
ява дезин фек ционна стан ция, в 
която в послед ствие се раз кри-
ват очно-ушно отде ле ние. 
Амбу ла то рията на тези две 
отде ле ния е постро ена през 
1908 година. Една малка стаич-
ка за заве дущ отде ле нието се 
изпол зва дълго време за каби-
нет, амбу ла то рия, опе ра ци онна, 
пре вър зочна и кан це ла рия.

По насто яване на ръко вод-
ството на бол ни цата и по пред-
ло же ние на Вис шия меди цин-
ски съвет, дирек цията по опаз-
ване на обще стве ното здраве 
взема реше ние да построи нова 
дър жавна бол ница в Плов див. 
За целта се възлага на спе-
циална коми сия зада чата, да 
проучи и избере най-под хо-
дящо място за строеж. В нея 
вли зат: пред се да тел – д-р П. 
Ора хо вац, пред се да тел на Вис-
шия меди цин ски съвет: д-р Ив. Кася ков – кмет на града; д-р К. Доб рев 
– упра ви тел на Плов див ската І-во сте пенна Дър жавна бол ница, Ст. Кашев 
– плов див ски окръ жен инже нер и Й. Шни тер – плов див ски град ски инже-
нер-архи тект.

Коми сията след дълги проуч ва ния и обсъж да ния, на 15.VІ.1909 г. изра-
бо тва про то кол, в който посочва като най-уме стен района югоизточно от 
шосето Плов див-Асе нов град. Пре дим ствата изло жени от коми сията са 
след ните: площта има 120 000 кв. м, с възмож ност още да се уве личи, тъй 
като района е общин ска мера, която се дава без въ змез дно. Край нея мина-
ва канал, където вре менно, преди включ ва нето на бол ни цата в кана ли за-
цията, може да се изли ват отход ните води. Под поч ве ната вода се намира 
на два метра, но спо ред мне нието на инже не рите, тя може да се смъкне до 
три метра. До мястото е про ка рана град ска водо про водна мрежа и съоб ще-
нията с гарата, града и окол ните села са удобни. От обсъж да ните четири 
места това се оказва най-под хо дящо.

Неу доб ствата, които коми сията вижда на ста рото място на бол ни цата са 
след ните: 1) Площта е много малка (26000 кв.м), край нея голяма част от 
мястото е частно, а общин ската земя – пода рена за строеж на дво рец 2) 
Под поч ве ните води са много високи и 3) поло ви ната от бол нич ната сграда 
служи за военна бол ница.
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На 8.VІ.1912 г., упра ви те лят на Плов див ската дър жавна бол ница прави 
рапорт №1211 до Дирек цията за опаз ване на обще стве ното здраве, с който 
моли да се хода тай ства за отпу скане на пре дви де ните от Дирек цията на 
обще стве ните сгради и бла гоу строй ството 4000 лева за про ек ти ране и 
започ ване стро ежа на новата бол ница. Но такава сума не се отпу ска. Стро-
ежът не започва и по-късно, но за това пък със запо вед №64 от 18.ІІ.1915 г. 
се наз на чава втора коми сия от Дирек цията на Народно здраве, на която 
също се възлага задача да избере и посочи най-под хо дящо място в Плов див 
за строеж на нова бол ница. В коми сията вли зат: пред се да тел – д-р Хр. Тан-
ти лов и чле нове: плов див ският окръ жен упра ви тел – Пере лин гов, плов див-
ският град ски кмет Д. Манев, плов див ски окръ жен лекар д-р Ками лов, 
упра ви тел-лекар на бол ни цата д-р К. Доб рев, окръ жен инже нер Милер, 
град ски инже нер Нен ков. Вто рата коми сия обсъжда всички места и пот вър-
ждава съоб ра же нията на пред ше стве ни ците си. Но и този път въпросът за 
стро и тел ството остава без послед ствия. Изпра щайки про то кола от коми-
сията на 28.ІХ.1915 г. д-р Д. Доб рев го при дру жава с писмо, в което между 
дру гото отбе лязва: „Бол нич ната коле гия пред по чита настоя щето място 
при усло вия, че всичко заето сега от Диви зион ната бол ница да се отстъпи 
и да се отчуж дят всички частни имоти между двете тепета“ (има пре-
двид Мла дежки хълм и хълма на Осво бо ди те лите).

Днес можем да се съмня ваме, дали това писмо става при чина бол ни-
цата да си остане на ста рото място, но известни негови съоб ра же ния 
навярно са допад нали на по-вис ше стоя щите инстан ции, за да не се прави 
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Изглед от бол нич ния двор

Изглед от ІІІти про ти во ту бер ку лозен пави лион и кожновене ри че ското 
отде ле ние.
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нищо повече от зами сле ната бол ница. За това може би изи грава роля и 
Пър вата све товна война, която върна разви тието на чове че ството години 
назад.

За да се удо вле тво рят до известна сте пен нуж дите от терен на бол ни-
цата, през 1917 г. с указ №2 обна род ван в Дър жавен вест ник се отчуж да ват 
местата около ста рите бол нични поме ще ния за нуж дите на Дър жав ната 
бол ница [151]. Бол нич ният двор се нанася в новите си гра ници и върху 
регу ла цион ния план на гр. Плов див. През 1935 г. бол нич ният парк отново 
нара ства и заема площ 68,254 кв.м. Дво рът е загра ден по време на Пър вата 
све товна война от воен но плен ници. На камен ната кариера рабо тят арме-
нци – бивши тур ски вой ници, отка зали да се завър нат в Тур ция; стро и тел-
ната работа по огра дата извърш ват сръб ски воен но плен ници, а френ ски 
вой ници израв ня ват пло щад ката пред очно-ушния пави лион.

През периода 1920–1923 г. по ини циа тива на д-р Доб рев, упра ви тел на 
бол ни цата, Бла го тво ри тел ният коми тет за борба с тубер ку ло зата в Плов-
див постро ява два пави лиона – един за мъже с 8 легла и вто рия с 22 легла 
за жени [152]. Със сред ствата на същия коми тет се пола гат осно вите и на 
трети пави лион (на хълма), завър шен към 1931 г. от Дирек цията за въз ста-
но вя ване на постра да лите от земе тре се нието. Той е солидна постройка и 
в него се раз кри ват 41 легла за жени и 45 за мъже.
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По ини циа тива на Бла го тво ри тел ния коми тет за борба с тубер ку ло зата 
през 1938 г. започва строеж на чет върти пави лион за хирур ги че ска тубер-
ку лоза с 50 легла, който строеж се под по мага от Глав ната дирек ция на 
народ ното здраве [153]. Аку шеро-гине ко ло ги че ският пави лион с дет ското 
отде ле ние е построен от ДеПоЗе, завър шен окон ча телно през 1941 г.

По това време се постро ява кухня, перална и про сек тура. Послед ното 
хра ни лище за тру пове е избата с 5 моза ични маси и една един ствена стая 
за всички оста нали нужди. До нея е постро ена и чер ква. От ДеПоЗе е 
построен соли ден дву е та жен инфек ци озен пави лион, имащ фор мата на 
буквата „Г“. В южното крило са раз крити 56 легла за мъже от вът решно 
отде ле ние, а в оста на лата част на пави лиона – източ ното крило на І етаж 
и ІІ етаж – инфек ци озно отде ле ние.

Въпреки стро и тел ството на нови пави лиони някои бол нични отде ле ния 
оста ват дълго време в стари и непри годни за наз на че нието си сгради. Едно 
от най-непод хо дя щите е поме ще нието на ушно и очно отде ле ния. В своя 
отчет за 1940 г. д-р М. Боту ша ров, зав. ушно отде ле ние отбе лязва: „Поме-
ще нието е тъмно и при лича на плен ни че ски лагер, та по-инте ли ген тен 
човек с изтън чени нерви не би могъл да лежи нито ден в такива грозни 
стаи... Бол но гле да нето при такива усло вия не става тъй както го изис-
ква меди ци ната, хиги е ната, та даже и чове щи ната“.

Това раз бира се, не е едно-един ствено мне ние. Подобни недо вол ства и 
възму ще ния се сре щат и в отче тите за дей ността на редица други отде ле-
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ния: „Лип сата на еле мен тарни удоб ства в отде ле нието влияе зле върху 
бол ните и раз ко ле бава дове рието в дър жав ната бол ница“,  – пише зав-
еж дащ хирур ги че ското отде ле ние [154].

До 1940 г. входа на бол ни цата е откъм ул. „Св. Пантелеймон (към дн. 
ул. „Любен Кара ве лов“). От 1940 г. се открива нов вход откъм бул. 
„В. Апри лов“, на който се постро ява малка сграда за пор ти ера. По тази 
улица се открива авто ли ния, която в послед ствие спо мага за по-удобно 
пре дви жване на бол ните от града и селата. Освен това, по-голяма част от 
бол нич ните пави лиони се раз по ла гат край тази улица. Дво рът на бол ни-
цата дълги години е неуре ден, с кални и замър сени алеи. Като общи и 
стро и телни работ ници се изпол зват пре димно 10 души затвор ници, които 
дълги години живеят тук в спе циално за целта постро ена сграда [155].

Освен тези по-важни стро и телни обекти, по терена на бол ни цата са 
постро ени раз лични по-малки и нез на чи телни помощно-сто пан ски 
постройки, които съще ству ват раз лично време. За склад на горивни мате-
ри али се изпол зват дълго време два навеса – еди ния строен през 1885 г., а 
дру гият – през 1932/33 г. Скла дът за запа ли телни веще ства на апте ката е 
строен през 1912 г., който служи пър во на чално за обор. Всички заразни 
отпа дъци се изга рят в спе циална за целта голяма зидана печка в под но-
жието на хълма. За нуж дите на бол ни цата се постро ява и ледох ра ни лище, 
но то се оказва негодно да съхра нява лед и се изо ставя. Една дър вена 
барака служи за съхра не ние дре хите на всички болни.

Про сле дя вайки разви тието на стро и тел ството на Плов див ската дър-
жавна бол ница се вижда, че то не е системно и пла ново насоч вано. Започва 
винаги спон танно, под по мог нато от слу чайни обстоя тел ства или частни 
ини циа тиви.

ЛЕЧЕБНА ДЕЙ НОСТ
От 1879 до 1888 г. бол ни цата функ ци о нира като бла го тво ри телно заве-

де ние. За ней ната мате ри ална издръжка и ръко вод ство се грижи местно 
настоя тел ство на д-во „Св. Пантелеймон“, в което се включ ват: пред се да-
тел, секре тар и трима чле нове. Пър вият пред се да тел на настоя тел ството е 
про той ерей Пър ван, по-късно архи ман дрит Софро ний [156]. За целта дру-
же ството набира сред ства от „еже годни и едно вре менни пожер тву ва ния в 
пари, храна, вещи и във вся какви имоти и от про сия в чер кови и с кутии“ 
[57]. Известни мате ри ални помощи бол ни цата полу чава и от Обла стното 
упра вле ние на Източна Руме лия. Град ската община също внася своята 
скромна лепта от „нес кромни“ източ ници – облога на публич ните домове 
в Плов див. За този при ход в един от отче тите на местното настоя тел ство 
се спо ме нава твърде дели катно: „... ако и от извор тол кова сти ден по 
каче ство, кол кото и зло зву чен за наи ме но ва ние...“ [158]. Сред но го диш-
ният раз ход на бол ни цата се движи около 900 тур ски лири.

В един от плов див ските ежед нев ници д-р Ив. Дра го ми ров описва под-
робно печал ното ѝ състоя ние, което кон ста тира при едно свое посе ще ние 
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на 21 април 1881 г.: „Видях сам бол ните, че нямат папуща (туфли) и 
ходят боси; посте лите и завив ките кални и нечи сти. В пала тите страш-
но непри ятна миризма, за уни що же нието на която, веро ятно, стар шата 
сестра раз ляла беше в този ден тол кова много кар бо лова вода, щото 
може да се удив лява чело век, как бол ните могат да живеят в такава 
воняща атмо сфера“. [159].

Обик но вено кри ти ките са насо чени към упра вле нието на бол ни цата. 
Д-р Ив. Дра го ми ров допу ска, че всички неуре дици ще съще ству ват „дока-
то бол ни ците не минат в пра ви тел ствени ръце и дог дето не се учреди 
пра ви лен кон трол, както над бол нич ната адми ни стра ция, тъй и над бол-
нич ния пер со нал“.

За обема на ста цио нар ната дей ност през пър вите години доби ваме 
пред става от запа зе ните два отчета на местното настоя тел ство. Отчета за 
дей ността на бол ни цата се изнася на тър же ство, уреж дано в бол нич ния 
двор, всяка година на 28 юли (9 авг. н. с.) – „Св. Пантелеймон“ – патрона 
на бол ни цата. След извърш ване на водо света пред се да те лят на настоя тел-
ството съоб ща вал броя на леку ва ните и почи нали болни, раз ме рите на 
годиш ните при ходи и раз ходи.

В отчета за периода от 15 ноем ври 1883 г. до 27 юли 1884 г. се съоб-
щава, че през бол ни цата пре ми на ват на лече ние 260 души, от които 22 
почи ват. Въпреки мал кия брой легла изпол зва е мостта е много малка. 

Посте пенно бол ни цата става все по-попу лярна сред насе ле нието. През 
отчет ния период от 27 юли 1884 г. до 28 юли 1885 г. пре ми на ват на ста цио-
нарно лече ние 337 души, от които почи ват 43 души. Бол ните нара стват 
най-вече през зим ните месеци, когато тър сят убе жище разни без дом ници 
и скит ници. В бол ни цата има отде лен пави лион за душе вно болни. В отче-
та за 1885 г. се спо ме нава, че в момента се нами рат на лече ние „Три на де-
сет души луди“ [160].

За да се добие ясна пред става за раз но об ра зието на ста цио нар ните слу-
чаи, е достатъ чно да се изброят диаг но зите на почи на лите през периода 
1884/85 г.: „1 пне вмо ния; 8 – с дизен те рия; 13 – охтика; 2 – пара ли зия; 5 
– ган грена; 3 – тифоз; 2 – хидро псия; 2 – исте рия; 1 – ипер тро фия; 1 – апо-
плек сия; 1 – изга ряне с газ и 3 – без виж дане от док тор“.

Наред с пси хично-бол ните, в бол ни цата нами рат място зна чи те лен 
брой болни от тубер ку лоза, сифи лис и такива с остри инфек ци озни боле-
сти. През 1881 г. постъп ват на при ну ди телно лече ние две тур кини от Кар-
лово, зара зени от „вене ри че ски боле сти“ [161].

Ас е п  т и  к ат а  по това време е непоз ната в бол ни цата. Хирур ги че ските 
инстру менти не се изва ря ват, а се пота пят в кар бо лов раз твор. Опе ра тив-
ната дей ност е съвсем огра ни чена по обем. В пър вия отчет тя е отра зена с 
две изре че ния: „На 5 души са ста нали важни опе ра ции, от които 4 оздра-
вяли и един умрял. На 3-ма души стана опе ра ция на очите им със спо лука 
на два мата“. През след ва щия период – 1884/85 г. се извърш ват 10 „важни“ 
опе ра ции, от които само една със смър тен изход. Най-голя мата опе ра ция до 
1882 г. е една ампу та ция на крак след зло по лука.
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През пър вите две години мест-
ното настоя тел ство на бол ни цата 
наз на чава за бол нични лекари по 
раз лично време д-р Р. Петров, д-р 
Чун тас, д-р Анто ни а дис, д-р 
Севов и д-р Вла дос. Съгласно 
чл.27 от Закона за сани тар ното 
устрой ство на Източна Руме лия, 
изля зъл през 1881 г., град ските 
лекари се задъл жа ват да поемат 
обслу жва нето и на град ските бол-
ници. Визи та цията от тях се 
извършва в продъл же ние най-
много на един час, а прак ти че ски 
лечеб ната дей ност се пове рява в 
ръцете на двама-трима фелд шери 
с оскъдни меди цин ски поз на ния, 
полу чени по време на чети ри ме-
сеч ния курс за фелд шери, орга ни-
зи ран в Плов див от руския лекар 
д-р Угрю мов [163].

По това време насе ле нието 
гледа с известно недо ве рия към бол ни цата, тъй като ста цио нар ната помощ 
е ново явле ние. „Впро чем, в очуж да ва нето на бол ните, а сле до ва телно и 
на обще ството от бол ни цата, – пише д-р Ив. Дра го ми ров, не малко уча-
стие взе мат и самите док тори. По твърде понятни при чини, док то рите 
нами рат за по-изгодно за себе си да лечат бол ните дома си, нежели да ги 
пра щат в бол ница. Кол кото и да е беден бол ният, док то рът все пак ще 
извади нещичко под вид на лекар ства. Осо бено този грях се случва с онези 
док тори, които имат свои соб ствени аптеки“. През 1884 г. в Плов див 
има „6 съвър шени аптеки, упра вля вани от дипло ми рани лекари“. [164].

През пър вите години в бол ни цата не се извършва амбу ла торна дей ност, 
тъй като град ските лекари идват тук само за визи та ция.

От 1.І.1888 г. бол ни цата минава под ведом ството на дър жа вата и се пре-
и ме нува в П л о в  д и в  с к а  І - в о  с т е  п е н н а  д ъ р  ж а в н а  б о л  н и ц а . От 
тук започва вто рия етап на ней ното разви тие.

Съгласно новата система от 1888 г. орга ните на здра ве опаз ва нето и тех-
ните учреж де ния се нами рат в пълна зави си мост от адми ни стра тив ните 
вла сти. Меч тата на лека рите да ста нат бол ни ците дър жавни се сбъдва, но 
не се постига това, което те оча кват.

Що се отнася до здра вната орга ни за ция и прак ти че ските възмож но сти 
на обще стве ното здра ве опаз ване в този период, трябва да под чер таем тях-
ното без си лие, спрямо огром ните медико-сани тарни нужди на насе ле-
нието. Здра вното зако но да тел ство е съвсем непълно и необез пе чено 
достатъ чно с мате ри ална и кадрова база.
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Леглата на бол ни цата през 1888 година нара стват на 100, а през 1895 г. 
на 150. Въпреки голе мите нужди от ста цио нарна помощ, изпол зва е мостта 
на леглата се движи около 50%. При чи ните за това са раз лични, но много 
пъти те са свър зани с недо стиг на сред ства [165]. Окръж ният упра ви тел в 
сво ето изло же ние за 1903/1904 г. по този повод отбе лязва: „Много пъти 
бол ните по нямане на място се връ щат, а често и сред ствата, с които 
по бюджета раз по лага упра вле нието ѝ, не позво ля ват да се прие мат 
повече болни – от там и честите натяк ва ния“.

Под кре пят се и се сти му ли рат в тях ното разви тие част ните бол ници, 
които започ ват да никнат една подир друга в Плов див.

От 1888 г. възни ква, макар и много плахо, амбу ла тор ната дей ност при 
бол ни цата. През същата година се извърш ват едва 77 амбу ла торни пре-
гледа, но тех ния брой непрек ъс нато нара ства, успо редно със ста цио нар-
ните.

От дан ните в табли цата се вижда, че за 10 години ста цио нарно-бол ните 
се уве ли ча ват два пъти, а амбу ла тор ните пре гледи нара стват над 30 пъти. 
При чи ната за това уве ли че ние трябва да се търси освен в попу ля ри зи ра-
нето на меди цин ската помощ сред насе ле нието, но и в подоб ря ване орга-
ни за цията на рабо тата. Реша ващо зна че ние има и уве ли че нието на кад-
рите в бол ни цата.

Пре ми нали болни през Плов див ска дър жавна І-во сте пенна бол ница 
от 1888 г. до 1905 г.
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Няма пре дви дено място за чакалня. Амбу ла тор ните пре гледи се 
извърш ват в каби нета на упра ви теля. В един и същи поток се дви жат всич-
ки паци енти, вклю чи телно и остро-зараз но бол ните. „Още при входа, тъй 
да се изразя, в бол ни цата ний се сблъ скахме с усло вия про тивни на най-
еле мен тар ните иска ния на про фи лак ти ката – отстра ня ване на зара зи-
тел ните болни от здра вите хора“, отбе лязва д-р Г. Золо то вич, при реви-
зията през 1904 г. „Тук в Плов див ската бол ница тоя прин цип е ока чен на 
позор ния стълб, тук той е осъ ден на смърт“, заклю чава същият [166].

За нали чието на тези сла бо сти, въпреки някои обек тивни при чини, като 
липса на поме ще ния, напра вле ние на бол ните и др., има вина и ръко вод-
ството на бол ни цата. На него му лип сват или орга ни за ционни пох вати, 
или пък се отнася пре не бре жи телно към слу жеб ните си задъл же ния. В 
ста цио нара се обо со бя ват мъжко и жен ско отде ле ния, а те от своя страна 
се делят на вът решно и хирур ги че ско. Към хирур ги че ските слу чаи се при-
чи сля ват всички болни с видими вън шни изме не ния, вклю чи телно с 
кожни и вене ри че ски боле сти. Д-р Г. Золо то вич описва едно крайно несъ-
вме стимо сме сване на бол ните, 25 години след осно ва ва нето на бол ни-
цата: „Видях в една стая болен с гра ма ден улкус сифи ли ти кум кру рис 
оставен в една стая с други болни. Тоя болен си миеше раната и пред ста-
вля ваше гледка до такава сте пен отвра ти телно, щото не само бол ните 
дру гари по стая бягаха от стаята, но с пълно право биха избя гали и вън 
от бол ни цата“.

За по-пълна пред става ще изброим слу ча ите лежащи в една и съща стая 
(стая №3 – хирур ги че ска): Фебрис пуер пера лис; гоно рея коли утери; два 
слу чая с гоно рея, улкус дурем (про сти тутка); епи те лиома фации; ком бу-
сцис; тра хома; пара ме три тис супо ра тива и кар ци нома маме. „Освен бога-
тия асор ти мент от болни, в тази стая се извърш ват всички пре гледи, 
изслед ва ния и прев ръ зки на про сти тут ките от публич ните домове в 
Плов див. За целта се пре гражда един ъгъл с пара ван. Инстру мен тите на 
тези болни не се пода ват на опи са ние по своята вех тост и оста ря лост. 
Вме сто спе ку лум, служи един дила та тор на анус“.

Чисто тата в поме ще нията се поддържа срав ни телно добре. Сте ните на 
бол нич ните стаи се варо сват, а подо вете се боя ди сват с блажна боя. При 
раз лич ните реви зии, мне нията на инспек ти ра щите са еди но душни в под-
крепа на това, което ни дава осно ва ние да прие мем, че някои автори на 
кри тични ста тии отно сно хиги е ната, са вло жили и известна доза пред на-
ме ре ност в пре цен ките си.

С п е  ц и а  л и  з и  р а  н ат а  м е д и  ц и н  с к а  п о м о щ  в  П л о в  д и в  с к ат а 
д ъ р  ж а в н а  І - в о  с т е  п е н н а  б о л  н и ц а  се раз вива мудно. Най-напред 
като само стоя телна еди ница се обо со бява инфек ци оз ният пави лион. 
Въпреки изо ли ра нето на бол ните дълго време той е при датък на вът решно 
отде ле ние, чиито лекари се гри жат и за тези болни. Пре гле дите се извърш-
ват в един и същи каби нет, без да са взети необхо ди мите мерки за изо ла-
ция. Лежащо бол ните пол зват общи кло зети и кори дори, общи при бори и 
се обслу жват от един и същи пер со нал. С право някои отбе ляз ват, че 
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„този пави лион служи по-скоро за раз на сяне на инфек ци оз ните боле сти, 
откол кото за лече ние“ [167].

Раз глеж дайки лечеб ната дей ност на бол ни цата през периода 1888–1923 
г., се вижда, че най-забе ле жи телна в срав не ние с оста на лите спе циал но-
сти, е хирур ги че ската дей ност.

С хирур ги че ска дей ност в бол ни цата най-рано се зани мава д-р Чунта, 
който в продъл же ние на няколко години извършва пре димно дребни опе-
ра ции. Хирур ги че ското изку ство той учи при д-р М. Вла дос. Някои опе ра-
ции като хер нио то мии извърш ват съвме стно, но до такива се при бя гва 
много рядко и то само при инкар ци рани хер нии.

Х и р у р  г и  ч е  с ко т о  о т д е  л е  н и е  се обо со бява като само стоя телно 
през 1893 г. Тази „само стоя тел ност“ не трябва да се раз бира в днеш ния 
сми съл на думата, тъй като в него се леку ват и всички очни, ушни, кожно-
вене ри че ски и аку шеро-гине ко ло ги че ски болни.

Въпреки теж ките усло вия, при които рабо тят хирур зите в Плов див се 
извърш ват някои от пър вите опе ра ции в Бъл га рия.

Пър вата публи ка ция за опе ра тивно пре мах ване на камъни от пикоч ния 
мехур, с шев на меху ръ чната стена е напи сана от д-р П. Про да нов през 
1896 г. Тази „модерна“ опе ра ция е била извър шена на 3.ІV.1896 г. в Дър-
жав ната бол ница. Пър вата нефро плек сия е отбе ля зана от д-р Ив. Михай-
лов ски, извър шена на 18 фев руари 1897 г. по метода на Тюфие, с много 
добър резул тат. Пис мен доку мент с ранна дата, в който се отбе лязва 
нефрек то мия е пак от д-р Ив. Михай лов ски, извър шена през 1897 г. [168]. 
През 1896 г. д-р Асен М. Петров (1862–1920 г.) извършва в хирур ги че-
ското отде ле ние на Плов див ската дър жавна бол ница пър вата резек ция на 
сто мах у нас. Този факт е от осо бено зна че ние, като се има пре двид, че 
пър вата сто машна резек ция на Бил рот е извър шена от него през 1881 г. 
[169].

До 1895 г. в хирур ги че ското отде ле ние на бол ни цата се при лага анти-
сеп тика, а от 1901 г. се въвежда авто клав за сте ри ли за цията на инстру-
менти, кърпи и други пред мети, което се извършва в обик но вена кутия. 
Като сред ство за анти сеп тика се при лага за инстру мен тите кар бол, а за 
ръцете субли ма тов раз твор [170]. През пър вите години хирур зите извърш-
ват опе ра ции с офи циално обле кло, без манти, маски и ръка вици.

Про сле дя вайки лечеб ната дей ност в Плов див ската дър жавна бол ница, 
се забе лязва един подем през пър вите години. В Плов див през 1887 г. се 
осно вава едно от пър вите лекар ски дру же ства в Бъл га рия. Засе да нията му 
се про веж дат най-редовно – през сед мица или еже сед мично, на които се 
обсъж дат научни доклади и съоб ще ния, демон стри рат се редки слу чаи из 
прак ти ката [171]. На тези сбирки покрай докла дите с меди цин ска тема-
тика се раз глеж дат и етични въпроси. Но подема, който забе ляз ваме в 
нача лото посте пенно загасва. По стра ни ците на науч ните опи са ния все 
по-рядко и по-рядко сре щаме име ната на плов див ските лекари. На какво 
се дължи това изо ста ване? „Сво бодно време, про чие за справки, за изслед-
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вани и за наука в бол ни цата не остава за лека рите“, отбе лязва д-р Ив. 
Дра го ми ров. Но само в това ли се крие при чи ната? Не е ли глав ното нещо 
друго – в нала га нето на новия морал на обще ството, пре пли тане на лекар-
ските инте реси с част ната прак тика, която потъп ква много често любовта 
към нау ката и раз валя лекар ската коле ги ал ност. В тази насока същият 
продъл жава: „Вза им ните отно ше ния на бол нич ните колеги тъй също 
твърде малко пре драз по ла гат към съвместни научни зани ма ния и усъ вър-
шен стване, те са същите, как вито са отно ше нията и в обще ството“.

Посте пенно след Осво бож де нието София като сто лица се раз вива 
много по-бързо, откол кото Плов див. София прив лича по-доб рите лекар-
ски кадри от стра ната. Много лекари от Плов див оти ват в сто ли цата. 
Дирек цията на Народ ното здраве насочва сво ето вни ма ние и грижи пре-
димно към лека рите от сто лич ния град. На спе циа ли за ция се изпра щат 
изклю чи телно медици измежду тях. Така напри мер, през 1903 г. зами на ват 
на спе циа ли за ция 7 души: 5 от Алек сан дров ската бол ница, 1 от Май чин 
дом – София и 1 от Пле вен ската дър жавна бол ница; през 1904 г. – 7 души 
лекари и нито един от Плов див; 1905 г. – 15 души, между които от Плов-
див ската дър жавна бол ница само 1 – д-р Хр. Аджа ров – и то по време на 
отпуск. Подобно съот но ше ние се запазва и през след ва щите години. С 
раз кри ва нето на меди цин ския факу лтет в София лека рите от Плов див 
изчез ват от спи съ ците за научни коман ди ровки. Тех ните имена не се сре-
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щат вече и по стра ни ците на науч ните спи са ния, които напълно се зав ла-
дя ват от новите научни работ ници. Лека рите от Плов див ската дър жавна 
бол ница се затва рят още повече в своята черупка.

Бол нич ните легла от 310 през 1921 г. нара стват на 600 към края на раз-
глеж да ния период. До помощта на ней ните спе циа ли сти са при ну дени да 
при бя гват болни от много гра дове и села, но това, което може да обез печи 
тя, е капка в морето. „Ако взе мем за при мер Плов див, ще трябва да се 
приз нае, че за бол нич ното дело в Бъл га рия нищо не е напра вено в продъл-
же ние на десятки години“. Публи ку ват се редица ста тии в плов див ските 
ежед нев ници, които най-настой чиво поста вят въпроса за раз ши ря ване на 
бол нич ната база. „Време е, про чие, софий ското пра ви тел ство да се 
отплати на нашия, град, като овреме изпълни нашите въж де ле ния за 
една модерна бол ница в Плов див“ [172].

В нав ече рието на 1944 г. в Плов див ската дър жавна бол ница функ ци о-
ни рат д е с е т  с а м о  с т о я  т е л н и  о т д е  л е  н и я : вът решно, инфек ци озно, 
кожно-вене ри че ско, бело дробна тубер ку лоза, хирур ги че ска тубер ку лоза, 
дет ско отде ле ние, ушно-носно гър лено и очно отде ле ние. От всичко 600 
легла 277 са опре де лени за мъже и 323 за жени.

А м бу л а  т о р  н и т е  п р е  гл е д и  в бол ни цата непрек ъс нато се уве ли ча-
ват. Нали чието на спе циа ли зи рани кадри прив лича болни от цяла Южна 
Бъл га рия. През периода 1931–1940 г. се извърш ват средно годишно по 
21 276 пре гледа. Броят на пре гле дите се зави шава най-вече през 1940–1942 
г.

По-голя мата част от амбу ла тор ните пре гледи се извърш ват на болни от 
селата – 52,7%, а от гра до вете – 47,3% за 1942 г.

От всички ста цио нарно болни отно си телно най-голям дял се пада на 
бол ните от селата – 60,9%, срещу 39,1% от гра до вете. Бол ните от гр. 
Плов див през същата година са 23,8%.
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Сред но го диш ния пре стой на 
един болен се движи към 17–18 
дни. През 1938 г. той е 18,5 дни; 
през 1939 г. – 19,9; 1940 г. – 18,6; 
1941 г. – 18,9 дни.

Плов див ската дър жавна бол-
ница дълго време не раз по лага с 
рент ге нов апа рат. През 1927–
1928 г. бол ните, нуж да ещи се от 
такъв пре глед се изпра щат в Дома 
на бла го тво ри тел ността 
„Д. П. Кудо глу“. До снаб дя ва нето 
на бол ни цата с рент ге нов апа рат 
в дома се изпра щат за пре глед 134 
души. Рент ге нов апа рат се доста-
вя в бол ни цата и започва да функ-
ци о нира едва през май 1928 г. 
По-късно при ава рии на същия, 
бол ните от бол ни цата отново се 
изпра щат за изслед ване в Дома.

Лабо ра торни изслед ва ния на 
бол ните се пра вят съвсем огра ни чено. За да се добие пред става за това, ще 
упо ме нем, че през цялата 1942 г. са напра вени 1968 кръ вни кар тини, а 
утай ване на ери тро цити едва на 576 болни. Лабо ра то рията се обо со бява 
само към вът решно отде ле ние, която обслу жва и оста на лите отде ле ния. 
Някои проби се извърш ват от лека рите, а други от сестрите. Мно же ство 
изслед ва ния се извърш ват в лабо ра то рията на Дома на бла го тво ри тел-
ността „Д. П. Кудо глу“. От откри ва нето на лабо ра то рията – 1927 г., до 
1932 г. се изслед ват 3108 болни, изпра тени от Плов див ската дър жавна 
бол ница.

Лошо е снаб дя ва нето с меди ка менти, инвен тар и ото пле ние. Заве дущ 
хирур ги че ското отде ле ние отбе лязва в своя отчет за 1942 г. след ното: 
„Рабо тата в отде ле нието в нача лото на годи ната беше доста нама-
лена: 1) поради липса на ото пле ние и 2) поради липса на пер со нал“. Осо-
бено ниска изпол зва е мост имат дет ското, ушното, очното и кожно-вене ри-
че ско отде ле ние, което в годиш ния отчет се обяс нява с „лошите непри-
вет ливи усло вия в раз по ло же нието, удоб ствата и рабо тата в послед-
ните“.

Осо бени затруд не ния се сре щат с прех ра ната на бол ните, по време на 
Вто рата све товна война, което личи от самите отчети: „Имало е слу чаи, 
когато за месеци наред не е давана бележка за заку пу ване от пазара сире-
не, каш ка вал, олио, грис и мака рони. Повече от една година не е могло да се 
закупи масло и маз... Месото и мле кото не са били отпу щани в достатъ чно 
коли че ство и редовно, за да се задо во лят нуж дите на бол ните. Лип сват 
дъски и гвоз деи за ков чези. Най-голяма грижа тук е пред ста вля вало наба-
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вя нето на сапун за изпи ране на бельото... От много години не са били наба-
вяни лъжици, вилици, ножове, чинии. Поради недо статъ чните въглища, 
стаите са били зато пляни съвър шено недо статъ чно“... [173].

Такава е кар ти ната в бол ни цата през годи ните на Вто рата све товна 
война. Изпол зва е мостта на леглата се движи около 75%. В дет ско отде ле-
ние тя е срав ни телно най-ниска – 58,4% за 1941 г. и 57,2% за 1942 г., 
въпрекиs голе мите нужди и висо ката дет ска смърт ност в Плов див и окръ-
га.

Съпо ста вяйки изпол зва е мостта на леглата през раз лич ните месеци се 
вижда, че най-малка нато ва ре ност има през зим ните месеци, което се 
дължи на лошото ото пля ване на бол нич ните стаи. През зимата, освен 
нама ле нието на ста цио нар ните слу чаи, чув стви телно нама ля ват и амбу ла-
тор ните пре гледи. Най-нисък про цент амбу ла торни пре гледи има през м. 
януари, а най-висок през октом ври, след ван от юли, август и сеп тем ври.

Меди цин ската помощ в Плов див ската дър жавна бол ница, както и във 
всички оста нали дър жавни бол ници, се заплаща. Без плат ната меди цин ска 
помощ е само на бед ните болни. При постъп ва нето си на лече ние, бед ните 
носят бележка от кмета на общи ната, с която удо сто ве ря ват това.

Лета ли тет на Плов див ската дър жавна бол ница  
от 1936 г. до 1953 г.

През 1903 г. излиза „З а ко н  з а  о п а з  в а н е  н а  о б щ е  с т в е  н о т о 
з д р а в е “. Съгласно чл.103 от този закон, вече се опре деля обсега на без-
плат ното бол нично лече ние. Освен на бед ните, без платна бол нична помощ 
се оказва и на чинов ници и слу жащи, които имат по-малък доход от 600 
лв. годишно. Този закон е в сила до 1929 г., когато излиза „З а ко н  н а 
н а р од  н о т о  з д р а в е “. Съгласно чл.189, без платна амбу ла торна и ста-
цио нарна помощ, отча сти и лекар ствена, се дава на всички бедни семей-
ства, но се задъл жа ват общи ните да изпла щат раз нос ките за тази помощ 
от своите бюджети. За да не срещ нат финан сови затруд не ния, общи ните 
„нама ля ват“ броя на бед ните семей ства. По силата на този закон, без-
платна меди цин ска помощ се оказва на всички заразно-болни, вклю чи-
телно и бол ните от вене ри че ски боле сти, ако заявят, че са бедни.
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Дър жа вата осво боди общи ните 
от това задъл же ние да покри ват 
раз хо дите по лече нието на бедно-
бол ните през 1933 г., като си запази 
пра вото да опре деля нор мите за 
приз на ване на бед ност. С това 
изме не ние на закона се даде 
възмож ност да полу чат без платна 
меди цин ска помощ дър жав ните 
слу жи тели и тех ните семей ства, а 
от 1935 г., съгласно едно реше ние 
на Дър жав ната сметна палата, 
общин ските слу жи тели се при рав-
ня ват към дър жав ните по отно ше-
ние пра вата за пол зване без платна 
меди цин ска помощ.

През след ва щите години изли-
зат още няколко изме не ния и 
допъл не ния в тази област, но те 
дона сят облек че ния само на извест-
на част от насе ле нието. Между 
дру гото, трябва да отбе ле жим, че лекар ствата не се дават с такава широка 
ръка, както и без плат ните пре гледи.

От отче тите на бол ни цата се вижда, че през периода 1941–1943 г. се 
леку ват 57,3% без платно.

Този про цент, обаче, не трябва да се взема като пока за тел за без плат-
ното меди цин ско обслу жване на насе ле нието въобще. До помощта на 
Дър жав ната бол ница въпреки лошите усло вия в нея, при бя гват пре димно 
бедно-болни, които нямат възмож ност да запла щат висо ките такси в по-
добре уре де ните частни бол ници.

РАЗВИ ТИЕ НА КАД РИТЕ
По време на Източна Руме лия – 1879–1885 г. бол ни цата функ ци о нира 

като бла го тво ри телно заве де ние и се ръко води от местно настоя тел ство на 
д-во „Св. Пантелеймон“. След Съе ди не нието – 6.ІХ.1885 г. Сани тар ният 
съвет в Източна Руме лия се раз туря и с указ №188/17.ХІІ.1885 г. д-р 
Ст. Чома ков се наз на чава за дирек тор на плов див ската бол ница. Той е пър-
вият наз на чен ръко во ди тел на бол ни цата.
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Д - р  С т.  Ч о м а  ко в  е роден през 1819 г. в гр. Коприв щица – цен тър 
на нашата нацио нал но осво бо ди телна борба. Про из хожда от рода Чалъ-
ковци и се раз вива под тяхно влия ние. Меди цина завършва в Пиза и Фло-
рен ция, след което спе циа ли зира хирур гия в Париж. Той е пър вият бъл-
гар ски лекар дипло ми ран хирург. Завръ щайки се през 1848 г., д-р Ст. 
Чома ков е наз на чен за град ски лекар в Плов див. Тук извършва няколко 
тежки и сложни за сво ето време опе ра ции на хра но про вода, които ожи-
вено се комен ти рат сред меди цин ските среди в Цари град. Такива опе ра-
ции не били пра вени дото гава в Тур ската импе рия [174].

Бъл гар ската бур жо а зия посте пенно нав лиза в остри стъл кно ве ния с 
инте ре сите на гръ цката. За да намери под кре пата на народ ните маси в тази 
борба, тя поставя на пре ден план общо на родни иска ния, които са главно 
две: въвеж дане на бъл гар ски език в учи ли щата и създа ване на неза ви сима 
цър ковна патриар шия. Д-р Ст. Чома ков хвърля пър вото зърно в Плов див 
на тази почва. Под кре пен от буд ната плов див ска обще стве ност, скоро тук 
се раз кри ват учи лища, в които за първи път про зву чава бъл гар ска реч. 
Това, раз бира се, му спе челва сим па ти ите на бъл гар ското насе ле ние, но и 
много вра гове от страна на гръ цката вър хушка и духо вен ство.

По-късно д-р Ст. Чома ков заставя начело на бор бата за цър ковна неза-
ви си мост, която се оце нява като борба за нацио нално-поли ти че ско осво-
бож де ние. Упъл но мо щен от плов див ската, софий ската и някои други 
епар хии да защи тава цър ков ните инте реси в Цари град, той пре сто ява там 
10 години.

Бор бата за цър ковна неза ви си мост завършва с поб еда. От всички участ-
ници „най-пър вият е бил г-н Ст. Чома ков, без когото надали щеше да се 
свърши работа“ [175]. Такава оценка дава Гавраил Кръ сте вич за дей-
ността на д-р Ст. Чома ков на бъл гар ския наро ден събор в Цари град през 
1876 г.

След осво бож де нието ни, руските адми ни стра тивни вла сти наз на ча ват 
д-р Ст. Чома ков за плов див ски губерн ски лекар. По-късно става пред се да-
тел на Сани тар ния съвет в Източна Руме лия и уча ства в пола гане осно вите 
на здра вното дело в Областта. Бла го тво ри тел ното дру же ство Св. Пан-
телей мон се орга ни зира и раз вива под ръко вод ството на д-р Ст. Чома ков.

Д-р Ст. Чома ков почива на 23.ХІ.1898 г. в гр. Плов див. Погре бе нието 
му се извършва на дър жавни раз но ски, а по слу чай смъртта му, Народ ното 
събра ние и Вис шия меди цин ски съвет отла гат своите засе да ния.

От 1.І.1888 г. бол ни цата минава под ведом ството на дър жа вата. За упра-
ви тел на бол ни цата се наз на чава д-р Рашко Петров (1835–1894 г.), който 
заема тази длъж ност до 1894 г.

Д - р  Р а ш ко  П е т р о в  е сърат ник на В. Лев ски, когото под по ма гал и 
укри вал неведнъж. След Осво бож де нието уча ства като член на Сани тар-
ния съвет.

Д - р  П е т ъ р  О р а  хо  в а ц  (1857–1922 г.) е упра ви тел на бол ни цата от 
15.VІ.1894 г. до 17.І.1896 г. Като упра ви тел той допри нася твърде много за 
подоб ря ване на бол нич ната база и реда в нея. Осо бени грижи отделя на 
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хирур ги че ската помощ. По негово време бол ни цата се снаб дява с нова 
опе ра ци онна маса, инстру мен та риум и нови бол нични легла.

Израс нал в атмо сфе рата на рево лю ци он ните тра ди ции, твърде рано у 
него се оформя дух на сво бо до лю бие и пре да ност към народа. Още 
13-годи шен той учи в спе циа лен пан сион за южни сла вяни в Русия, къде-
то отрано оби ква брат ската руска страна. След като завършва меди цина в 
Мос ква, спе циа ли зира хирур гия при голе мия руски хирург Скли фа сов ски. 
В областта на хирур ги ята д-р П. Ора хо вац прави едни от пър вите стъпки 
у нас.

Д-р П. Ора хо вац има богата, изпъл нена с много подвизи и сам ожер тви 
био гра фия. В Плов див пре сто ява много кратко време, но оставя трайни 
следи.

След него упра ви тел на бол ни цата става д - р  И в .  Д р а  го  м и  р о в 
който заема длъж ността от 18.І.1896 г. до 15.І.1904 г.

Д-р Ив. Дра го ми ров завършва меди цина в Мос ква. Зак ър мен с про гре-
сив ните идеи на руската меди цин ска школа, той пре нася и про кла мира 
сред нашите среди про фи лак тич ното начало в меди ци ната. По стра ни ците 
на плов див ските и цен трални вест ници и спи са ния са поме стени десетки 
негови ста тии, в които ясно про зира буд ната граж дан ска съвест на лекаря 
обще стве ник. Осо бено вни ма ние и грижи отделя на дет ското здра ве опаз-
ване, което по това време се намира в много тежко състоя ние. Той вижда 
много добре социал ните при чини за дет ската забо ляе мост и смърт ност. 
Пръв издига в Плов див идеята за орга ни зи ране на дру же ство за под по ма-
гане на бед ните болни, за осно ва ване на дру же ство на лека рите в Източна 
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Руме лия, за изда ване на меди цин ско спи са ние и пр.
Д - р  С т ат  А н т о  н о в  (1845–1926 г.) е упра ви тел на бол ни цата от 

1904 г. до 1908 г. Той е роден в гр. Тър ново. Сред ното си и висше обра зо-
ва ние полу чава в Буку рещ през 1879 г.

В своята работа д-р Стат Анто нов се про явява като взис ка те лен ръко во-
ди тел, при те жа ващ добър орга ни за цио нен опит.

Упра ви тел на бол ни цата от 16.VІІІ.1908 г. до 31.VІІ.1927 г. (с кратко 
прек ъс ване) е д-р Киро Доб рев (18....–1931 г.). В своята дъл го го дишна дей-
ност като адми ни стра тор той се отли чава с добър орга ни за тор ски замах. По 
негова ини циа тива през 1921 г. се осно вава коми тетът за стро и тел ство на 
про ти во ту бер ку лозни пави лиони. За тази негова дей ност и въобще за при-
носа му в бор бата с тубер ку ло зата в Плов див пър вият построен пави лион 
за тубер ку лозно болни се нари чал „Д-р К. Доб рев“.

Заради орга ни за цион ните му каче ства през 1927 г. е наз на чен за упра-
ви тел на Дома на бла го тво ри тел ността и на Народ ното здраве „Д. П. Кудо-
глу“, която длъж ност заема до самата си смърт.

Д-р Киро Доб рев раз вива широка обще ствена дей ност, отклик вайки на 
всяко съби тие в Плов див. От него вото перо са напи сани много ста тии, 
публи ку вани по стра ни ците на плов див ските вест ници и спи са ния.

Д - р  Х р и  с т о  А д ж а  р о в  (1871–1960 г.) е упра ви тел на бол ни цата от 
1.VІІІ–1927 г. до 20.ІІІ.1928 г. Него вото име е свър зано с исто рията на 
Плов див ската дър жавна бол ница не тол кова като упра ви тел, а като дъл го-
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го ди шен зав еж дащ хирур ги че ско отде ле ние. Той е добър и амби ци о зен 
хирург, непрек ъс нато тър сейки новото в тази област. В живота на плов див-
ския клон на Лекар ския съюз взема много дейно уча стие – изнася мно же-
ство научни доклади, демон стрира свои болни и извършва пръв някои 
опе ра ции в Плов див.

Д-р Хри сто Аджа ров раз вива широка обще ствена дей ност. Той е осно-
ва тел на Фонда за строеж на пави лиони за тубер ку лозно болни, които са 
голяма при до бивка в про ти во ту бер ку лоз ната борба в Плов див. Сам той 
пре дава 150 000 лв. за тези нужди. Чет вър тият пави лион – за костно-став-
на тубер ку лоза бил опре де лен да носи него вото име.

Д - р  Гр у ю  Й о а  к и м  Гр у е в  (1871–1935 г.) е упра ви тел на бол ни-
цата през 1928 г. по време на земе тре се нието в Плов див и окръга. Той е 
син на Йоа ким Груев – изве стен от чер ков ните и про светни борби в нав-
ече рието на Осво бож де нието.

Д-р Гр. Груев завършва меди цин ското си обра зо ва ние във Фран ция, 
където спе циа ли зира хирур гия и аку шер ство с гине ко ло гия в най-изтък на-
тите парижки кли ники. Бла го да ре ние на отлич ната си под го товка и авто-
ри тет, той полу чава раз ре ше ние да остане на работа във Фран ция, въпреки 
че на чуж дите пода ници това не се раз ре ша вало. Уста но вен в окол но стите 
на Париж, продъл жава своите научни инте реси, под дър жайки тесни връ-
зки с кли ники и про фес ори.
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По време на Бал кан ската и Пър вата све товна война д-р Грую Груев се 
завръща в Бъл га рия, за да изпълни своя дълг като лекар в бол ни ците на 
фронта. През 1919 г. прави опит отново да се уста нови на работа във 
Фран ция, но поради вло ша ване на меж ду на род ните отно ше ния, отказ ват 
да му приз наят право на прак тика и той е при ну ден да се завърне в Плов-
див през 1920 г. В Плов див ската дър жавна бол ница постъпва като първи 
зав еж дащ аку шеро-гине ко ло гич ното отде ле ние, която длъж ност изпъл-
нява в продъл же ние на 10 години [176].

Като упра ви тел на бол ни цата д-р Грую Груев се отли чава с делови каче-
ства и по негово време започва стро и тел ството на няколко нови сгради.

Д - р  Ге о р г и  Б о го в  с к и  Та ш е в  е роден през 1890 г. в с. Пет ково, 
Смо лян ско. Син на зидар-гур бет чия, още в пър вите си години вкусва от 
гор чил ките на бед ността и мизе рията. Зак ър мен с про сло ву тата родоп ска 
упо ри тост и кален в бор бата с труд но стите, той успява да получи солидно 
обра зо ва ние. С помощта на бла го де тели завършва гим на зия в Одрин през 
1910 г. и две години сее про света сред бъл гар ското насе ле ние в Тур ция 
като учи тел. По време на Бал кан ската война постъпва като доб ро во лец в 
бъл гар ската армия. Меди цина записва с пър вия випуск в Софий ския меди-
цин ски факу лтет, а по-късно за две години се прех върля във Виена, където 
продъл жава обра зо ва нието си. В Плов див ската дър жавна бол ница постъп-
ва през 1924 г. като младши орди на тор във вът решно отде ле ние. Заради 
него вите добри орга ни за ционни каче ства, дело ви тост и прин цип ност през 
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1929 г. е наз на чен за упра ви тел на бол ни-
цата, която длъж ност заема до 1940 г.

Освен към меди ци ната, д-р Г. Ташев 
про явява под чер тан инте рес и любов към 
исто рията.

Д - р  Г.  Я н к у л о в  завършва меди-
цина в Мон пе лие през 1876 г. До Осво-
бож де нието на Бъл га рия работи като 
лекар в гр. Тулча – Румъ ния, където 
дейно уча ства в рево лю ци он ното дви же-
ние. С поли ти че ска мисия посе щава 
редица евро пей ски дво рове. След Осво-
бож де нието взема отново дейно уча стие 
в обще стве ния живот и упра вле ние на 
Източна Руме лия, както и в бор бата на 
Съе ди не нието. Сред насе ле нието д-р Г. 
Янку лов е изве стен като голям обще стве-
ник и добър лекар

Пър вата жена лекарка в бол ни цата е 
д - р  А н а  с т а  с и я  Го л о  в и н а  (1859–
1933 г.) Тя е родена в гр. Киши нев – 
Русия, но роди те лите ѝ са бъл гари, избя-
гали от Бъл га рия по време на тур ските 
изде ва тел ства. Меди цин ското си обра зо ва ние започва в Швей ца рия, но 
поради настъ пили поли ти че ски про мени в меж ду на род ните вза имо от но-
ше ния се прех върля във Фран ция [177]. През 1879 г. тя се завръща в сво-
ето осво бо дено вече оте че ство – Бъл га рия, уста но вя вайки се на работа в 
Тър ново. За кратко време отново зами нава за Шве ция и Русия, но след 
завръ ща нето си постъпва като орди на тор в Плов див ската дър жавна бол-
ница през 1888 г., която длъж ност заема около една година. По това време, 
тя е един ствен орди на тор в бол ни цата, на чиито уси лия се пове ря ват всич-
ки болни. Полу чила солидно обра зо ва ние в Цюрих и Париж и обхва ната 
от възрож ден ски патос, тя не скъпи сили и време, за да бъде нав ся къде 
полезна. Осо бено вле че ние про явява към пси хиат рията. По това време в 
един от пави лио ните на бол ни цата се леку ват пси хично болни. Всъ щност, 
тя прави пър вите стъпки в областта на пси хиат рията у нас и осно ва телно 
се счита за родо на чал ник на тази спе циал ност. 

Д-р Ана ста сия Голо вина раз вива и широка публи ци стична дей ност, 
като не е чужда и на науч ното дирене. На нея при над лежи пър вото научно 
наблю де ние у нас за влия нието на чал ти ците върху разви тието на мала-
рията в Плов див ски окръг [178].

Броят на меди цин ските кадри в Плов див ската дър жавна бол ница през 
целия раз глеж дан период е бил винаги недо статъ чен. Това важи с осо бена 
сила за тес ните лекар ски спе циал но сти и за меди цин ските сестри. През 
пър вите години цялата лечебна дей ност се извършва от един-един ствен 
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орди на тор и 3–4 фелд шери. По-късно в отде ле нията рабо тят само по един 
орди на тор и зав. отде ле нието, под по мог нати обик но вено от една сестра.

Разви тие на кад рите в Плов див ската дър жавна бол ница
От 1888 г. до 1944 г.

В ста рите ведо мо сти на Плов див ската дър жавна бол ница за първи път 
сре щаме длъж ност м е д и  ц и н  с к и  с е с т р и  през 1908 г. Пър вите сестри 
са Е л и  с а  в е т а  Б а л е в а  и  Е в и ц а  В и д и ч . На след ва щата година 
остава само една сестра, а от 1909 г. до 1929 г. в щата на бол ни цата няма 
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вклю чени сестрин ски длъж но сти. В една ста тия д-р Ив. Дра го ми ров изра-
зява сво ето голямо съжа ле ние, че няма „поне една спе циално да е под гот-
вена за гле дане на болни, защото успеш ното гле дане на болни е изящно 
изку ство, което се добива с осо бена под го товка. Тя може да служи и 
като пита телка на бол ните по пра ви лата на хра не нето и като въз пи та-
телка на нео пи тните“. 

През някои години, въпреки че в щата на бол ни цата лип сват сестрин-
ски длъж но сти, към бол ни цата има сестри. Така напри мер при пре бро ява-
нето на меди цин ските кадри в стра ната през 1914 г. в списъка на бол нич-
ния пер со нал фигу ри рат пет сестри, които не са отра зени в щата. На какво 
се дължи тази ано ма лия? В една редак ци онна ста тия на спи са ние „Лето-
писи на лекар ския съюз в Бъл га рия“ от 1920 г. се казва след ното за сестри-
те: „Мило сър дните сестри, макар да са слу жещи като всички други, за 
тях не се пола гат щатове, а се тре ти рат като пето колело в сани тар-
ната машина, по-доле дори от бол но гле да чите и поради това осъ ди-
телно гле дище, на мило сър дните се опре де лят осо бени извън щатни, про-
сто мизерни заплати, несъот ветни ни с нуж дите на живота, ни с теж-
ката служба, която изпъл ня ват“ [179].
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Най-нис ката заплата на младши бол но гле дач е 190 лв., а на меди цин-
ските сестри едва 100 лв.

Съгласно чл.61 от Устава на мило сър дните сестри сестрите полу ча ват 
от учреж де нието, в което са на служба, без платна квар тира, храна, ото пле-
ние, освет ле ние и бельо за леглата си.

Ако сестрата обслу жва болен в част ния му дом, за всеки рабо тен ден 
необхо ди мата такса се внася в самата сестрин ска община, а тя полу чава 
само легло и храна без платно. На тях се заб ра нява да полу ча ват за себе си 
от частни лица или учреж де ния как вито и да било възна граж де ния или 
пода ръци.

Усло вията, при които рабо тят меди цин ските сестри, са много тежки. 
Освен ниското запла щане, те нямат нор ми ран рабо тен ден. В отде ле нията 
на Плов див ската дър жавна бол ница рабо тят по една, рядко две сестри, 
които поемат обслу жва нето на бол ните през цялото дено но щие. Дори в 
дет ското отде ле ние при 57 легла, рабо тят само две меди цин ски сестри. 
Кол кото и ста ра телни да бъдат те, физи че ски е невъ зможно да се обхване 
в пълен обем рабо тата. Теж кият дено но щен труд бързо раз бива здра вето 
им, поради което много често те напу скат своята про фе сия. Сестрите 
живеят в бол ни цата при лоши хигиенни усло вия, за които се пре движда 
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само една-две стаи. Те нямат право да напу скат лечеб ното заве де ние, 
освен в неделя и то за кратко време. Кан ди датки за сестрин ска работа по 
това време има много малко. Жела ещите да се отда дат на това трудно 
поприще са еди ници. Години наред сестрин ски длъж но сти оста ват неза-
ети. Само през 1944 г. в Плов див ската дър жавна бол ница има 5 вакантни 
длъж но сти.

Сестрите се обуча ват в сестрин ското учи лище на дру же ство „Чер вен 
кръст“, в което им се дава „нуж ната тео ре ти че ска и прак ти че ска под го-
товка за пра вилно гле дане на болни и ранени, за подоб ря ване на хиги е-
ната и за борба със зараз ните и други народни боле сти“. (чл.2 от Устава).

След завърш ване на учи ли щето, в което обуче нието е без платно, меди-
цин ските сестри се задъл жа ват да рабо тят три години по про фе сията си. 
Но броят на под гот ве ните кадри е съвсем недо статъ чен за нуж дите в стра-
ната. Чрез уреж да нето на разни кур сове към бол ни цата се обуча ват много 
сама рянки, които до известна сте пен, въпреки сла бата си под го товка, ком-
пен си рат нуж дата от меди цин ски сестри. През 1942 г. на базата на Плов-
див ската дър жавна бол ница се открива второ меди цин ско учи лище в стра-
ната.

Меди цин ското учи лище спо мага, освен за под го тов ката на меди цин-
ските кадри, но и за подоб ря ване на меди цин ското обслу жване на бол ните, 
тъй като прак ти че ското обуче ние на уче нич ките се про вежда по бол нич-
ните отде ле ния.

Не по-добро е поло же нието на млад шия пер со нал. Поради това, че те 
се хра нят и живеят в бол ни цата, тех ните заплати са много ниски. През 
пър вите години след Осво бож де нието запла тата на сани таря е два де сет 
пъти по-ниска от запла тата на упра ви теля на бол ни цата. За тях работ ното 
време е ненор ми рано и трае по 15–18 часа, в зави си мост от състоя нието 
на бол ните. Бол но гле да чите са били задъл жени нощно време да спят по 
стаите на бол ните и при нужда да им оказ ват помощ, тъй като друг дежу-
рен пер со нал не е имало.

Броят на млад шия пер со нал през раз глеж да ния период е бил винаги 
недо статъ чен за обема на рабо тата, което се отра зява зле на гри жите към 
бол ните и довежда до непо силно обре ме ня ване.

Освен лечеб ната дей ност Плов див ската дър жавна бол ница изпъл нява 
функ ци ите на база за пови ша ване ква ли фи ка цията на лека рите от Южна 
Бъл га рия. Тук се орга ни зи рат по раз лично време и по раз лични про блемни 
въпроси кур сове, посе ща вани от раз ли чен брой лекари [180, 181].

Орга ни зи рат се също кур сове за под го товка на сама рянки и бол но гле-
дачки, с което се под по мага чув стви телно нуж дата от тези кадри [182].
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Въпреки теж ките усло вия бла го да ре ние на своята упо ри тост и пови-
шени научни инте реси голяма част от лека рите изра стват тук като високо-
ква ли фи ци рани спе циа ли сти. С осо бена яркост изпък ват име ната на бив-
шите лекари от Плов див ската дър жавна бол ница: проф. Ив. Андреев, 
проф. Антов Митов, проф. Ив. Вап ца ров, проф. Л. Лам брев, проф. К. 
Вла хов, проф. Юри Тошев, доц. М. Боту ша ров, доц. Т. Цоков и т. н. Тех-
ните имена са тясно свър зани с исто рията на бол ни цата и плов див ския 
меди цин ски уни вер си тет, в която години наред отда ват своите сили и уме-
ние.
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Частно-капи та ли сти че ските порядки у нас се зараж дат в недрата на 
фео да лизма още по време на нацио нал ното ни възраж дане. Перио-

дът непо сред ствено след Осво бож де нието е период на пър во на чално 
натруп ване и разви тие на капи та лизма и съще вре менно запа дане на 
дребно-сто ко вото, пре димно сел ско-сто пан ско про из вод ство.

На меди цин ската помощ се гледа като на стока, за която трябва да се 
плаща от всеки, който я пол зва.

Съгласно Област ният закон за сани тар ното устрой ство в Източна Руме-
лия, град ските лекари оказ ват без платно меди цин ска помощ само на 
„извест ните бедно-болни граж дани“, а дру гите трябва да се обслу жват от 
част но прак ти ку ва щите лекари. В това отно ше ние срав ни телно по-про гре-
си вен харак тер имат „Вре мен ните пра вила“, валидни за Кня же ство Бъл га-
рия, спо ред които амбу ла тор ното лече ние е без платно за всички, а бол нич-
ното обслу жване – за пред ста ви лите сви де тел ство за бед ност.

За да бъде регла мен ти рана дей ността на част но прак ти ку ва щите лекари 
в Източна Руме лия, Сани тар ният съвет им издава съот ветни раз ре ши-
телни. Съгласно чл.33 от Област ния закон, всеки, който изпъл нява лекар-
ското изку ство, без да при те жава пре дви де ните от закона титли и усло вия, 
под лежи на глоба от 10 до 30 лири тур ски.

През Тре тата редовна сесия на Обла стното събра ние в Източна Руме-
лия се внася за обсъж дане „П р а  в и л  н и к  з а  п р а в о  н а  в о л  н о  п р а к -
т и  к у  в а  щ и т е  л е к а р и “. Този про ек то пра вил ник пре движда да се взема 
данък от част но прак ти ку ва щите лекари, но Постоян ният коми тет не се 
съгла сява с това и пред ло же ният пра вил ник се отхвърля [183]. През 1884 
г. в Източна Руме лия има 72 лекари, от които само 20 са изклю чи телно на 
частна прак тика [184]. За да не се приеме този пра вил ник, имат зна че ние 
редица факти, но най-съще стве ното се състои в това, че в областта се 
създа ват по-бла го при ятни усло вия и пред по ставки за разви тието на капи-
та ли сти че ските порядки.

Изхож дайки от своите финан сови инте реси, част но прак ти ку ва щите 
лекари в Плов див се обявя ват срещу всяко осигу ря ване на без платна меди-
цин ска помощ. По повод орга ни зи ра нето на еснаф ския съюз „Под крепа“ 
в Плов див един лекар про те стира: „Няма сво бо ден избор на лекаря, няма 
свя стно и съвестно пре глеж дане на бол ните от пре тру па ната работа, 
няма и хляб за дру гите колеги...“ [185, 186].
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Ико но ми че ските кризи зася гат всички обще ствени сло еве и про фе-
сии, но с осо бена сила те се отра зя ват върху мате ри ал ното поло же ние на 
част но прак ти ку ва щите лекари. Това осо бено много важи за някои млади 
лекари, които лишени от тър гов ски усет не могат да създа дат достатъ чно 
частна кли ен тела, с което да си обез пе чат необхо ди мите мате ри ални 
сред ства.

По слу чай ХІІ лекар ски събор в Плов див през 1923 г., чрез една ста тия 
във в. „Юг“ се поставя тре вожно въпроса за поло же нието на лека рите: 
„Числото на лека рите у нас напо следък твърде много нарастна, а слу-
жеб ното им и мате ри ално поло же ние, осо бено на мла дите лекари е раз-
кла тено и твърде неси гурно. Мно зин ството от нашите лекари едва 
изкарва своята прех рана“ [187].

Авто рът на ста тията апелира към дър жа вата и обще ството да се погри-
жат за съд бата на лека рите, но без да сочи как.

Всички лекари се стре мят към дър жавна работа, което е напълно обяс-
нимо, „като се знае, че слу же щият лекар има една гаран ти рана от дър-
жа вата, макар и нере довно полу ча вана заплата, с която поне отча сти 
може да задо воли своите нужди“ [188].

В Източна Руме лия няма законно опре де лен лекар ски хоно рар. За целта 
се изра бо тва про ек то пра вил ник, който се пред лага за утвър жда ване в 
Обла стното събра ние, но по неиз вестни съоб ра же ния, про ек тът се отхвър-
ля. На прак тика хоно ра рът се опре деля след привърш ване на лече нието и 
то по усмо тре ние на леку ва щия лекар. В хоно рара влиза и стой ността на 
лекар ствата, които лека рят обик но вено пре дава на бол ния. Сред насе ле-
нието се създава илю зията, че лекар ският хоно рар, това е стой ността на 
лекар ствата. По-голяма част от лека рите в Плов див след Осво бож де нието 
при те жа ват соб ствени аптеки.

Съгласно Пра вил ника за сани тар ната служба в гр. Плов див, изра бо тен 
след Съе ди не нието: „В лечеб ни цата уча стъ ко вият лекар пре глежда 
всички болни, които се явя ват, а по домо вете, които при те жа ват сви де-
тел ство за бед ност. За сви де тел ство лека рите не взе мат такса“ (чл.73). 
Това става повод за дис ку сии в лекар ските среди и дори се изнася рефе рат 
пред плов див ските меди цин ски дру же ства от д-р А. Пран чов през 1902 г. 
Доклад чи кът под кре пен еди но душно и от оста на лите лекари на меди цин-
ското дру же ство се обявя ват за отхвър ля нето на чл.73 от Пра вил ника за 
сани тар ното обслу жване. Освен това, взе мат след ното реше ние:

- Да се помо лят упра ви те лите-лекари, а също град ските и око лий ските, 
да не допу щат без платно пре глеж дане на състоя телни болни и то като се 
даде право на всеки да иска показ ва нето и про ве ря ва нето на сви де тел-
ството за бед ност...

- Да се обър нем към меди цин ските дру же ства в кня же ството с молба, 
да се зани маят и те с въпроса и сто рят от своя страна необхо ди мото.

Изне се ният рефе рат се отпе ча тва и в Лето пи сите на Лекар ския съюз 
през 1903 г.
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Това са едни от пър вите орга ни зи рани стъпки на лека рите в Плов див в 
защита на своите частни инте реси. Те про те сти рат про тив една социална 
при до бивка, как вато е без плат ната амбу ла торна меди цин ска помощ, 
изхож дайки от чисто финан сови съоб ра же ния.

Бур жо аз ната власт почти винаги поддържа ниски лекар ските заплати, 
пре це ня вайки, че тях ната частна прак тика се явява като допъл ни те лен 
източ ник на мате ри ални сред ства. В една ста тия под загла вие „По запла-
тите на лека рите по граж дан ското ведом ство“, Б. Берон отбе лязва, че за 
десе тина години живота в стра ната почти двойно поскъпва, а запла тите на 
лека рите се пони жа ват с 20–30%. Спо ред него „не е в инте рес нито на 
Народ ното здраве, нито на бол ните, ако дър жа вата казва на слу же-
щите лекари: не възна граж да ваме служ бата ви, защото вие можете да 
си доста вите глав ния си доход от частна прак тика“.

Теж кото мате ри ално поло же ние на лека рите става при чина да се яви 
отлив от тази про фе сия. През 1890 г. завърш ват меди цина 54 души, а през 
1908 г. – едва 19.

Ч а с т  н о  п р а к  т и  к у  в а  щ и т е  л е к а р и  в Плов див непрек ъс нато се 
уве ли ча ват. Плов див се оформя като голям адми ни стра ти вен про миш лен 
и култу рен цен тър в Южна Бъл га рия, поради което тук се струп ват много 
лекари. През пър вите години след Осво бож де нието броят на лека рите в 
Плов див е при бли зи телно равен на този в София, но в послед ствие се 
наблю дава един отлив към сто ли цата. Много плов див ски лекари напу щат 
града. През 1903 г. в Плов див на един лекар се падат 956 души, в София 
– 664, Тър ново – 796, Варна – 1164, Русе – 1258 и т. н. [189]

В стра ната на един лекар през същата година се падат 7449 души, а в 
Плов див ски окръг – 5445. По тези пока за тели Плов див и Плов див ски 
окръг стоят на трето място в стра ната. През 1930 г. на един лекар в София 
се падат 400 души, във Варна, Русе и Бур гас – по 500 души, стара Загора 
– 590, а в Плов див – 750. По абсо лю тен брой на лека рите Плов див стои 
винаги на второ място след София, но изчи слено към насе ле нието, изо-
става в срав не ние с редица други по-малки гра дове. Осо бено голямо 
струп ване на лека рите в сто ли цата става през периода на откри тата 
фашистка дик та тура. През 1936 г. в сто ли цата има 872 лекари, а в Плов див 

119

Дви же ние на лекар ските кадри 
в Плов див от 1910 до 1940 г.



– 179. През след ва щите четири години броят на лека рите в Плов див нара-
ства на 192, а в София – на 1008 [190, 191].

П ъ р  в ат а  ч а с т н а  б о л  н и ц а  в  П л о в  д и в  се открива още по време 
на тур ското роб ство. През 1865 г. за първи път у нас се появява реклама за 
бол ни цата на д - р  М и х а и л  В л а  д о с , отпе ча тана в „Цари град ски вест-
ник“ [192]. Тази бол ница при те жава шест стаи и бол ните, спо ред рекла-
мата, се обслу жват само от едно лице.

След Осво бож де нието на Бъл га рия посте пенно се създа ват все по-бла-
го при ятни усло вия за разви тието на част ния сек тор и в областта на здра-
ве опаз ва нето.

Най-круп ната и най-рано раз крита частна бол ница в Плов див след 
Осво бож де нието е К ат о  л и  ч е  с к ат а  б о л  н и ц а . Ста рата ѝ сграда е 
стро ена през 1881/82 г. от като ли че ска община, а бол ни цата е открита 
офи циално на 6.ХІІ.1883 г. Пър вият етаж служи за сиро пи тал, а вто рият 
– за бол ни чен ста цио нар. Пър во на чално тя функ ци о нира като бла го тво ри-
телно заве де ние и се обслу жва в адми ни стра тивно и дома кин ско отно ше-
ние от меди цин ски сестри бъл гар ски като лици. Лечеб ната дей ност в нея 
ръко води д - р  М .  В л а  д о с  и  д - р  Ч у н  т а с . През пър вите осем години 
тук се раз вива много малка по обем лечебна дей ност и поради финан сови 
затруд не ния през 1891 г. бол ни цата преу ста но вява за известно време своя-
та дей ност.

По ини циа тива на архие пи скоп М е н и н и , издръж ката и кон трола на 
Като ли че ската бол ница се поема от загреб ските мило сър дни сестри. На 
3.   VІІІ.1896 г. бол ни цата наново се открива и започва своята дей ност вече 
като частно меди цин ско заве де ние. Пър во на чално се обзав еж дат 9 бол-
нични стаи с общо 45 легла: три стаи по 10 легла и шест по-малки – по 
едно-две легла. Към бол ни цата се обо со бява опе ра ци онна и пре вър зочно. 
Адми ни стра тивно-дома кин ската работа, както и гри жите за бол ните се 
поемат от 9 мило сър дни сестри, от които 5 бъл гар ски и 4 чуж денки.

Бол нич ните такси в тази бол ница са срав ни телно по-високи, откол кото 
в Плов див ската дър жавна бол ница. На ден за едно легло от общите стаи 
се заплаща по 1,50 лв., а в отделна стая – 3 лв., докато в същото време так-
сите в дър жав ните бол ници са 1 лв. на ден.

В Като ли че ската бол ница се раз вива широка хирур ги че ска дей ност, 
като за всяка опе ра ция бол ните се дого ва рят с лекаря-хирург за хоно рара. 
Хирур ги че ското отде ле ние се зав ежда от опи тен и амби ци о зен хирург – 
д - р  П .  П р о  д а  н о в , който със своите каче ства допри нася много за авто-
ри тета на цялата бол ница. За това отде ле ние през 1904 г. д - р  Г.  З о л о -
т о  в и ч  отбе лязва: „Хирур ги че ското отде ле ние напредва и опе ра циите, 
даже твърде сложни, се пра вят спо луч ливо: пове чето опе ри рани оздра-
вя ват без наг но яване“ [193].

Броят на бол ните, приети на ста цио нарно лече ние, непрек ъс нато расте. 
От 213 през 1897 г., нара стват на 545 – през 1902 [194]. Бол нич ните легла 
от 45 дости гат 180.
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Отно сно орга ни за цията на работа в бол ни цата, Г. Золо то вич кон ста-
тира, че тук всичко е осно вано на голяма ико но мия, което спо ред него не 
е зле да се усвои и от нашите дър жавни, общин ски и бла го тво ри телни 
лечебни учреж де ния. Известни про пу ски се уста но вя ват по отно ше ние 
отчет ността, което хвърля съмне ние, че тук са вър шени злоу по треби. По 
време на реви зията през 1904 г. в бол ни цата се водели 60 души болни, а 
налице се оказ ват само 27. Бол нични листове на лежащо бол ните въобще 
не се водят. За лекар ството в бол ни цата отго варя една меди цин ска сестра, 
а зав еж дащ вът реш ното отде ле ние – д-р Дулас е съще вре менно упра ви тел 
на бол ни цата.

По-късно Като ли че ската бол ница се наста нява в нова сграда. Тя си спе-
челва име на пър во класно лечебно заве де ние не само в Плов див, но и в 
цяла Южна Бъл га рия и въпреки по-висо ките такси, насе ле нието я пред по-
чита пред дър жав ните бол ници.

В Плов див се откри ват и други частни бол нични заве де ния. Пре сата се 
обсипва с най-прив ле ка телни реклами. Веднъж открити и одоб рени тези 
частни заве де ния не се кон тро ли рат. Сани тар ната власт не упраж нява над 
тях почти никакъв кон трол и когато се над зърне там „човек нерядко доби-
ва отвра ще ние... опу стял хан за болни с неиз ве стен при те жа тел, при 
мно го бройни нае ма тели; под зна мето на чове ко лю бие, явен гра беж...“ – 
отбе лязва с възму ще ние сп. „Бъл гар ски лекар“ през 1924 г. [195].
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В Плов див през 1914 г. има четири частни лечебни заве де ния: Като ли-
че ската бол ница, бол ни цата на д - р  П .  Н и ч  ко в ,  д - р  В .  Н е й  ко в  и 
д - р  Б е д р о с  П .  О р м а  н я н . През 1935 г., освен спо ме на тите бол ници, 
се заре ги стри рат още три нови: на д - р  К .  Ко е в  със 60 легла; д - р 
Ж .  А р а ф  – с 15 легла и на д-р Ст. Попов – с 18 легла. Бол ни цата на 
Ст. Попов се про фи лира пре димно за аку шеро-гине ко ло ги че ски слу чаи. 
Общият брой на леглата в част ните бол ници през 1935 г. в Плов див е 195. 
През 1936 г. на ста цио нарно лече ние в Дър жав ната бол ница пре ми на ват 
14 157 болни, а през част ните бол ници – 2 906.

Бол ни цата на д - р  К .  Ко е в  е една от най-модер ните частни бол-
нични заве де ния в Плов див, въпреки че се пре движда за малък брой легла. 
В нея се обо со бя ват четири отде ле ния: рент ген-лече ние; родилно; вът-
решно и хирур ги че ско – с опе ра тивна гине ко ло гия. Бол ни цата е с цен-
трално водно ото пле ние, стаите са с 1–2 легла и са снаб дени с топла и 
сту дена вода. Д-р К. Коев завършва меди цина в Бер лин, като по-късно 
спе циа ли зира в Кьо нигс берг опе ра тивно аку шер ство и гине ко ло гия.

Част ната бол ница на К. Коев успява в скоро време да си създаде авто-
ри тет сред насе ле нието и до ней ната помощ при бя гват болни не само от 
Плов див, но и от цяла Южна Бъл га рия [196].

По-късно в Плов див се раз кри ват още 3 частни бол ници, които имат 
пре димно хирур ги че ска про фи ли ра ност. Това са бол ни ците на д-р Ст. Стай-
чев, д-р Чома ков и д-р Ч. Г. Чер нев.

Отно сно лекар ствос наб дя ва нето на насе ле нието в Област ния закон за 
сани тар ното устрой ство на Източна Руме лия се пре движда спе циална 
глава. Съгласно този закон никой не може да бъде соб стве ник или упра ви-
тел на аптека, ако няма диплома за фар ма цевт и не е бъл гар ски пода ник. 
През 1904 г. в Плов див има 5 частни аптеки: „Ипо кра тис“ – на Пану мя дис; 
„Галини“ – на Нешо Чипев (преди на д-р М. Вла дос); „Марица“ – на Хари-
тон Куев; „Зла тен лев“ – на С. П. Дими тров и „Кал мар“ на Карич. Част-
ните аптеки се струп ват пре димно в цен търа на града, поради което 
Хигие ни че ският съвет на няколко пъти поставя въпроса да се открият 
аптеки и в край ните квар тали на града, но по тър гов ски съоб ра же ния това 
остава без послед ствия [197].

С нара ства нето на насе ле нието в града нара стват и нуж дите от лекар-
ства. Броят на част ните аптеки се уве ли чава, а съще ству ва щите раз ши ря-
ват своя обем на дей ност. През 1914 г. в Плов див има 7 аптеки и 4 дро ге-
рии. Уве ли чава се зна чи телно и броят на апте ка рите и помощ ник-апте ка-
рите. През 1933 г. тук има 48 апте кари и дро ги сти и 40 помощ ник-апте-
кари [198]. В града има само една общин ска аптека, раз крита през 1910 г.

З ъ б о  л е  ч е б  н ат а  д е й  н о с т  се извършва изклю чи телно от част ния 
сек тор. Непо сред ствено след Осво бож де нието в града няма такива спе-
циа ли сти и по стра ни ците на плов див ските ежед нев ници се сре щат рекла-
ми пре димно на пъту ващи зъбо ле кари. Обик но вено те се уста но вя ват в 
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някой хотел или частна квар тира за 1–2 месеца и наново напу щат града. 
Броят на зъбо ле ка рите започва да нара ства след 1900 г. През 1910 г. в града 
има 8 зъбо ле кари и двама зъбари (хора, на които е раз ре шено само да 
извеж дат зъби), а през 1914 г. зъбо ле ка рите са 14.

През пър вите години зъбо ле чеб ната помощ не се търси от насе ле нието, 
освен при силни болки и отоци. С изваж дане на зъби се зани ма ват народ-
ни лечи тели, които са най-вече из сре дата на занаят чи ите – желе зари, 
бръс нари и др.

А к у  ш е р  к и т е  се зани ма ват пре димно с частна прак тика. Към общин-
ската здра вна служба има само една длъж ност за град ска аку шерка, което 
е съвсем недо статъ чно в срав не ние с огром ните нужди. Част но прак ти ку-
ва щите аку шерки в Плов див през 1884 г. са 8, през 1910 г. – 10, а през 1914 
г. те нара стват на 18. Тех ният брой непрек ъс нато се уве ли чава, тъй като 
освен с аку шер ска помощ, те се зани ма ват и с лече ние на много гине ко ло-
ги чени забо ля ва ния у жените.

Към П л о в  д и в  с к ат а  п о п у л я р н а  б а н к а  от 1 юли 1927 г. се наз на-
ча ват 4 души лекари с месечна заплата по 1500 лв., с цел да оказ ват без-
платна меди цин ска помощ на кооп ера то рите и тех ните семей ства. Във 
връ зка със зараж да нето на кооп ера тив ното дело у нас, обез пе ча ва нето на 
меди цин ската помощ се изпол зва като рекла мно сред ство за прив ли чане 
на повече чле нове на бан ката. Срещу меро прия тието се полу чава остра 
реак ция от страна на мно зина лекари, които счи тат, че възна граж де нието, 
пре дви дено за лека рите е много мизерно и с това меди ци ната се при ни-
зява. Но истин ската при чина е, че по този начин се нак ър ня ват инте ре сите 
на много част но прак ти ку ващи лекари, тъй като се под си гу ря ват с меди-
цин ска помощ около 3000 души кооп ера тори и тех ните семей ства.

На 25 юли 1935 г. в Плов див се полага нача лото на лекар ската кооп ера-
ция „З д р а  в н а  с а м  о п о  м о щ “. Целта на тази кооп ера ция е:

а) Да създава усло вия за осигу ря ване здра вето на своите чле нове и тех-
ните семей ства про тив болест, ста рост и други недъзи;

б) Да създава усло вия за добре под гот вен и пре дан на рабо тата си 
лекар ски и друг пер со нал;

в) Да орга ни зира бърза ква ли фи ци рана меди цин ска помощ и да откри-
ва кооп ера тивни бол ници, амбу ла то рии, бани и др.

г) Да застъпва пред паз ната меди цина, медико-социал ната помощ и др.;
д) Да работи за широка здра вна про света;
е) Да засилва обще стве ната дей ност на лекари и чле нове;
ж) Да под го твя и издържа здра вната про па ганда и аги та ция, здра вни 

школи и др.;
з) Да открива и издържа здра вно-сто пан ски бюра за съвети, све де ния и 

упъ тва ния;
и) Да обра зува здра вни команди и здра вни ядра, да открива пред ста ви-
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тел ства и кло нове, да осно вава кооп ера ции;
к) Да води борба срещу пиян ството.

Здра вната кооп ера ция е една срав ни телно по-про гре сивна форма в 
областта на част но ме ди цин ското обслу жване на насе ле нието. По своя 
харак тер тя се при бли жава до застра хо ва тел ните здра вни инсти тути, 
съще ству ващи в почти всички напред нали страни. В насо ките на дей-
ността на кооп ера цията се пре движ дат редица обще ствени меро при я тия, 
най-вече в областта на здра вната про света и бор бата със социал ните боле-
сти [199].

Орга ни зи ра нето на тази кооп ера ция пре диз виква също остра реак ция 
от страна на много част но прак ти ку ващи плов див ски лекари. Изтък ват се 
най-раз лични доводи. Някои счи тат, че месеч ната вно ска от 20 лв. за 
осигу ря ване на меди цин ската помощ на цялото семей ство е нез на чи телна 
и въобще е непра вилно да пла щат всички, а да се леку ват само бол ните. 
Други изтък ват, че здра вната кооп ера ция ще лиши редица ква ли фи ци рани 
лекари от доходи, което в същност е основ ният пре текст за тези про те сти 
[200]. Отпра вят се много упреци и към Дирек цията на Народно здраве, 
както и към Лекар ския съюз, че не пред прие мат нищо за зак ри ва нето на 
тези кооп ера ции [201].

Здра вната кооп ера ция „Здра вна сам опо мощ“ функ ци о нира 16 години и 
пре става да съще ствува едва след изли за нето на Указа за без платна меди-
цин ска помощ през 1951 г.

Едно от най-мощ ните сред ства за пече лене на частна кли ен тела в мина-
лото е р е к л а  м ат а . През раз глеж да ния период в Плов див изли зат над 
220 загла вия на вест ници. По стра ни ците на тези ежед нев ници се наб ро-
яват около 3000 реклами на над 220 плов див ски лекари. До 1900 г. имат 
реклами само 14 души лекари. Пър вите реклами са на д-р Г. Кала ти нов от 
1881 г. и д-р Ив. Михай лов през 1882 г. По-късно след ват обя вите за д-р 
Ив. Дра го ми ров, д-р П. Бон да рев, д-р Г. Въл ко вич, д-р Андро ни кос, д-р 
Бого мил Б. Берон, д-р Кара мано, д-р А. Г. Пран чов, д-р Ив. Кеся ков, д-р 
Сера фи мов и т. н.

Повече от 20 души лекари в Плов див се обявя ват за спе циа ли сти по 
кожно-вене ри че ски боле сти. Масово е раз про стра нена в града и тубер ку-
ло зата. Веднъж забо лели, бол ните се вла чат от лекар на лекар до самата 
смърт. Ето защо броят на спе циа ли стите по „гръдни“ боле сти непрек ъс-
нато се уве ли чава. Много от тях се снаб дя ват с рент ге нови апа рати с цел 
да изпол зват прив ле ка тел ната сила на това ново диаг но стично сред ство.

В рекла мите на лека рите, освен работ ното време, се избро яват уре дите, 
които при те жа ват в каби не тите и тех ните спе циал но сти, които обик но вено 
са 2–3 или повече. Така напри мер д-р М. М. – „спе циа лист по вът решни, 
дет ски, рент ген и хирур гия“; д-р А. М – „бак те рио лог, вът решни и дет ски 
боле сти“; д-р П. Н. – „хирур гия, аку шер ство, гине ко ло гия и вът решни 
боле сти“; д-р И. Т. – „вене ри че ски, вът решни и дет ски боле сти“ и т. н.
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За пече лене на повече паци енти най-широко се изпол зват в мина лото 
м и с и  т и т е . Това са раз лични хора: хоте лиери, соб стве ници на гостил-
ници и ресто ранти, фелд шери, аку шерки и др., които срещу парично 
възна граж де ние насоч ват бол ните към някой лекар. Много често такива 
„вза имни услуги“ си пра вят и лека рите, пре пра щайки бол ните от един на 
друг или само в дадена частна бол ница. На видни обще ствени места се 
поста вят обяви, в които се съоб щава с най-големи подроб но сти къде, кога 
и при кого е спе циа ли зи рал въпрос ният лекар, с какви уреди и апа рати си 
служи и т. н. [202, 203]. Все въ зможни над писи и насоч ващи стрелки задръ-
стват вхо до вете на лекар ските каби нети.

Съгласно чл.210 от З а ко н а  з а  Н а р од н о  з д р а в е  на сани тар ните 
лица се заб ра нява да леку ват чрез писма, да пре по ръч ват своите методи на 
леку ване, да си слу жат с мисити и въобще да при мам ват по как ъвто и да е 
начин кли ен тела. Във вест ни ците се раз ре шава да се дават само обяви за 
работ ните часове и спе циал ността, а пред жили щето да се поставя кратък 
над пис. Поради липса на ефи ка сен кон трол от страна на ръко вод ните 
здра вни органи в града това законно раз по реж дане не се спазва.

В стре межа си да спе че лят повече паци енти лека рите при бя гват до най-
нечестни начини и сред ства. Увле чени в гонитба за печалби, често пъти 
потъп кват хуман ните под буди на меди цин ската про фе сия. Един плов див-
ски лекар пише: „Виж даме как меди ци ната се изражда до про фа нен 
занаят, целта и сти мулът на който започва да става само печал бата. 
Усетът за усъ вър шен ству ване, под хра нен успешно на факу лтет ската 
ска мейка, виж даме как се при тъ пява и даже съвър шено губи пред стре-
межа за по-добро осигу ря ване“ [204, 205].

В много слу чаи бол ните умиш лено се заблуж да ват, за да се задър жат 
кол кото се повече и извли чат по-големи облаги. В доклада на тема „П о 
л е к а р  с к ат а  е т и к а “, изне сен през плов див ския лекар ски клон през 
1903 г., д-р А. Пран чов най-добре оха рак те ри зира меж ду ле кар ските отно-
ше ния по това време: „Тънка усмивка при спо ме на ване името на пред ше-
ству ва щия колега в при съ ствие на бол ния или фами лията; игра на чер-
тите на лицето при пре глеж дане рецеп тата и лекар ствата на друг 
колега; явното кри ти ку ване пред бол ния и окол ните му непод хо дя щото 
му досе гашно леку ване и невярна диаг ноза... явните и тайни връ зки на 
лекаря и апте каря, със скри тата зами съл за някаква изгода от про фе-
сията; без срамно гоне ние на болни по ули ците и селата от разни агенти, 
мисити и пр. и пр. И всичко това пона стоя щем уни жава нашето съсло-
вие, уни жава иде ал ната про фе сия и про фа нира бла го род ното зва ние на 
меди ци ната“.

По окръзи се орга ни зи рат окръжни дис ци пли нарни съвети, както 
лекар ски, така и зъбо ле кар ски с цел да раз глеж дат пре димно етични 
въпроси и да раз ре ша ват възни кна лите спо рове между коле гите. В чл.3 на 
Про ек то пра вил ника на плов див ския клон на Лекар ския съюз от 1905 г. се 
пре движда след ното: „Дру гар ският съд има за цел да пази честта и 
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достойн ството на лекар ското съсло вие, както честта и достойн ството на 
отдел ните негови чле нове“ [206].

През 1905 г. дру гар ският съд в Плов див на два пъти сезира д-р Араф, 
поради това, че си служи с мисити, за да кон ку рира своите колеги [207, 
208].

П л о в  д и в  с к и я т  о к р ъ  ж е н  д и с  ц и  п л и  н а  р е н  с ъ в е т  през 1929 г. 
има след ния състав: пред се да тел – члена на плов див ския окръ жен съд 
Ст. Диа го ров, чле нове – д-р Пран чев, д-р Сил да рев, д-р Вой во дов, допъл-
ни телни чле нове – д-р Мил ков, д-р Ф. Ата на сов, д-р П. Костов и пред ста-
ви тел на Глав ната дирек ция на Народно здраве – д-р Ив. Наз лъ мов.

В Плов див се изгражда освен лекар ски и Окръ жен зъбо ле кар ски дис ци-
пли на рен съд [209].

За подоб ря ване на етич ните отно ше ния между лека рите, най-много 
допри нася Плов див ското меди цин ско дру же ство, орга ни зи рано през 
1898 г., което по-късно се пре и ме нува в Плов див ски клон на лекар ския 
съюз.

Идеята за създа ване на меди цин ско дру же ство в Плов див се заражда 
твърде рано. Още през 1880 г. в една ста тия д-р Ив. Дра го ми ров изтъква, 
че е необхо димо „да се съе ди нят всич ките източно-руме лий ски док тори 
в едно меди цин ско обще ство и да започ нат изда ване на един поне еже ме-
се чен меди цин ски жур нал“ [210]. 

В клона чле ну ват почти всички лекари от Плов див и близ ките селища. 
На него вите сбирки се раз глеж дат пре димно тео ре тични доклади из облас-
тта на меди цин ската наука, демон стри рат се инте ресни слу чаи из прак ти-
ката и се обсъж дат етични въпроси. Сред но го дишно се про веж дат около 
20 засе да ния. През пър вите години сбир ките се про веж дат в раз лични 
стаи на град ската община, а след това в Дом „Д. П. Кудо глу“. Посе ще-
нията на чле но вете не е много редовно, но под чер тана орга ни за ционна и 
научна актив ност в клона през пър вите години про явя ват д-р Ив. Дра го ми-
ров, д-р Хр. Аджа ров, д-р Ив. Кеся ков, д-р Рачо Анге лов и др.

В цен търа на вни ма нието са пре димно докла дите и съоб ще нията в 
областта на кли ни ката и тера пията, а много слабо се застъпва про фи лак-
ти ката. В отчета на Плов див ското меди цин ско дру же ство за 1902–1903 г. 
се дава след ната пре ценка за тема тич ното раз пре де ле ние на докла дите: 
„Хиги е ната е много скромна и едвам се показва из мъглата, макар и да е 
пре по ръч вана и в устава...“ [211].

Дей ността на Плов див ския клон на лекар ския съюз е една от най-актив-
ните в стра ната [210, 211]. Ръко вод ството на Лекар ския съюз възлага на 
плов див ския клон редица отго ворни задачи. Съгласно реше нието на Вто-
рия лекар ски събор той трябва да изго тви про ек то пра вил ник за рабо тата на 
дру гар ския съд. С тази задача се зае мат д-р Доб рев и д-р Хр. Аджа ров. 
Тях ното пред ло же ние се обсъжда на лекар ско събра ние и се изнася от д-р 
Хр. Аджа ров на ІІІ лекар ски събор, про ве ден в Плов див през 1904 г. Пак на 
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Плов див ското меди цин ско дру же ство се възлага изго твя нето на „Ети че ски 
пра вила“ с което се нато вар ват д-р Ив. Кеся ков и д-р А. Пран чов.

През 1920 г. кло нът отправя про тест до Мини стъра на вът реш ните 
работи и Народ ното здраве за това, че много плов див ски колеги, пови кани 
да осви де тел стват аре сту вани лица, не се допу скат до тях от мест ните 
адми ни стра тивни вла сти. През същата година се изпраща про тест и до 
мини стъра на вой ната срещу неза кон ното увол не ние на пред се да теля на 
упра ви тел ния съвет на Лекар ския съюз, сани тар ният пол ков ник д-р Рачо 
Анге лов и някои други лекари.

Спо ред това къде са завър шили лека рите, общо за Плов див и стра ната, 
чуж де стран ното влия ние може да се опре дели по цифри така: до 1924 г. 
пре о бла да ват френ ските и швей цар ски въз пи та ници; от 1924 г. послед-
ното се изме ства от нем ското влия ние и от роман ското.

През 1936 г. раз пре де ле нието на лека рите, спо ред това в кои страни са 
завър шили е след ното:

в сла вян ските страни   – 39%
в гер ман ските страни   – 36%
в роман ските страни   – 25%

А през 1940 г.:
в сла вян ските страни   – 45%
в гер ман ските страни   – 35%
в роман ските страни   – 20%

За про мя ната на това съот но ше ние има зна че ние пре димно еже год ното 
нара стване на лека рите завър шили в София. До 1940 г. в нашия меди цин-
ски факу лтет завърш ват 1069 души лекари.

В мина лото много лекари изказ ват мне ние про тив меди цин ския факу л-
тет [212].

По стра ни ците на плов див ския перио ди чен печат само в една ста тия се 
поставя въпроса от К. Н. Гер джи ков – сту дент-медик, за уве ли ча ване броя 
на лека рите. Същият про карва идеята за раз кри ване клон от Софий ския 
меди цин ски факу лтет в Плов див на базата на Плов див ската дър жавна бол-
ница: „Софий ският меди цин ски факу лтет се радва на добре под гот вени 
млади про фес ори и те биха могли с достойн ство да поста вят осно вите 
на клона в Плов див“.
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ÑÀÍÈ ÒÀÐÍÎ-ÏÐÎ ÒÈ ÂÎÅ ÏÈ ÄÅ ÌÈ×ÍÀ 
ÄÅÉ ÍÎÑÒ

Още в Област ния закон за устрой ството на сани тар ната част в 
Източна Руме лия са пре дви дени редица пунк тове отно сно сани-

тарно-про ти вое пи де мич ните насоки в здра ве опаз ва нето [213]. В гл.VІІ от 
същия закон е упо ме ната като задъл же ние на Сани тар ния съвет след ното:

чл.5 – Бди върху общото здраве и се ста рае за подоб ря ване на хигие ни-
че ските усло вия в стра ната; при това взема нуж ните мерки за пред вар ване 
и пре кра тя ване на епи де ми ите и други зара зи телни боле сти.

чл. 6 – Нарежда и надзи рава при саж да нето и пов тор ното при саж дане и 
се грижи за съхра не нието на оспата.

чл. 9 – Надзи рава от хигие ни че ска точка на зре ние, сиро пи та лища, учи-
ли щата, пан сио ните, затво рите, заве де нията за мине рални води и въобще 
всички частни и общи заве де ния, в които се събира много народ. [213].

В задъл же нията на око лий ските и град ските лекари се включва про веж-
да нето на вак си на ция и сани та рен кон трол над хра ни тел ните и питейни 
заве де ния. Те се задъл жа ват всеки три месеца да пра вят рапорти за сани-
тар ното състоя ние на насе ле нието в района, за който отго ва рят. Рапор тите 
се при дру жа ват със ста ти сти че ска таблица за забо ле лите и почи на лите от 
остро ин фек ци озни боле сти. С вак си на циите се зани ма ват пре димно фелд-
ше рите. Съгласно чл.17 от същия закон око лий ските фелд шери са нато ва-
рени с пър вото и пов тор ното при саж дане в цялата око лия.

За да се под си гу рят в слу чай на епи де мия повече меди цин ски кадри се 
пре движда след ното в чл.32 на Област ния закон: „В слу чай на отсъ ствие 
или побо ля ване на лека рите в служ бата или във време на епи де мия, както 
Сани тар ното упра вле ние, тъй и мест ните вла сти възла гат на волно-
прак ти ку ва щите лекари при вре мен ното изпъл не ние на опре де лени кур-
сове, срещу едно опре де лено парично възна граж де ние, което ще се дава, 
ако изпъл ня ват длъж но стите на око лий ските лекари от пра ви тел-
ството, а ако на град ските – от град ските съвети“.

Това са пър вите кон тури на сани тар ното зако но да тел ство в Източна 
Руме лия, които опре де лят насо ките на бъде щата, макар и огра ни чена 
сани тарно-про ти вое пи де мична дей ност. След Съе ди не нието – 6.ІХ.1885 г., 
за сани тар ната служба в Плов див са валидни всички пра вил ници и наред-
би отна сящи се за Кня же ство Бъл га рия.
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Раз глеж дайки периода непо сред ствено след Осво бож де нието, се вижда, 
че уси лията на град ските лекари са насо чени пре димно за огра ни ча ване на 
епи де ми ите. Народът, изто щен от теж кото роб ство, пре ми нал през много 
лише ния и труд но сти и с нис ката си сани тарна култура, става бла го при-
ятна среда за разви тие на епи де мии. И те не зак ъс ня ват. Корем ният тиф, 
мала рията и тубер ку ло зата са най-теж кия бич за насе ле нието в Плов див, а 
скар ла ти ната, диф те рията и дизен те рията поко ся ват живота на 1/3 от 
децата. Често пъти над насе ле нието надвисва опас ността от холера и 
чума, които плам ват близо до нашите гра ници. Д-р Ив. Дра го ми ров поста-
вя про фи лак ти ката като основна насока в дей ността на лека рите: „Обя за-
ността на съвре мен ния док тор е не само в лече нието на боле стите, не, 
той е обя зан да пре ду преди забо ля ва нето – той е обя зан да се бори с 
при чи ните на забо ля ва нията; със зако ре не лите пре драз съ дъци и само 
там, гдето тези при чини са необо рими, недо стъпни за него, само там 
трябва да пише рецепти и да лечи болестта“ [214].

За подоб ря ване бор бата с епи де ми ите на тери то рията на Плов див и 
Плов див ски окръг, по пред ло же ние на окръж ния лекар д-р Пала зов, 
Окръж ният хигие нен съвет през 1910 г. взема след ното реше ние:

1. За при ла гане дезин фек цията да се заку пят нуж ното число дезин фек-
ционни апа рати със сред ствата на Плов див ската окръжна постоянна коми-
сия.

2. Със сред ства на Окръж ния съвет да се издържа сани та рен отряд от 
2–3 лекари епи де ми о лози и нуж ното число сани тари за борба про тив епи-
де ми ите в плов див ски окръг.

По-голяма част от пред ло же нията и реше нията на здра вните органи в 
мина лото оста ват нео съ ще ствени. Епи де ми ите в града почти не изчез ват. 
„Най-сериоз ните постоянни боле сти в нашия град са тре ската, дет-
ската диа рия и корем ния тиф: тези боле сти почти никога не изчез ват 
от града ни“, отбе ляз ват град ските лекари в годиш ния рапорт за 1890 г. 
[215, 216].

Корем ният тиф в Плов див се среща през цялата година, което се дължи, 
преди всичко, на масо вата кон су ма ция на вода от р.Марица. Забо ле ва е-
мостта през пър вите години е след ната:

1893 г. – 77 забо лели  1900 г. – 23 забо лели
1894 г. – 49 забо лели  1901 г. – 27 забо лели
1895 г. – 39 забо лели  1902 г. – 21 забо лели
1896 г. – 31 забо лели  1903 г. – 36 забо лели
1897 г. – 31 забо лели  1904 г. – 93 забо лели
1898 г. – 33 забо лели  1905 г. – 68 забо лели
1899 г. – 34 забо лели  1906 г. – 58 забо лели
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Трябва да се под чер тае, че дан ните на забо ле ва е мостта от коре мен тиф 
са много по-ниски от дей стви тел ните. Това се дължи преди всичко на 
непъл ната реги стра ция, поради несъоб ща ване на всички забо лели от част-
но прак ти ку ва щите лекари и поради това, че много болни не тър сят меди-
цин ска помощ. Забо ле ва е мостта от коре мен тиф не стихва и през след ва-
щите години, като поня кога се раз вих рят големи епи де мии.

Най-раз про стра не ната болест сред децата е с к а р  л а  т и  н ат а . През 
1902 г. в Плов див забо ля ват от скар ла тина 318 души, от които уми рат 79, 
или лета ли тет – 24,8%. Въпреки че скар ла ти ната се среща еже годно в 
Плов див, ана ли зи райки бор бата с епи де ми ите, д - р  И в .  Ке с я  ко в 
заклю чава: „Скар ла ти ната свари целия град, сиреч обще ството, па и нас 
лека рите, непод гот вени и нео пи тни“ [217, 218]. От всички известни 370 
болни само 116 са съоб щени на сани тар ната власт. Оста на лите 254 болни 
или повече от 2/3, са открити при про фи лак тич ните пре гледи и претър сва-
нето на домо вете. Децата се укри ват съзна телно от сани тар ните вла сти, за 
да не ги наста нят при ну ди телно в Плов див ската дър жавна бол ница. Това 
отно ше ние на насе ле нието към бол ни цата се изгражда, преди всичко, от 
лошите усло вия в бол ни цата и висо кия бол ни чен лета ли тет по това време.

На с т а  ц и о  н а р н о  л еч е  н и е  се наста ня ват пре димно децата на бед-
ните семей ства, а на бога тите се раз ре шава и лече ние в домашна обста-
новка, като за избя гване на кон такт с окол ните, се поставя охрана на жили-
щето. Най-голя мата пречка за осъ ще ствя ване изо ла цията на бол ните всъ-
щност се явява мате ри ал ната им необез пе че ност. „Хората не желаят да 
се затва рят в къщи и да мрат от глад... За прех ра ната на поста ве ните 
под каран тина деца властта почти не се грижи; само в изклю чи телни 
слу чаи и то на твърде бед ните, кмет ството отпу щаше хляб“ [218].

През пър вите години инфек ци оз но бол ните в Плов див се извоз ват от 
дома до бол ни цата с помощта на обик но вена кон ска кола, на която дезин-
фек цията е почти невъ зможна. За да се създаде по-добра изо ла ция, по-
късно се ско вава един зелен сан дък, в който се затва рят бол ните. Това 
всява ужас в изо ли ра ните болни деца и тех ните близки. След дълги насто-
ява ния на град ското сани тарно отде ле ние и на Окръж ния хигие нен съвет 
се набавя едно малко купе, което е много по-удобно за транс пор ти ране на 
болни, а сан дъкът се прис по со бява само за пре на сяне на вещи, под ле жащи 
на парна дезин фек ция [219].

За избя гване масов кон такт между децата по време на епи де мии, заба-
вач ни ците и учи ли щата преу ста но вя ват своите зани ма ния. В жили щето на 
бол ните се извършва дезин фек ция на стаите и вещите, чрез напръс кване 
със субли мат.

Непо сред ствено след Осво бож де нието лека рите са дезо ри ен ти рани 
отно сно при чи ните за появата на епи де ми ите от скар ла тина. Плов див-
ският окръ жен хигие нен съвет на едно свое засе да ние, про ве дено на 17 
август 1891 г., приема, че най-съще стве ната при чина за вър лу ва щата епи-
де мия от скар ла тина са бла тата, които се нами рат в бли зост до града. За 
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целта про веж дат редица отвод ни телни меро при я тия [220, 221].
Висока забо ле ва е мост и смърт ност в Плов див имат и оста на лите остро-

за разни боле сти. Почти еже годно избух ват епи де мии от мор били, диф те-
рит, коклюш и паро тит. Срав ни телно много ниски са пока за те лите на 
забо ле ва е мостта от дизен те рия. Това се дължи преди всичко на непъл ната 
реги стра ция на забо ле лите. Дизен те рията се счита от лека рите и насе ле-
нието за нещо най-обик но вено и се съоб ща ват само слу ча ите, които 
завърш ват летално или са застра шени да имат такъв изход.

Най-пълни са дан ните за забо ле ва е мостта и смърт ността от диф те рит, 
тъй като стра да нието про тича тежко и в почти всички слу чаи се търси 
амбу ла торна или ста цио нарна помощ.

От всички забо лели от остро-заразни боле сти само една малка част се 
изо ли рат в инфек ци оз ното отде ле ние на Плов див ската дър жавна бол ница. 
Така напри мер, през 1930 г. от общия брой на забо ле лите от коре мен тиф 
се прие мат на ста цио нарно лече ние едва 44%; от диф те рит – 48%; от 
антракс – 50%; от тета нус – 21% и т. н.

От дан ните на д-р Ив. Наз лъ мов се вижда, че по време на епи де мията 
от коре мен тиф в гр. Плов див през 1929 г. бол ните от коре мен тиф се 
откри ват и изо ли рат ста цио нарно срав ни телно късно. През пър вата сед-
мица от нача лото на забо ля ва нето – 19,32%, през вто рата сед мица – 37,72, 
а през тре тата сед мица и по-късно – 42,32%. Къс ното изо ли ране бла го при-
ят ства раз на ся нето на зара зата сред здра вите.

Раз пре де лена по месеци, инфек ци оз ната забо ле ва е мост в Плов див се 
среща почти цело го дишно. Известно зави ше ние се забе лязва по време на 
зим ните месеци.

Поме сеч ната забо ле ва е мост от някои инфек ци озни боле сти е доста 
харак терна за Плов див. Коре мен тиф се среща най-вече от м. август до 
дек ем ври. Забо ле ва е мостта от мор били е най-вече от дек ем ври до април, 
вклю чи телно, като апо гея ѝ е през м. фев руари. За скар ла ти ната е по-харак-
терно, че се среща пре димно през сеп тем ври, октом ври, ноем ври и дек ем-
ври. Диф те рията пора зява децата почти през цялата година, но срав ни-
телно по-висока забо ле ва е мост има през зим ните месеци, като върха е 
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през ноем ври. Поме сеч ната забо ле ва е мост от остри инфек ци озни боле сти 
се раз пре деля най-раз лично. За периода 1926–1932 г., срав ни телно по-
висока инфек ци озна забо ле ва е мост има през сту де ните месеци – от октом-
ври до март вклю чи телно. Трябва да се упо мене, че дизен те рийно-бол ните 
почти не се реги стри рат, което се отра зява чув стви телно върху пока за те-
лите за острата инфек ци озна забо ле ва е мост през лет ните месеци.

М а л а  р и я т а  в Плов див се счита за „л о к а л н о - е н д е  м и  ч е  с к а 
б о л е с т “, всец яло зави сеща от поч ве ните и атмо сферни усло вия на града. 
Тя никога не изчезва, а лятно време приема „е п и  д е  м и  ч е  с к и  и даже 
п а н  д е  м и  ч е  с к и  харак тер“, както се изра зява град ският лекар през 
1893 г. [222].

М а л а  р и я т а  се раз про стра нява не само в Плов див, но и в цялата 
Плов див ска област, което дава една от най-висо ките забо ле ва е мо сти в 

стра ната. В окол но стите на града се сее много ориз, а освен това има и 
застойни блата, където се създа ват бла го при ятни усло вия за раз мно же-
нието на кома рите. Мала рията не оставя нито един човек неза сег нат. При 
про вер ките на уче ни ците се уста но вява много висок про цент с п л е  н о -
м е  г а  л и я  [223].
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През 1893 г. град ският лекар прави след ното опи са ние на мала рията: 
„С настъп ва нето обаче на голе мите летни плов див ски горе щини през 
юли появиха се и жесто ките плов див ски тре ски, които през август и 
отча сти през сеп тем ври се уси лиха и раз мно жиха до такава сте пен, 
щото почти цялото град ско насе ле ние стра даше от тре ска в най-жес-
тока сте пен“ [224].

Исто рията на б о р  б ат а  п р о  т и в  м а л а  р и я т а  в  Б ъ л  г а  р и я  започ-
ва в Плов див. Тук за първи път се поставя въпроса пред Обла стното 
събра ние за взе мане мерки про тив това масово и тежко забо ля ване. На 
Пър вата редовна сесия д-р Янку лов изнася доклад, изгот вен от спе циално 
нато ва рена за целта коми сия, в който се прави рав но сметка на ико но ми че-
ската полза от сее нето на ориза и него вата вреда за здра вето на народа. 
Въпреки реак ци ята на някои заин те ре со вани, авто ри тета и ком пе тент-
ността на лека рите над де ля ват.

За да се огра ничи мала рията сред насе ле нието, в Източна Руме лия 
излиза закон, с който се заб ра нява сее нето на ориз [225].

Раз да ва нето на х и н и н а  като масово про фи лак тично сред ство започва 
твърде рано, но не системно. През 1910 г. за целия Плов див ски окръг се 
отпуща хинин на обща стой ност 5000 лв., но доста вя нето му става късно 
през годи ната, поради което не изи грава съще ствена роля. В Плов див се 
открива про ти во ма ла рийна стан ция, на която се възлага да изу чава забо-
ле ва е мостта от мала рия и да орга ни зира бор бата срещу нея. Тя се зав ежда 
от един лекар под по мог нат от две микро ско пи стки, тех ник, обез вре ди тел, 
лабо рант и при служ ник. Към про ти во ма ла рий ната стан ция сътруд ни чат и 
50–60 хини нари, които по даде ните ука за ния раз да ват хинин на насе ле-
нието [226].

Като при чина за появата и разви тието на мала рията в Плов див, град-
ският лекар през 1893 г. счита:

„1. Доли ната на р.Марица, която създава блата и влаж ност на поч-
вата.

2. Ста ростта на града, поради което поч вата е напо ена с мно же-
ство боле сто творни заро диши.

3. Упо тре бата на вода за пиене от Марица.
4. Мно же ство блата в окол но стите на града и
5. Липса на кана ли за ция“
Никой от лека рите не насочва вни ма нието си към дей стви тел ния раз-

про стра ни тел на мала рий ната зараза – кома рите. (Амико Биниа мини 
доказва през 1908 г. пре да ва нето на мала рията от зара зен комар върху 
човека).

За подоб ря ване диаг но сти ката на острите инфек ци озни боле сти към 
плов див ската здра вна служба се обо со бява б а к  т е  р и о  л о  г и  ч е  с к а 
л а б о  р а  т о  р и я , зав еж дана от лекар-бак те рио лог. Още през 1910 г. един 
от град ските лекари се изпраща на спе циа ли за ция, за да се под го тви като 
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бак те рио лог. Към лабо ра то рията рабо тят освен лекар, един фелд шер и 
при служ ник. В нея се про веж дат изслед ва ния и кон тро ли ране год ността 
на питей ната вода от град ската водо про водна мрежа, изслед ване на кръв, 
секрети и изпраж не ния на болни, изпра тени от град ските уча стъ кови 
служби за уточ ня ване на диаг но зите [227]. Тъй като лабо ра то рията обслу-
жва и дру гите селища от областта, тя се нарича О бл а с т н а  б а к  т е  р и о -
л о  г и  ч е  с к а  л а б о  р а  т о  р и я  и се наста нява в Дом „Д. П. Кудо глу“. 
Въпреки че лабо ра то рията се нарича Областна, райо нът ѝ обхваща Плов-
див ска и Ста ро за гор ска адми ни стра тивни обла сти, а когато не функ ци о-
нира лабо ра то рията в гр. Бур гас, тук се изпра щат проби от цяла Южна 
Бъл га рия.

През пър вите години след Осво бож де нието се при лага един ствено вак-
си на цията и ревак си на цията про тив вариола, тъй като еди нични слу чаи от 
това забо ля ване се сре щат в Плов див години наред. Вак си на цията обхва-
ща пре димно мал ките деца – до 1 год., а ревак си на цията – децата, постъп-
ващи в учи лище. Въпреки стро гите зако но да телни мерки, от публи ку ва-
ните данни в плов див ските ежед нев ници се вижда, че броят на вак си ни ра-
ните про тив вариола е нез на чи те лен. Така напри мер, през 1891 г. са вак си-
ни рани 736 деца, от които успешно – 703, а ревак си ни рани – едва 79 [228]. 
С това можем да си обяс ним, защо само за три месеца през 1890 г. в 
Плов див забо ля ват от вариола 21 души, от които пет завърш ват летално.

В а к  с и  н а  ц и я т а  п р о  т и в  ко р е  м е н  т и ф  в гр. Плов див се при лага 
срав ни телно късно. Въпреки извест ното нейно ефи ка сно про фи лак тично 
дей ствие тя не се про вежда системно и масово, поради което корем ният 
тиф остава тук една постоянна болест. Най-напред тази вак си на ция се 
извършва през 1928 г. след земе тре се нието [232]. За целта се изпра щат 
спе циално под гот вени лекари, нато ва рени с тази задача от Глав ната дирек-
ция на Народно здраве. След няколко години вак си на цията се про вежда 
задъл жи телно за насе ле нието от 7–55 г. възраст. През 1934 г. тя се про-
вежда по два начина: под кожно и перо рално. Под кож ната вак си на ция се 
извършва без платно, а перо рал ната вак сина се заплаща.

През 1929 и 1930 г. в Плов див се при лага п р о  т и  в о  д и ф  т е  р и т  н ат а 
и м у  н и  з а  ц и я  с  а н а  т о к  с и н , пре димно сред уче ници от основ ните 
учи лища. Иму ни зи рат се 617 уче ника [233]. През 1931 г. се иму ни зи рат 
само уче ни ците от първо отде ле ние.

На 17 април 1929 г. в Плов див се открива про ти во бясна стан ция. Тя се 
поме щава в стара ремон ти рана сграда, соб стве ност на Дом „Д. П. Кудо-
глу“, нами раща се в кв. „Малък Париж“ (дн. „Въста ни че ски“). На уха па-
ните от бесни животни се про вежда без платно лече ние, а на бед ните, 
дошли извън Плов див, се осигу рява храна и место за пре но щу ване. За 
целта се пре движ дат стаи с 30 легла. Сред ствата за издръж ката на про ти-
во бяс ната стан ция се осигу ря ват от спе циа лен фонд, към който се задъл-
жа ват всички общини, от които идват хора за лече ние [234].
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Най-голя мата пречка в бор бата с острите инфек ци озни боле сти през 
пър вите години след Осво бож де нието, се явява сани тар ното неве же ство 
на насе ле нието. Ето защо, наред с всички оста нали про фи лак тични мерки, 
лека рите в Плов див отде лят осо бено грижи за раз про стра ня ване на здра-
вна про света сред насе ле нието. Пре глеж дайки стра ни ците на плов див-
ските ежед нев ници и спи са ния, се вижда, че отно си телно най-голям брой 
здра вни беседи са публи ку вани във връ зка с про фи лак ти ката на острите 
заразни боле сти.

Въпреки обо со бя ва нето на само стоя те лен изо ла цио нен пави лион към 
Дър жав ната бол ница, поради непод хо дя щото му раз пре де ле ние той става 
при цел на много кри тични бележки. Състои се от един общ кори дор, от 
двете страни на който са наре дени две стаи с по 10 легла и други четири 
по-малки, в които се раз кри ват от 2–5 легла. В този пави лион по време на 
епи де мия се наста ня ват не само скар ла ти нозно болни, но и болни от всич-
ки други заразни боле сти. Поня кога на едно и също легло са при ну дени да 
спят по 2–3 деца. За всички болни се пре движда един общ кло зет, общи 
съдове и пер со нал, поради което вът ре бол нич ните инфек ции са най-обик-
но вено явле ние [229, 230, 231].

Отно сно сани тар ното състоя ние на града, д-р Г. Золо то вич отбе лязва 
след ното през 1904 г.: „Плов див се пред ста влява още като същин ски тур-
ски нечист град... Тук-таме се мете и даже полива, но то е само по глав-
ната улица“ [235, 236, 237].

Много малка част от ули ците се шоси рат или пави рат, пове чето от тях 
са потъ нали в кал от дъж довни и помийни води. Кана ли за цията на града 
се състои от един общ канал, който отвежда обрат ните води в р. Марица. 
Тази кана ли за ция е много стара и почти раз ру шена, слу жейки само на 
една малка част от града [238]. За нея в годиш ния отчет за 1910 г. окръж-
ният лекар пише, че на много места из глав ната улица каналът има пов-
реди и отвори, от които нао коло се раз нася тежка, непри ятна миризма. 
През същата година, за сме тосъ би ра нето на града се пре движ дат 30 кон-
ски коли, от които рабо тят само 22. За чисто тата на ули ците и пло ща дите 
се гри жат около 30–40 метачи, които посте пенно се уве ли ча ват и през 
1939 г. те дости гат, заедно с оста на лия пер со нал към отдел „Чистота“, към 
200 души. (Отдел „Чистота“ се включва в струк ту рата на общин ската здра-
вна служба).

В г р а д  с к ат а  з д р а  в н а  с л у ж б а  през пър вите години не се пре-
движда спе циа лен меди цин ски пер со нал, който да следи за сани тар ното 
състоя ние на града. Тази дей ност се изпъл нява от орга ните на поли цията, 
но по-късно известни задъл же ния в тази насока се възла гат на фелд ше-
рите от град ските сани тарни уча стъци. Уча стъ ко вите фелд шери, освен 
мани пу ла циите, носят на своите плещи цялата сани тарно-про ти вое пи де-
мична дей ност. През 1914 г. гра дът е раз де лен на четири град ски сани-
тарни уча стъка. За всеки уча стък, освен лекар и фелд шер, се наз на чава и 
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по един сани та рен агент, който се зани мава изклю чи телно със сани та рен 
кон трол на тери то рията на уча стъка. През 1929 г. в общин ската здра вна 
служба има двама лекари-хигие ни сти с помо щен пер со нал: сани та рен 
при став и шест души сани тарни агенти. Като задача на отдела се поставя: 
да кон тро лира всички обще ствени заве де ния и частни домове, улици, пло-
щади, за спаз ване на чисто тата; да кон тро лира съест ните и питейни про-
дукти, като взема проби от тях и ги праща за ана лизи в град ската хими че-
ска лабо ра то рия.

Освен тези задачи от сани тарно-хигиенно есте ство на същия отдел се 
възлага и бор бата с про сти ту цията [239]. Лека рите хигие ни сти извърш ват 
вне запни посе ще ния в кръчми и хотели, където всички съмни телни жени 
се под ла гат на меди цин ски пре глед. При кон ста ти ране на сани тарни нару-
ше ния лека рите хигие ни сти изда ват нака за телни поста но вле ния.

През м. сеп тем ври 1929 г. хигиен ният отдел има заре ги стри рана след-
ната дей ност:

1. Реви зия на частни домове, отно сно хиги е ната им  ......................767
2. Реви зия по домо вете за издир ване заразно болни ........................314
3. Реви зия по пода дени заяв ле ния  .......................................................80
4. Реви зия за издир ване на невак си ни рани деца ..............................119
                                                       или всичко посе тени 1230 дома

През същия период е извър шена сани тарна реви зия на след ните заве де-
ния:

1. Реви зии на кръчми  ................................................. 111
2. Реви зии на хле бо пе кар ници  ................................. 211
3. Реви зии на кафе нета  ................................................ 67
4. Реви зии на бръс нар ници  ......................................... 79
5. Реви зии на бакал ници  ........................................... 181
6. Реви зии на хотели  .................................................... 25
7. Реви зии на боза джий ници  ...................................... 14
8. Реви зии на слад кар ници, бани, кина, др. ............. 176
                     или всичко ............................................. 862 заве де ния

Въз основа на напра ве ните реви зии през същия месец са съста вени 106 
акта за нару ше ние на обще стве ната хиги ена; 61 акта за невак си ни рани 
деца; 11 акта за кон фис ка ция на съест ните про дукти и 35 – за взети проби, 
или всичко 211 акта. Освен тази дей ност лека рите хигие ни сти извърш ват 
една нощна реви зия на хоте лите в града за издир ване на „леки жени“.

В од о с  н а б  д я  в а  н е т о  на гр. Плов див има дълга исто рия. Преди тур-
ско роб ство водос наб дя ва нето става чрез тръби, които идват от с. Мар-
ково, но водо про во дът бива раз ру шен от тур ците по време на обса дата на 
града, с което сло мя ват духа на отбра ни те лите. По време на тур ско роб-
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ство исто ри ците не спо ме на ват нищо за водос наб дя ва нето, но веро ятно 
насе ле нието е чер пило вода от кла денци и от р. Марица. След Осво бож де-
нието княз Дон ду ков-Кор са ков отпуща на плов див ската община 40 
хил. рубли за водос наб дя ва нето на града. Нас коро се сключва кон тракт с 
пред прие мача Мусе вич, спо ред който пред прие ма чът при до бива пра вото 
да събира так сите за вода в продъл же ние на 36 години, като само за Дър-
жав ната бол ница се раз ре шава да пол зва без платно 500 оки вода дневно. 
Мусе вич орга ни зира про ко па ва нето на канала от с. Пър ве нец до Плов див, 
но тъй като поста ве ните тръби били пръ стени, почти вед нага се изпу кали 
от създа де ното наля гане на вод ния стълб. След това се пра вят нови 
постъпки и опити за водос наб дя ва нето, но без резул тат [240]. Дълго време 
след Осво бож де нието насе ле нието на гр. Плов див е при ну дено да пие вода 
от р. Марица. Спе циални про да вачи пъл нят бурета от реката и мина вайки 
по ули ците на града, я про да ват на граж да ните. Водата се налива от най-
раз лични замър сени места на реката, което става честа при чина за появата 
на мно же ство сто машно-чревни забо ля ва ния и осо бено коре мен тиф. 
Пред прие тите сани тарни мерки от страна на град ските лекари се свеж дат 
пре димно до опре де ляне място от където да се черпи вода. По стра ни ците 
на плов див ските ежед нев ници се сре щат мно же ство ука за ния, отно сно 
пре чи ства нето на реч ната вода. През 1891 г. д-р Ив. Дра го ми ров дава след-
ните съвети: „Тя трябва най-малко да се пре цеди през камък и тогава да 
се пие. Дето няма такъв, трябва да се пре вари, после да се изстуди и пие. 
Водата за пиене трябва да се докарва всеки ден и кюпо вете да се мият 
ежед невно“. Освен това, пре по ръчва реч ната вода да се пие с коняк или 
ракия: „Всички тези веще ства нама ля ват, дори уни що жа ват вред но-
стите на Мари чи ната вода“ [241].

Водос наб дя ва нето на гр. Плов див се орга ни зира по-късно чрез Х р а б -
р и н  с к ат а  р е к а , която води нача лото си от тур ска тери то рия. Над с. 
Храб рино водата се фил трува в два фил търа с 686,6 кв.м. фил тру ваща 
повър хност, които фил три се пре чи стват всеки 15 дни. Фил три ра ната вода 
посред ством метална тръба с диа метър 30 см се отвежда в резер во а рите в 
гр. Плов див, раз по ло жени на хълма на Осво бо ди те лите [242].

По това време почти няма осигу рен постоя нен меди цин ски кон трол над 
водата. За целта през 1910 г. се изпраща един от град ските лекари да спе-
циа ли зира бак те рио ло гия, с цел да му се възложи кон трола на фил трите.

Водата в Плов див не отго варя и по коли че ство на нуж дите на насе ле-
нието. През 1938 г. на човек се пада едва по 82 литра, докато по това време 
в някои гра дове имаме след ното съот но ше ние:

Рим  – 1000 л Вашинг тон  – 790 л
Женева  – 1000 л   Ню Йорк  – 510 л
Лион  – 400 л  Толуза  – 190 л
Бре мен  – 200 л  Кьолн   – 170 л
         и т. н.
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За хло ри ра нето на водата в град ската водо про водна мрежа по-късно 
плов див ската община наз на чава спе циа лен човек, но въпреки това хло ри-
ра нето не се извършва пра вилно и системно [243]. Това става при чина да 
се раз вият сред насе ле нието големи епи де мии от воден харак тер. Кон-
тролът на град ската хими че ска лабо ра то рия през 1935 г. дава след ния 
резул тат: изслед вани проби – 740; от тях при 319 или 43,1% хлор въобще 
не е открит; при 72 или 9,7% са уста но вени само следи от хлор; в оста на-
лите се среща от 100 до над 300 мг сво бо ден хлор.

За подоб ря ване хло ри ра нето на водата се прави пред ло же ние за снаб-
дя ване водос наб ди тел ната уредба с авто ма тични хлор-доза торни апа рати. 
За целта в бюджета на плов див ската община през 1935 г. се пре движда 
сумата 600 000 лв.

През пър вите години след Осво бож де нието град ските лекари в Плов-
див изра бо тват пра вил ници за сани тар ните изис ква ния на някои заве де-
ния, но поради слаб кон трол те не се спаз ват. През 1910 г. сани та рен кон-
трол се про вежда пре димно над хле бар ските работ ници, които съгласно 
пра вил ника се задъл жа ват да се явя ват по веднъж месечно на про фи лак ти-
чен лекар ски пре глед. Резул та тите от пре гледа град ският лекар вписва в 
сани тар ната книжка, как вато е длъ жен да има всеки работ ник [244, 245]. 
Сани та рен кон трол се извършва на хляба и редица други съестни про-
дукти, но поради мал кия брой меди цин ски пер со нал и сла бите лабо ра-
торни възмож но сти той е много огра ни чен. Окръж ният лекар д-р Пала зов 
отбе лязва след ното през 1910 г. „За да бъде по-ефи ка сен кон трола над 
всички съестни и питейни про из ве де ния, той трябва да се възложи на 
спе циално под гот вени лица при това трябва да се устроят и лабо ра то-
рии за изслед ване на тези про из ве де ния“. „Око лий ските лекари, уча стъ-
ко вите фелд шери и сани тар ните агенти, при сегаш ната уредба на служ-
бата, упраж ня ват този кон трол слу чайно, покрай изпъл не нието на мно-
гото си други задъл же ния, които поглъ щат всич кото им време.“

За да се подобри каче ството на сани тар ния кон трол, през 1920 г. към 
плов див ската общин ска здра вна служба се раз крива х и м и  ч е  с к а  л а б о -
р а  т о  р и я . Поради това че в нея се извърш ват изслед ва ния на хра ни телни 
и питейни про дукти от цялата област, Глав ната дирек ция на Народно здра-
ве еже годно отпуща известни суми за нуж дите на лабо ра то рията, а оста-
на лите сред ства се наба вят от бюджета на плов див ската община. През 
пър вите години на ней ното съще ству ване пер со налът ѝ се състои само от 
един химик, но по-късно те ста ват двама души, под по мог нати от лабо рант 
и кан ди дат-химик, който се зани мава и с дело вод ство.

През целия период на сво ето съще ству ване хими че ската лабо ра то рия 
не може да обез печи необхо ди мия кон трол над хра ни тел ните и питейни 
про дукти. Това се дължи най-вече на мал кия брой пер со нал в лабо ра то-
рията и лип сата на добре орга ни зи рана вза и мов ръ зка на същата с лечеб-
ните заве де ния от здра вната мрежа. Лабо ра то рията има огра ни чени 
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възмож но сти и поради това, че обзав еж да нето ѝ с апа ра тура е много 
бедно.

Вете ри нар ните органи в Плов див също орга ни зи рат своя хими че ска 
лабо ра то рия, в която се извърш ват изслед ва ния на съестни про дукти и то 
пре димно такива от живо тин ски про из ход. Това от една страна облек чава 
нато ва ре ността на лабо ра то рията, но от друга раз по късва сани тар ния кон-
трол. Орга ните на град ската сани тарна служба изгуб ват цялост ния поглед 
за състоя нието на хра ни тел ните про дукти, тъй като между двете кон-
тролни служби няма пряка връ зка. Кон тролът по мле кото посте пенно пре-
ми нава към вете ри нар ната хими че ска лабо ра то рия. По този повод област-
ния лекар отбе лязва в своя отчет: „Анар хията, която е настъ пила във 
връ зка с двой стве ния над зор върху мле ката, налага да се орга ни зи рат в 
гра до вете млечни цен трали със съдей ствието на общи ните и дър жа-
вата под над зора само на орга ните на сани тар ната власт“.

По отно ше ние кон трола на оста на лите съестни про дукти съще ству ват 
маса про пу ски и нару ше ния. Про из вод ството и тър го вията се нами рат в 
ръцете на частни соб стве ници, които пресле двайки големи печалби по 
най-раз ли чен начин се опи тват да фал ши фи ци рат про дук цията, която про-
из веж дат или про да ват. За много про дукти лип сват опре де лени стан дарти 
и пра вил ници за кон трол, което от своя страна пречи на сани тар ните орга-
ни да изпъл ня ват пра вилно своите слу жебни функ ции.

В лабо ра то рията се изпра щат про бите спон танно и много пъти взети и 
транс пор ти рани непра вилно. Сани тар ните органи нато ва рени с кон трола 
на хра ни тел ните заве де ния са без спе циална под го товка и не са в състоя-
ние физи че ски да обхва нат огром ната дей ност. Лип сва коор ди на ция 
между хими че ската лабо ра то рия и оста на лите здра вни служба.

Плов див посте пенно се оформя като голям инду стриа лен цен тър, в 
който броя на работ ни ците непрек ъс нато нара ства. В града изра стват 
няколко тютю неви фаб рики, които от година на година уве ли ча ват броя на 
работ ни ците си без да дър жат сметка за усло вията в тях. В задуш ните 
салони сто тици работ ници са при ну дени да рабо тят сред облаци от прах, 
лишени от въздух и свет лина. Наравно с възраст ните тук рабо тят и деца 
по 11–12 часа тежък труд. Въпреки теж ките анти са ни тарни усло вия, фаб-
ри кан тите пред по чи тат да прие мат на работа жени и деца, чийто труд се 
заплаща много по-ниско и от това печал бите се уве ли ча ват. Във фаб ри ките 
няма лекар, а град ските лекари почти не упраж ня ват сани та рен кон трол 
над тях.

Към някои фаб рики се наз на ча ват фаб рични лекари, които покрай дру-
гите свои задъл же ния трябва да упраж ня ват и сани та рен кон трол на усло-
вията, при които са поста вени работ ни ците. На прак тика, това не се осъ-
ще ствява, тъй като тези лекари се запла щат от фаб ри кан тите и се нами рат 
в пълна зави си мост от тях.
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Известни законни права за упраж ня ване на деен сани та рен кон трол в 
про миш ле ните пред при я тия имат град ските сани тарни декари, но и те не 
раз ви ват по понятни при чини широка и ефи ка сна дей ност.

Отно сно хиги е ната на подра ства щите, град ската сани тарна служба не 
раз вива почти никаква дей ност. Плов див ските учи лища през пър вите 
години след Осво бож де нието се нами рат в много лошо сани тарно състоя-
ние. При една реви зия д-р Г. Золо то вич кон ста тира след ното през 1904 г.: 
„Като пра вило във всяко учи лище ще видите раз ва лени нере мон ти рани и 
мръсни дюш емета; сте ните заца пани и небе ло сани, про зор ците лоши, 
чино вете не отго ва рят на изис ква нията на нау ката, а в някои учи лища 
те са от непо да ващ се на опи са ние тип... На тия учебни заве де ния малко 
вни ма ние е обър нато, както от ком пе тент ните органи на Мини стер-
ството на прос ве ще нието, тъй и от град ските сани тарни вла сти“. 
[231].

С а н и  т а р  н о т о  с ъ с т о я  н и е  н а  у ч и  л и  щ ат а  се кон тро лира пре-
димно от лека рите на град ските сани тарни уча стъци, но по-късно в щата 
на здра вната служба се пре движда пър во на чално една, а след това две 
длъж но сти за учи лищни лекари. При нали чието обаче на голе мия брой 
учи лища, два мата лекари едва успя ват да извър шат някаква по-съще-
ствена дей ност.

В много лошо състоя ние се намира и лич ната хиги ена на уче ни ците. По 
данни на Ив. Наз лъ мов, през 1929 г. 4,2% от уче ни ците са въшливи, 20,7% 
– нечи стоплътни, 13,5% – нес ре сани и непод стри гани, 27,1% – без носни 
кърпи и т. н. Такова пла чевно състоя ние се кон ста тира и по-късно [246].
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ÌÅÄÈÊÎ-ÑÀÍÈ ÒÀÐÍÎ ÎÁÑËÓ ÆÂÀÍÅ ÍÀ 
ÐÀÁÎÒ ÍÈ ÖÈÒÅ

През 1921 г. в Плов див ски окръг има вече 141 инду стри ални пред-
при я тия с общо 3464 заре ги стри рани работ ници. Към някои от тези 

фаб рики се постро яват работ ни че ски жилища, в които при лоши усло вия 
и скъп наем са при ну дени да живеят 273 работ ници и тех ните семей ства. 
Броят на инду стри ал ните пред при я тия бързо нара ства. През 1936 г. в 
Плов див има заре ги стри рани 1222 тър гов ски фирми, 62 фаб рики с 4326 
работ ника, при заре ги стри ран общ брой работ ници през същата година – 
29 000. От заре ги стри ра ните тър гов ски фирми зна чи те лен брой са на 
чужди пода ници – 681 фирми. Осо бено бурно нара ства броят на тютю не-
вите фаб рики и скла дове, като раз кри тите пар тиди на тютю неви фирми 
през 1939 г. дости гат 68.

Възра сто вата струк тура и поло вото раз пре де ле ние на работ ни ците от 
тютю не вия бранш е раз лично, но обик но вено пре о бла да ват мла дите жени.

Възра стово и полово раз пре де ле ние на тютю но ра бот ни ците 
в Плов див през 1906 г.

Усло вията, при които са поста вени работ ни ците във фаб ри ките, са 
много лоши. Вни ма нието на рабо то да те лите се насочва пре димно към 
печал бите, без да се инте ре су ват за здра вето на рабо те щите. Поме ще нията 
са тесни и задушни, като лип сват най-еле мен тар ните удоб ства както за 
труд, така и за почи вка. Отно сно неу доб ствата във фаб ри ките Ив. Наз лъ-
мов отбе лязва след ното: „Не са пре дви дени дво рове, гра дини, тра пе за рии, 
гар де роби, мивки и т. н., така че голяма част от работ ни ците през 
време на почи вките излиза по ули ците, пло ща дите и гра ди ните; там се 
храни и почива“ [247].

Тъй като жен ският труд се заплаща много по-ниско, фаб ри кан тите 
пред по чи тат да наз на ча ват пре димно работ нички. От жените пре о бла да-
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ват тези на възраст от 14 до 22 г. През 1929 г. раз пре де ле нието на работ-
нич ките в Плов див от 14 до 22 год. възраст по бран шове е след ното:

в тек стил ната инду стрия  ...................................... 140 работ нички
 метал ната инду стрия  .........................................  28 работ нички
 хими че ската инду стрия ...................................... 18 работ нички
 спирт ната инду стрия  .......................................... 158 работ нички
 хра ни телна инду стрия  ....................................... 52 работ нички
 тютю неви фаб рики  ............................................. 794 работ нички
 обле кло, обуща и тоал ети  .................................. 260 работ нички
 и други  ................................................................. 28 работ нички
                                               Всичко: ............... 1786 работ нички

Освен тези жени, много млади моми чета рабо тят като домашни при-
служ нички при крайно уни зи телни усло вия [248, 249, 250].

Във връ зка с ико но ми че ските кризи, без ра бо ти цата непрек ъс нато 
расте. Насе ле нието изпи тва големи мате ри ални затруд не ния и лише ния от 
храна, което от своя страна спо мага за появата на много боле сти и най-
вече тубер ку ло зата. По стра ни ците на плов див ските ежед нев ници, покрай 
блуд ка вите реклами, се сре щат нерядко обяви с подобно печално съдър жа-
ние: „Осем на де сет го дишна работ ничка се сам оу била по при чина на това, 
че съпру гът ѝ е без работа“ [250]. Жер твите на мизе рията са много.

Масо вото работ ни че ско дви же ние у нас датира от 1901 г., което е свър-
зано с инду стри ал ния подем на стра ната и ори ен ти ране уси лията на Бъл-
гар ската социал-демо кра ти че ска пар тия към работ ни че ските среди. Този 
период е пред ше стван от редица, макар и все още несъ зна телни борби на 
работ ни че ството.

В Плов див живее и работи близо 10 години Д и м и  т ъ р  Б л а  го е в 
(1855–1924 г.). От 1894 г. до 1897 г. той е учи тел по руски език и исто рия 
в плов див ската мъжка гим на зия. Редак тира и издава спи са нието „Дело“, 
което по-късно продъл жава да излиза под загла вие „Ново време“. Заради 
дейна про па ган да тор ска и публи ци стична дей ност, Д. Бла гоев е увол нен 
от гим на зията, но продъл жава да работи сред плов див ските работ ници. 
Той осно вава и ръко води пър вата пар тийна сто пан ска орга ни за ция в Плов-
див – кооп ера ция „Работ ник“. Със създа ва нето на син ди ката на шиваш-
ките и обущар ските работ ници, Бла гоев поставя осно вите на син ди кал-
ното дви же ние у нас.

На 1.І.1897 г. се орга ни зира работ ни че ско дру же ство „Защита“, което 
обхваща 110 души работ ници. Основ ната цел на това дру же ство е да се 
събе рат сред ства за постро яване соб ствена фаб рика. За целта еже сед-
мично работ ни ците вна сят по 1 лв. за капи тал и отделно по 10 ст. за вза-
имо спо ма га телна каса, които сред ства се раз да ват в слу чай на болест или 
смърт. Но това дру же ство през 1899 г. се раз туря и събра ните 14 000 лв. се 
поде лят между чле но вете.
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След него се орга ни зи рат нови дру же ства. Пър вите, които се орга ни зи-
рат са печа та рите, шива чите, обуща рите и тър гов ските слу жи тели. Тютю-
но ра бот ни ците се раз дви жват и орга ни зи рат в тютю но ра бот ни че ско дру-
же ство „Възраж дане“, което раз вива широка дей ност в Плов див. В края на 
1904 г. във фаб ри ката на Любе нов и Сие, работ ни ците обявя ват стачка. 
През 1905 г. стач ку ват и хле бар ските работ ници, които оста вят насе ле-
нието пред уплаха от глад.

В бор бата на работ ни ците за социални при до бивки през всяко време и 
при всички народи като първа и основна задача стои лечеб ната помощ. По 
слу чай кон греса на тютю но ра бот ни ците в София, про ве ден на 10 октом-
ври 1937 г., се изра бо тва резо лю ция от плов див ските тютю но ра бот ници, в 
която заля гат редица здра вни иска ния. Поставя се въпросът, да се уве ли-
чат лека рите по всички фаб рики; да се наз на чат лекари по работ ни че ските 
квар тали; да се уве личи броят на лекар ския пер со нал в Плов див ския 
работ ни че ски дис пан сер, да се построи от ФОО работ ни че ска бол ница в 
Плов див, в която да се леку ват всички тютю но ра бот ници от Южна Бъл га-
рия; да се построят почи вни домове и лето вища за работ ни ците и тех ните 
деца, които да се издър жат от фонда и т. н. [251, 252, 243].

Под нати ска на зараж да щото се работ ни че ско дви же ние още през 
1904 г. у нас се орга ни зира Д ъ р  ж а в  н ат а  и н с п е к  ц и я  н а  т р уд а . 
По-късно, бла го да ре ние на заси ле ната рево лю ци онна актив ност, се 
завою ват още редица при до бивки в областта на социал ното зако но да тел-
ство. Под влия ние на тези борби през 1905 г. народ ното събра ние гла сува 
Закон за защита на жен ския и дет ски труд, с което се слага и начало на 
работ ни че ския инспек то рат.

През 1906 г. след голя мата желез ни чар ска стачка излиза З а ко  н ъ т  з а 
п од  п о  м а  г а н е  н а  д ъ р  ж а в  н и т е  р а б о т  н и ц и  в слу чай на инва лид-
ност или забо ля ване, а по-късно се изда ват: Закон за пен си ите и дет ския 
труд в инду стри ал ните пред при я тия, Закон за инспек то рите на труда, 
Закон за спо ма га тел ните каси по обще стве ните пред при я тия, поста но вле-
нията на Закона за тър гов ско-инду стри ал ните камари, за поми ри тел ните 
съди лища между работ ници и гос по дари и за уреж дане бюра на труда и 
бюра за наста ня ване на без ра ботни, спе циа лен фонд за застра хо ване на 
работ ни ците в слу чай на зло по лука и пр.

През 1900 г. излиза запо вед на плов див ската град ска община, с което се 
задъл жава град ският лекар да реви зира поме ще нията на тютю не вите фаб-
рики във връ зка със сани тар ните усло вия в тях. [254].

На 24 юни 1904 г. в Плов див се създава инсти тут на фаб рич ните лекари 
в града, в който вли зат лека рите, опре де лени за сани та рен над зор на фаб-
ри ките и пред при я тията. Плов див ският окръ жен хигие нен съвет задъл-
жава на 11 сеп тем ври 1904 г. всички инду стри ални заве де ния да си наз на-
чат лекари, да се снаб дят с реги стри за отра зя ване здра вното състоя ние на 
работ ни ците, работ нич ките, а жените да се отде лят от мъжете. На 22 
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януари 1907 г. се изра бо тват от спе циална коми сия хигиенни пра вила за 
тютю не вите фаб рики и скла дове, по които трябва да се ръко во дят както 
соб стве ни ците на пред при я тията, така също и лека рите. Съгласно тези 
пра вила, фаб рич ният лекар се задъл жава да посе щава и пре глежда работ-
ни ците поне веднъж в сед ми цата, което да отра зява в спе циал ните за 
целта реги стри. За да се осигури кон трол в опаз ва нето на хигиен ните пра-
вила, се обра зува коми сия, в която вли зат: окръж ният лекар, ст. град ският 
лекар, диви зион ният лекар и окръж ният инже нер. Тази коми сия има 
задъл же нието да реви зира перио ди че ски фаб ри ките, рабо тил ни ците, 
печат ни ците и пр., за да кон тро лира как се изпъл ня ват нареж да нията на 
Окръж ния хигие нен съвет от фаб рич ния лекар и соб стве ника на пред-
прия тието.

Реше нията на коми сията се утвър жда ват от Вър хов ния меди цин ски 
съвет, а за тях ното изпъл не ние се следи от Окръж ния хигие нен съвет, 
град ската сани тарна служба и Коми тета на труда.

Изгра де ният инсти тут на фаб рич ните лекари, въпреки своя добър зами-
съл, почти не успява да постигне своите цели. Спо ред д-р Сил да рев – ст. 
град ски лекар в Плов див, това се дължи главно на две при чини:

1. Мизер ното възна граж де ние, което се плаща от фаб ри канта на лекаря 
за него вия труд и

2. Пра вото на фаб ри канта да си избира и наз на чава сам лекар.

Още през 1910 г. д-р Сил да рев пред лага наз на ча ва нето и пред ла га нето 
на фаб рич ния лекар да става не от фаб ри кан тите, а един ствено по реше ние 
на Окръж ния хигие нен съвет. За фаб рични лекари да се посоч ват пре-
димно лекари необре ме нени с други слу жебни функ ции и посо чени от 
Плов див ския клон на лекар ския съюз. Между фаб рич ните лекари да се 
извърши раз пре де ле ние на всички фаб рики и работ ници, за които ще отго-
ва рят отно сно тях ното сани тарно-хигиенно състоя ние. Пър во на чално 
изис ква нията на Сани тар ния съвет в Плов див са, всеки соб стве ник на 
пред прия тие, в което рабо тят най-малко 25 човека, да се осигури фаб ри-
чен лекар, но д-р Сил да рев пред лага меди цин ски кон трол да се въведе и 
над рабо тил ници, където има дори 5 души работ ници.

Пл о в  д и в  с к и я т  о к р ъ  ж е н  х и г и е  н е н  с ъ в е т  взема след ното 
реше ние през 1910 г.: задъл жава фаб ри кан тите, печат ни ците, рабо тил ни-
ците и пр. в гр. Плов див да нае мат най-малко общи лекари за работ ни ците 
при тях посо чени от лекар ското дру же ство в града и одоб рени от съвета 
със заплата около 400 лв. годишно, които лекари да нямат слу жебно задъл-
же ние и да се зани ма ват спе циално с кон трола на работ ни че ското здраве 
и хиги ена.

Работ ни ците боейки се да не бъдат увол нени, обик но вено, не съоб ща-
ват когато са болни и продъл жа ват да рабо тят. Фаб рич ните лекари не 
извърш ват нито пред ва ри телни, нито текущи про фи лак тични пре гледи, 
въпреки че фор мално на всеки работ ник се води кар тон за здра вното му 
състоя ние. При про верка от Коми тета на труда в една плов див ска фаб рика 
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се открива дете с „гнойни живи нични рани“, на което в кар тона лека рят е 
впи сал „здраво“.

По-късно се наз на ча ват фаб рични кон тро льори, с цел да съдей стват на 
Коми тета по труда, но на прак тика те откри ват нару ше нията на фаб ри кан-
тите и всичко си остава пак поста рому.

Социал ните осигу ровки в Бъл га рия се орга ни зи рат със закон от 1924 г., 
допъл ван след това на няколко пъти. Осигу ров ката е задъл жи телна и по 
жела ние. На задъл жи телна осигу ровка под ле жат всички работ ници, слу-
жещи и чинов ници от раз лични отра сли на про миш ле ността, тър го вията 
и заная тите. Социал ната осигу ровка е за болест и май чин ство, за инва лид-
ност и ста рост, за зло по лука и без ра бо тица. От рабо то да теля се съби рат 
само вно ски за зло по лука. За упра вле нието на Фонда се грижи дър жа вата, 
която остава постоянно длъж ница. Обик но вено сед мично се полага 
удръжка по 18 лв. – по 6 лв. от работ ник, рабо то да тел и дър жава. Работ ни-
ците посте пенно започ ват да се отна сят с недо ве рие към този фонд. През 
1926 г. от общ брой 400 000 работ ници са осигу рени към ФОО 200 000 
души, а през 1936 г. – от 500 000 души работ ници са осигу рени само 
150 000 души или едва 37,5%.

Мал кият раз мер на парич ните обез ще те ния, недо статъ чните лечебни 
възмож но сти на здра вните заве де ния, оскъд ните права по зъбо ле че нието 
и други здра вни нужди, не обез пе ча ват напълно осигу ре ните.

Съгласно З а ко н а  з а  о б щ е  с т в е н о  о с и г у  р я  в а н е  всеки осигу-
рен работ ник избира в нача лото на годи ната или при снаб дя ване с осигу-
ри телна книжка един от опре де ле ните за фон дови лекари по обща меди-
цина. Работ ни кът може да посочи спе циа лист лекар, само в слу ча ите, 
когато страда от някоя хро ни че ска болест. Така посо че ният лекар става 
дома шен лекар на осигу ре ния през цялата година. При всеки лекар може 
да има при кре пени най-много до 750 работ ника. Лека рите, съгласно окр. 
№3808 от 25 март 1929 г. трябва да бъдат бъл гар ски пода ници и да имат 
най-малко две години тру дов стаж.

За услу гите на лека рите, аку шер ките и зъбо ле ка рите към Фонда се 
опре деля след ния хоно рар:

- Визита в каби нета на лекаря  .............................................20 лв.
- Визита в дома на бол ния  ...................................................40 лв.
- Радиоско пия на бол ния  ......................................................50 лв.
- Аку шер ска помощ за раж дане  ........................................400 лв.
- Екстрак ция на зъб без упойка  ...........................................30 лв.

На лека рите към ФОО не редовно се изпла щат тру до вите възна граж де-
ния. В плов див ските ежед нев ници по този повод изли зат редица про-
тестни ста тии: „Фон до вите лекари, които обслу жват плов див ското 
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работ ни че ство имаха при чини да бъдат недо волни от фон до вите поряд-
ки при Мини стер ството на труда в София. Месеци подред тем не се 
пла щаше, а когато се пла щаше, смет ките им бяха кастрени про из волно“.

Вни ма нието на работ ни ците се отвлича най-вече с това, че лека рите 
раз хи ща ват фонда, че тех ния брой е много голям и труда им скъпо пла тен. 
В много ста тии, без да се вижда истин ската при чина за недо стига на 
фонда, вината се търси дру гаде: „Лека рите се стре мят да си запа зят 
пълна сво бода на дей ствие при лече нието, а упра вле нието на фонда се 
стреми да наложи своя орга ни за ция, дър жейки сметка за сред ствата на 
фонда. И днес, когато фондът е в безиз ход ност, бла го да ре ние на недоб-
рото сто па нис ване на сред ствата, послед ният е в страшна офан зива 
про тив лекари и работ ници“ .

През пър вите години има сво бо ден лекар ски избор от страна на осигу-
ре ните работ ници, но от 10 сеп тем ври 1934 г. това право се пре махва. 
Работ ни ците в Плов див се раз пре де лят по место жи тел ство и им се опре-
деля съот ве тен фон дов лекар, към когото един ствено могат да се обръ щат 
за меди цин ска помощ. Гра дът се раз деля на пет района, като за всеки 
район отго варя по един лекар, а квар та лите „Малък Париж“, „Бори слав“ и 
„Съдий ски“ се обслу жват от всички лекари лечи тели-хигие ни сти и от 
лека рите на Работ ни че ския дис пан сер [255, 256].

Моти вите за пре мах ва нето на сво бод ния лекар ски избор са пре димно 
свър зани с ико но ми че ски съоб ра же ния. Пред по лага се, че при тази орга-
ни за ция на работа ще се израз ход ват много по-малко сред ства от фонда. 
Срещу тази мярка се про ти во по ста вят много плов див ски лекари, които 
смя тат, че за да се осигури меди цин ска помощ на работ ни ците, са необхо-
дими най-малко 20 души лекари, за които трябва да се израз ходва пак 
такава сума, как вато се израз ходва за запла ща нето на 70–80 лекари при 
ста рото поло же ние.

На фон до вите лекари не се раз ре шава упраж ня ва нето на частна прак-
тика и за такива кан ди дат стват пре димно тези, които имат малка кли ен-
тела. Лека рите са задъл жени да бъдат в каби не тите си през опре де лени 
часове за посе ще ние на осигу ре ните, но въпреки това, не вся кога биват 
нами рани от бол ните, което пре диз виква големи недо вол ства. Отно сно 
пре мах ва нето на сво бод ния лекар ски избор, работ ни ците също публи ку-
ват редица про тестни ста тии в плов див ските ежед нев ници.

Към фонд ОО в Плов див се открива през м. април 1930 г. Работ ни че ски 
дис пан сер с лечеб ница. Лечеб ни цата се пре движда за лече ние на вся какви 
болни, а дис пан серът за водене на борба с тубер ку ло зата и вене ри че ските 
боле сти. Поради липса на работ ни че ска бол ница в града това здра вно 
заве де ние се прев ръща пре димно като лечебно-диаг но стична амбу ла то-
рия. Пър во на чално се раз кри ват само някои каби нети, но до 1939 г. се 
обо со бя ват след ните отде ле ния и каби нети: вът решно отде ле ние, хирур-
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ги че ско, дет ско, кожно-вене ри че ско, аку шеро-гине ко ло ги че ско, гръдно, 
зъбо ле чебно, рент ге нов каби нет, кли нична лабо ра то рия и аптека.

Към вът решно отде ле ние през 1939 г. рабо тят, освен заве дущ отде ле-
нието, двама старши лекари и четири орди на тори. Към отде ле нието е 
при кре пен и един фтизи а тър, който про вежда лече ние на тубер ку лозно-
бол ните, изклю чи телно с пнев мо то ракс. В кожно-вене ри че ското отде ле-
ние работи само един лекар, в зъбо ле чеб ното отде ле ние – двама зъбо ле-
кари и т. н.

Пър во на чално лечеб ни цата с дис пан сера се поме щава в бив шата 
Окръжна бол ница, а от 1942 г. тя се пре ме ства в спе циално постро ена за 
целта нова сграда (днес – Първа град ска бол ница). Тук се наста нява и 
адми ни стра цията на Инсти тута по ОО.

През 1939 г. се гла сува бюджет за откри ване клон от лечеб ни цата при 
ФОО. За целта се наема поме ще нието, нами ращо се на ъгъла на ул. „Иван 
Вазов“ и ул. „Кра кра“, като се пре движда след ния пер со нал: лекар, апте-
кар, лабо рант и при служ ник [257]. Въпреки нае ма нето на поме ще нието и 
осигу ря ване на пер со нала раз кри ва нето ѝ  се осъ ще ствява едва през 1942 
г. [258, 259]

Работ ното време на лека рите в Работ ни че ския дис пан сер е от 9 до 12 ч. 
и от 4 до 7 ч. сле добед.

Кар то тека към дис пан сера не се води. Всеки работ ник има лична 
осигу ри телна книжка, в която се впи сват при пре гледа диаг но зата, лече-
нието и даде ните бол нични почи вки.

Работ ни че ският дис пан сер има срав ни телно много голяма нато ва ре-
ност с амбу ла торни пре гледи, които еже годно се уве ли ча ват. Така напри-
мер, през 1936 година броят на пре гле дите достига 38 000, а през след ва-
щата година над хвър лят 40 000 [259].

В Плов див твърде рано наз рява идеята за постро яване на работ ни че ска 
бол ница, която да осигу рява ста цио нарна помощ на всички осигу рени 
работ ници от Маришко-Ардин ското дефиле [260]. Едва през нача лото на 
1944 г. след ева куа цията на работ ни че ския дис пан сер в Белово се раз кри-
ват вът решно и хирур ги че ско отде ле ние с по 15 легла. През 1940 г. най-
тър же ствено се прави пър вата копка на стро ежа за работ ни че ска бол ница, 
но след нав ли за нето на нем ците в стра ната, не само че стро и тел ството на 
същата се пре кра тява, но и сто ва ре ните стро и телни мате ри али се иззе мат 
за воен но стра те ги че ски цели. Нуж да ещите се от ста цио нарно лече ние 
работ ници дис пан серът изпраща на лече ние в Плов див ската дър жавна 
бол ница, като бол нич ната такса се заплаща от ФОО. На тези, които 
постъп ват на лече ние в частни бол ници, Фон дът заплаща само известна 
част от так сите, а оста на лото се доплаща от бол ните.

Фонд ОО обез пе чава на осигу ре ните и без платни лекар ства, които се 
полу ча ват с рецепта изда дена от фон до вите лекари.
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Домашни посе ще ния не се извърш ват от лека рите при дис пан сера, 
освен при спешни слу чаи. Ако при пре гледа се уста нови, че бол ният може 
да посети дис пан сера, същият се так сува, както за пре гледа, така също и 
за транс порта.

Работ ни ците могат да пол зват меди цин ска помощ само в продъл же ние 
на опре де лен срок – до 9 месеца. След това, осигу ри тел ните им книжки 
ста ват нере довни, поради което губят право на лече ние, неза ви симо от 
здра во слов ното им състоя ние. В тежко и печално състоя ние изпа дат пре-
димно бол ните от тубер ку лоза, които за да не загу бят пра вото на осигу-
ровка са при ну дени да при кри ват своите стра да ния за да оста нат на работ-
ното си място. Потре сающи по сво ето съдър жа ние са напра ве ните от 
патро наж ните сестри анкети на тубер ку лозно болни работ ници.

По силата на Закона за обще ствено осигу ря ване, осигу ре ните работ-
ници имат права и за бал нео кли ма тично лече ние. Такава почи вка се раз-
ре шава само по строги меди цин ски пока за ния и то от коми сия състояща 
се от двама лекари и един райо нен инспек тор по труда от съот вет ната 
инспек ция. В Плов див коми сията засе дава всеки рабо тен ден от 16 ч. и в 
нея се включ ват лека рите от Работ ни че ския дис пан сер. За курор тен сезон 
се счита само вре мето от 1 юни до края на м. сеп тем ври. По-късно този 
период се огра ни чава между 10 юни и 31 август.

За плов див ската работ ни че ска инспек ция се опре де лят след ните места 
за бал нео-кли ма тично лече ние: Хисаря, Пан агю рище (Коло ните) и Чепе-
ларе, а в послед ствие – Бой ково и Юндола. За първи път курортна стан ция 
за гру пова почи вка на работ ници Плов див ската инспек ция орга ни зира 
през 1929 г. [251]. В тези стан ции се изпра щат по 70–80 души работ ници 
за 20–30 дни. На почи ва щите се осигу рява меди цин ски кон трол от един 
фон дов лекар.

На 10 октом ври 1926 г. в Плов див се открива пър вата заба вач ница за 
децата на бед ните работ ни че ски семей ства. Тя се пре движда за 100 деца и 
се поме щава в постройка на д-во „Май чина грижа“. Над 50% от децата са 
на вдо вици, нами ращи се в тежко мате ри ално състоя ние [262].

Към ФОО функ ци о ни рат цен трално две меди цин ски коми сии, нато ва-
рени със зада чата да осви де тел стват в слу чай на забо ля ване инва лид-
ността на работ ни ците, слу же щите и воен ните. Рабо тата на тези коми сии 
се свежда до уста но вя ване диаг но зата и про цента на загу бе ната рабо тос-
по соб ност, с което по съот ветни таблици се пре це нява, дали да се даде или 
не пен сия. Въпросът за тру доу стро ява нето на бол ните, въобще не се има 
пре двид. Пре ос ви де тел ства нето се извършва през три години, което не 
дава възмож ност при грешка в диаг но зата или при вло ша ване на състоя-
нието, да се внесе навре менна корек ция.

В бюджета на плов див ската община, под форма на бла го тво ри тел ност, 
се пре движ дат съвсем нез на чи телни суми за под по ма гане на работ ни ците 
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по време на без ра бо ти цата. Но работ ни че ските пред ста ви тели бой ко ти рат 
дема го гията на гос под ства щата класа. Те знаят, че нищож ните социални 
при до бивки не могат да създа дат рацио нални усло вия за пъл но ценно 
здраве.

149



ÃÐÈÆÈ ÇÀ ÇÄÐÀ ÂÅÒÎ ÍÀ ÌÀÉ ÊÈÒÅ 
È ÄÅÖÀÒÀ

В мина лото бре мен ните жени рабо тят до послед ните часове на своята 
бре мен ност, раж дайки децата по сино рите на полето и в тъмните 

кори дори на тютю не вите скла дове. Неза щи тена от никакви закони, жената 
мъкне хомота на угне те ното си поло же ние векове наред. Тя се поставя в 
крайно уни зи телно поло же ние не само през капи та ли сти че ското зако но да-
тел ство, но и в бита, чув ствайки се едва ли не като вещ, соб стве ност на 
своя съпруг.

През 1890 г. към общин ската здра вна служба в Плов див се пре движда 
за първи път длъж ност за град ска аку шерка. Ней ните задачи са да при съ-
ства по време на раж да нето само на бедни жени и да дава съвети на бол-
ните. По обем тази дей ност е много огра ни чена. През 1891 г. град ската 
аку шерка при съ ства само на 35 раж да ния, а дава съвети и пре глежда 345 
бедни болни жени [263]. В същата година в Плов див са реги стри рани 1053 
раж да ния. Длъж ността град ска аку шерка за дълги години бива зак рита, 
през което време раж да нията на бед ните жени се поемат от частни аку-
шерки. През някои години част но прак ти ку ва щите аку шерки водили раж-
да нето на приз на тите за бедни жени, полу ча ват възна граж де ние и от 
общи ната. Еже ме сечно аку шер ките били длъжни да пра вят рапорт до 
старши град ския лекар, който след като уста нови досто вер ността на изло-
же ното, го пре дава за изпла щане от бюджета на град ската община. В 
рапорта се съдър жат след ните графи: име на родил ката, дата на раж да-
нето, състоя ние на родил ката, пол на ново ро де ното, живо ро дено или мър-
тво ро дено, поло же ние на плода, услож не ния, часът на раж да нето и изли-
зане на пла цен тата, при съ ствал ли е лекар и от кога до кога аку шер ката 
наблю дава родил ката.

От 1929 г. в щата на град ската здра вна служба отново фигу рира длъж-
ността град ска аку шерка. Тази длъж ност, въпреки че е съвсем недо статъ-
чна, остава непро ме нена до 1944 г. Мно го кратно се поставя въпросът за 
подоб ря ване на аку шер ската помощ в града. На едно събра ние през 1926 
г. жите лите на кв. „Малък Париж“ изди гат сво ето искане за раз кри ване в 
квар тала на „п ъ л н а  г р а д  с к а  а м бу л а  т о  р и я ,  к л о н  о т  г р а д  с к ат а 
а п т е к а ,  г р а д  с к а  а к у  ш е р к а  и  д р . “ [264].

150



Раз кри тите по-късно в Плов див здра вно съ ве ща телни стан ции се пре-
движ дат съще вре менно за май ките и децата. Рабо тата в тях се изпъл нява 
пре димно от сестри с огра ни чена ква ли фи ка ция. Освен това, те се посе-
ща ват от много малко жени. През 1937 г. са посе тили здра вно съ ве ща тел-
ните стан ции едва 53 бре менни жени, а през 1938 – 70. Това са пре димно 
бедни жени, които нямат възмож ност да посе ща ват за съвети частни лека-
ри и аку шерки. През целия период на бре мен ността пра вят само по едно-
две посе ще ния в здра вно-съве ща тел ната стан ция и то пре димно, за да 
полу чат мате ри ална помощ. През 1937 г. общо са реги стри рани само 91 
посе ще ния на бре менни, а през 1938 г. – 139 [265].

Здра вно-съве ща тел ните стан ции се прев ръ щат в много слу чаи на бла-
го тво ри телни заве де ния оста вайки на заден план своите здра вно-про-
светни задачи. Само през някои години се орга ни зи рат к у р  с о в е  з а 
м а й  ч и н  с т в о  и  д е т  с т в о  с огра ни чен брой посе ти телки. Кур сът за 
май чин ство и дет ство през 1939 г. е посе тен от 110 моми чета и майки, 
пред които са изне сени 16 тео ре ти че ски лек ции и няколко прак ти че ски 
упраж не ния [266].

Срав ни телно по-добра дей ност раз вива съве ща тел ната стан ция при 
Дома на бла го тво ри тел ността „Д. П. Кудо глу“. Като основни задачи в ней-
ния пра вил ник се опре де лят след ните: „Лека рят и сестрата дават съвети 
на бре мен ните жени: как да живеят, как да рабо тят, да не вди гат теже сти, 
като им обяс ня ват послед ствията от вся какво нев ни ма ние: да избя гват вся-
какви пре драз съ дъци и пре ду беж де ния – плод на неве же ството. Когато 
наближи денят на раж да нето сестрата-посе ти телка помага за при го то вле-
ние на родил ната стая, за изна сяне на всички мебели. Съве тва и помага да 
се наба вят потреб ните аптечни и други мате ри али, да се дезин фек цира 
жили щето, леглото и пр. След раж да нето тя пак се явява в бед ните семей-
ства и под по мага родил ката дог дето сама стъпи на кра ката си“ [267].

Едва ли е възможно да се обхва нат всички бре менни с подобни грижи, 
като се има пре двид, че към отдела за майки и деца работи само една 
патро нажна сестра.

Към Дома на бла го тво ри тел ността „Д. П. Кудо глу“ се орга ни зира още 
през 1927 г. брачна съве ща телна стан ция [267]. Ней ната задача е да дава 
съвети на кан ди да тите за женитба и да се пре глеж дат същите отно сно год-
ността им за брак. С това се прави опит за избя гване на бра ко съ че та нието 
между болни от вене ри че ски боле сти преди пъл ното им изле ку ване. 
Съгласно чл.58 от Закона за Народно здраве „Лица, които ще встъп ват в 
брак, полу ча ват печатно упъ тване за важ ността на здра вето и за вред ното 
влия ние на боле стите върху съпру зите и потом ството“ [268]. В същия 
закон се пре движда раз кри ване на брачни съве ща телни бюра за инструк-
ти ране и евен ту ално осви де тел стване, но без това да става задъл жи телно. 
По-късно в Наред бата-закон за борба с вене ри че ските боле сти (чл.15) се 
упо ме нава след ното: Лице, което желае да встъпи в брак е длъжно да 
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пред стави меди цин ско сви де тел ство пред властта, която извършва бра ко-
съ че та нието, или да заяви под кле тва, че не страда от вене ри че ска болест 
[268, 269].

Тек стът на кле твата е след ния: „Закле вам се във Все мо гъ щаго Бога 
пред све тото негово еван ге лие и живо тво ря щия кръст, че при встъп ва-
нето ми в брак не стра дам от вене ри че ска болест“. В Нака за тел ния 
закон се пре движда тъмни чен затвор не по-малко от една година или глоба 
от 200 до 30 000 лв. за този, който знае, че е болен, а при крие това. В слу-
чай, че последва зара зя ване, нака за нието е много по-тежко.

Под влия ние на нем ските реак ционни учени окръж ният лекар в Плов-
див П. Шопов, пред лага за „подоб ре ние на расата“ да се при стъпи към 
„ради кални“ мерки: „Сте ри ли за цията, като сигурна мярка за изваж дане 
от про цеса на раз мно же нието мало цен ните инди види в стра ната, тряб-
ва про чие, час по-скоро да бъде усво ена и при ло жена. Добре раз би ра ните 
здра вни, дър жавни и нацио нални инте реси дик ту ват да се тури в пълна 
пара евге ни ката в услуга на семей ството, колек ти ви тета и дър жа-
вата.“ [270].

За честта на лека рите в Плов див трябва да се упо мене, че тези реак-
ционни схва ща ния оста ват един ствени и не нами рат под крепа.

В Плов див мно го кратно се поставя въпроса за раз кри ва нето на общин-
ски роди лен дом, но това до 1944 г. не се осъ ще ствява. Всички раж да ния 
се извърш ват в домашна обста новка и в бол шин ството от слу ча ите без 
меди цин ска помощ. Гине ко ло гично бол ните при нужда се наста ня ват в 
хирур ги че ското отде ле ние на Плов див ската дър жавна бол ница. Едва от 
1920 г. към нея се обо со бява аку шеро-гине ко ло ги че ско отде ле ние. Първи 
орга ни за тор и заве дущ отде ле нието е д-р Грую Груев.Възмож но стите на 
това отде ле ние са твърде огра ни чени и в него се наста ня ват пре димно 
гине ко ло гични слу чаи. Родил ките постъп ват тук едва когато се раз вие 
родил ната тре ска, която е много често явле ние по това време сред жените.

В Плов див се раз крива през 19.... г. частна аку шеро-гине ко ло ги че ска 
бол ница на д-р Ст. Попов, в която се наста ня ват и раж дат пре димно жени-
те на бур жо а зията.

Поради теж ката тру дова и битова обста новка на жените рабо тещи до 
послед ния ден на бре мен ността и поради липса на меди цин ска помощ за 
бре мен ните и родил ките, мър тво ра жда е мостта и май чи ната смърт ност са 
много високи. Точни ста ти сти че ски данни за този период няма, тъй като 
здра вните служби не са ги реги стри рали и отчи тали.

Пълни и точни ста ти сти че ски данни за дет ската смърт ност, непо сред-
ствено след Осво бож де нието няма, тъй като не е била въве дена реги стра-
цията.

Дан ните, които се чер пят за дет ската смърт ност, са пре димно от реги-
стрите на духов ни ците в Плов див и твърде веро ятно е, че те са под дей-
стви тел ните, тъй като някои деца от Плов див почи ват в други насе лени 
места. Само през 1892 г. са заре ги стри рани 432 почи нали деца до 1-годиш-
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на възраст, а през същата година са отбе ля зани пак по реги стрите на 
духов ни ците, 872 раж да ния. Оттук следва, че дет ската смърт ност през 
тази година е 495,5‰ (В тези данни не вли зат почи на лите тур ски деца, за 
които духов ни ците отказ вали да дадат списък).

В една ста тия от 1891 г. д-р Ив. Дра го ми ров отбе лязва: „Такова нищож-
но уве ли че ние на насе ле нието може да има место само в Плов див, поне-
же нека го приз наем, смърт ността на децата в този град е твърде 
голяма, осо бено в пър вите години на дет ския живот“ [271]. През 1890 г. 
главно поради висо ката дет ска смърт ност, въпреки голя мата раж да е мост, 
есте стве ният при раст на насе ле нието в Плов див е едва 3,6 ‰. Плов див по 
това време има най-нисък при раст от всички гра дове в стра ната. Чув стви-
тел ното уве ли че ние на насе ле нието на града започва от 1920–25 г., което 
се дължи пре димно на урба ни за цията.

Дет ска смърт ност в някои гра дове през 1926 и 1933 г.

Раж да е мост в гр. Плов див от 1926 до 1933 г.

Най-честа при чина за ран ната дет ска смърт ност се явя ват сто машно-
чрев ните раз строй ства и то пре димно дизен те рията. 

Жер твите на тази болест са изклю чи телно из сре дата на бед ните работ-
ни че ски семей ства, където усло вията за живот са тежки и сани тар ната 
култура на срав ни телно по-ниско ниво. По този повод д-р Ив. Дра го ми ров 
отбе лязва в една ста тия: „Пре и му ще ствено боле ду ват децата на бед ните 
и про стите къщи, гдето не умеят да ги гле дат и да ги хра нят и вме сто 
да тър сят разумна меди цин ска помощ, те се обръ щат към разни про сти 
бабички, които дават на бол ните разни билета и по този начин усил ват 
болестта“. Не са поща дени, раз бира се, и децата на бога тите, но „в таки-
ва къщи по-често се потър сва меди цин ска помощ и рабо тата не дохож-
да до попа“, отбе лязва същият [272].

Друга много честа при чина за дет ската смърт ност се явява забо ле ва е-
мостта от пне вмо ния и брон хо пне вмо ния. Това забо ля ване пора зява много 
често ран ната дет ска възраст. Съще ству ва щите по това време тера пев-



тични сред ства са почти без силни и се раз чита пре димно на устой чи-
востта на орга низма. През 1931 г. смърт ността от пне вмо нии и брон хо пне-
вмо нии сред плов див ското насе ле ние е 275 на 100 000 души. През 1939 г. 
от 197 почи нали от същите боле сти 113 са деца, от които 63 – до 1-годиш-
на възраст.

Децата не са поща дени и от острите инфек ци озни боле сти. Най-честото 
инфек ци озно забо ля ване е скар ла ти ната, която в мина лото про тича много 
тежко и има висок лета ли тет. Почти еже годно в Плов див избух ват епи де-
мии от коре мен тиф, диф те рит, мор били и др. Децата на бед ните в слу чай 
на инфек ци озно забо ля ване се изо ли рат в пави лиона за инфек ци озно 
болни при Плов див ската дър жавна бол ница. Но там, вме сто да бъдат изле-
ку вани, много често бол ните се утеж ня ват с вът ре бол нични инфек ции.

Влия нието на социал ните фак тори върху дет ската смърт ност е най-
ярко изра зено при съпо ста вяне дет ската смърт ност по сани тарни уча-
стъци. В някои квар тали на Плов див живеят пре димно работ ни че ски 
семей ства и мал цин ства, които имат срав ни телно много нисък стан дарт на 
живот. 

Най-висока дет ска смърт ност има в кв. Сто ли пи ново, а най-ниска – ІІІ 
сани та рен уча стък, който обхваща цен търа на града, където живеят пре-
димно хора с добро мате ри ално състоя ние.

Дет ска смърт ност по сани тарни уча стъци в гр. Плов див от 1930 до 1933 г.

От напра ве ните анкети в Отдела за майки и деца при Дом „Д. П. Кудо-
глу“ през 1931/32 г. се вижда пла чев ното състоя ние, при което се нами рат 
много ново ро дени деца. Дан ните показ ват, че всички деца спят в обща 
стая с възраст ните, като голяма част от семей ствата при те жа ват само една 
стая. Някои от ново ро де ните деца са поста вени дори в обща стая с болни 
от тубер ку лоза. По-голяма част от децата са нере довно хра нени, нере-
довно къпани, обле чени с нечи сти и непод хо дящи дрехи. От една друга 
анкета, извър шена през 1937/38 г., се уста но вява, че 90% от ново по стъ пи-
лите деца в здра вно съ ве ща тел ната стан ция, са непра вилно повити и 94% 
са непра вилно кър мени [272, 273].

П ъ р  в ат а  з д р а  в н о  с ъ  в е  щ а  т е л н а  с т а н  ц и я  в  П л о в  д и в  се 
открива на 10 май 1927 г. от плов див ския клон на Съюза за зак рила на 
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децата, с известна мате ри ална под крепа и от плов див ската град ска общи-
на. Една година по-късно се раз крива вто рата здра вно съ ве ща телна стан-
ция в кв. Фили пово, орга ни зи рана и издър жана съвме стно от плов див ския 
клон за Зак рила на децата и общи ната. През май 1930 г. плов див ската 
град ска община открива трета здра вно-съве ща телна стан ция за нуж дите 
на кв. „Малък Париж“ и „Бори слав“ (сега „Въста ни че ски“). Трите здра-
вно съ ве ща телни стан ции се зав еж дат от двама лекари – един от град ската 
амбу ла то рия и една учи лищна лекарка.

Общи ната се грижи пре димно за ото пле нието, освет ле нието и поддър-
жа нето на поме ще нията, а от клона се отпу скат сред ства за купу ване и 
раз да ване на млеко, дрешки за децата и други дребни помощи.

Към здра вно-съве ща тел ните стан ции се отна сят пре димно бедни жени, 
с цел да бъдат мате ри ално под по мог нати, но броят на нуж да ещите се пре-
ви шава винаги възмож но стите на плов див ския клон за зак рила на децата. 
За отглеж да нето на децата в мина лото много пъти се поставя въпроса не 
само за пови ша ване на сани тар ната култура на роди те лите, а до обез пе ча-
ване на сред ства за изхран ва нето им. Всяка година без ра бо ти цата в Плов-
див лишава много семей ства от най-еле мен тар ните потреб но сти. „Явява 
се въпроса, как да се под по мог нат тези семей ства с много деца и без ра-
ботни чле нове, които по неза ви сещи от тях при чини, оста ват децата си 
да гла ду ват, да се изла гат на редица забо ля ва ния“, – пише Ив. Наз лъ мов 
[275].

През 1938 г. в Плов див се раз крива ч е т  въ р  т ат а  здра вно-съве ща-
телна стан ция към І-ва районна амбу ла то рия. Един ствено тя се зав ежда от 
спе циа лист по дет ски боле сти със заплата от Глав ната дирек ция на 
Народно здраве. Всеки лекар се под по мага от една патро нажна сестра.

Освен тези здра вно съ ве ща телни стан ции подобна дей ност раз ви ват 
О т д е л ъ т  з а  м а й к и  и  д е ц а  п р и  Д о м  „ Д .  П .  Куд о  гл у “  от края 
на 1927 г. и здра вно съ ве ща тел ната стан ция към Работ ни че ския дис пан сер 
от 1930 г. [275].

Дей ността на здра вно-съве ща тел ните стан ции е много малка по обем. 
Ново ро де ните деца, както и бре мен ните, имат обик но вено по 1–2 посе ще-
ния, а патро наж ните посе ще ния на сестрите са не повече от едно. Лека-
рите извърш ват домашни посе ще ния на някои деца и бре менни, но в 
изклю чи телни слу чаи.
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Дей ност на здра вно-съве ща тел ните стан ции в Плов див от 1931 до 1935 г.

На всяко дете посе тило стан цията се зав ежда карта. Тази реги стра-
ционна карта не изи грава никаква роля, тъй като на прак тика не се про-
вежда текущо наблю де ние. Каче ствени пока за тели за дей ността на стан-
ци ите не се изчи сля ват, с изклю че ние на пока за теля за дет ската смърт ност.

Съгласно п р а  в и л  н и к а  з а  с ъ в е  щ а  т е л  н и т е  с т а н  ц и и  з а 
м а й к и  и  д е ц а  от 1931 г., тези заве де ния, неза ви симо от кого са издър-
жани, се счи тат за помощни органи на местната здра вна служба в насо-
ката, за която те са пред наз на чени. Ръко вод ството на съве ща тел ните стан-
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ции и дис пан се рите са под чи нени пряко на местната здра вна служба и са 
задъл жени да изпъл ня ват всички негови раз по реж да ния. Изхож дайки от 
това, раз лич ните здра вно-съве ща телни стан ции в града се огла вя ват и 
ръко во дят мето дично от общин ската служба. Известна само стоя тел ност 
про явява в своята дей ност отдела за майки и деца при Дом „Д. П. Кудо-
глу“. Дори от името на ръко вод ството на този инсти тут, пред се да те лят на 
Ефо рията Н. Д. Каблеш ков, прави изло же ние от 24. ХІ. 1933 г. до Глав ната 
дирек ция на Народно здраве, в което насто ява „и зан апред Домът да 
остане под пре кия над зор и зак рила на почи та е мата Главна дирек ция на 
Народно здраве“.

Най-широка дей ност в областта на май чи ното и дет ско здра ве опаз ване 
в Плов див раз вива Отделът за майки и деца при Дом „Д. П. Кудо глу“. От 
раз кри ва нето на Дома през 1927 г., непрек ъс нато нара ства броя на посе ти-
те лите. От 1927 г. до 1938 г. са напра вени 55 644 посе ще ния.

За дей ността на Отдела е изра бо тен спе циа лен пра вил ник, от който 
по-съще ствени пунк тове са:

чл.37 – Отделът пре глежда кър ма че тата, недо ра зви тите и неви ре е щите 
деца до 14 г. възраст, май ките дойки и бре мен ните жени.

чл.38 – От 9 до 12 ч. в поне дел ник, втор ник и петък лека рят пре глежда 
кър ма чета. В чет вър тък от 9 до 12 часа и събота от 4 до 6 часа, се пре глеж-
дат сла бо сил ните деца от 2–14 г. възраст.

чл.39 – Във втор ник и петък от 5 до 6 часа сле добед, се дават съвети на 
бре мен ните жени.

чл.40 – Сестрата посе ти телка записва в реги стъра дошлите за пре глед 
деца, измерва теглото и ръста, снаб дява май ките с лични карти за показ-
ване при пов торно идване и втори карти, със све де ния за кър ма че тата.

чл.41 – Лека рят след пре гледа отбе лязва наме ре ното в кар тата и съве-
тите, отно сно хра не нето и гри жите за кър ма чето, които той добре обяс-
нява и на май ките.

чл.43 – Сестрата посе ти телка, по ука за ние на лекаря, посе щава семей-
ствата на кър ма че тата, раз пи тва подробно и събира све де ния за живите, 
мате ри ал ното и социално състоя ние на роди те лите, здра вното състоя ние 
на дру гите чле нове и пр. и ги внася в съот вет ната карта.

чл.51 – Дет ският отдел урежда постоянна или вре менна изложба, която 
може да служи за поука на мла дите по отглеж да нето и отхран ва нето на 
кър ма чета.

През 1937 г. в Плов див се поставя въпросът за откри ване на дет ска 
млечна кухня, която под ръко вод ството на лекар да служи за нуж дите на 
дет ските съве ща телни стан ции с цел да се орга ни зира пра вилно и рацио-
нално хра нене на децата [276]. Въпреки нале жа щите нужди дет ска млечна 
кухня се открива едва през 1939 г. В нея вме сто да се при го твят раз лични 
дет ски храни, се раз дава без платно мляко и то пре димно за деца на бедни 
семей ства [277].
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Д е т  с ко т о  и  и н ф е к  ц и  о з н о  о т д е  л е  н и е  при плов див ската Дър-
жавна бол ница се раз крива през 1931 г. при те жа ващо 57 дет ски легла. 
Вис шият пер со нал на заве де нието се състои през пър вите години само от 
един лекар, а по-късно се наз на чава и младши орди на тор. Гри жите за бол-
ните и мани пу ла циите се обез пе ча ват от две сестри, които са съвсем недо-
статъ чни за този обем дей ност.

Въпреки, че в отде ле нието се наста ня ват деца от цяла Южна Бъл га рия 
и базата му не съот вет ства на нуж дите от ста цио нарна помощ, изпол зва е-
мостта на леглата е винаги ниска. През сту де ните зимни месеци, отде ле-
нието не се ото плява добре, което заставя бол ните да напу щат бол ни цата. 
Освен това, много голяма част от децата се леку ват в домашна обста новка, 
задър жани от частно-прак ти ку ва щите лекари. На роди те лите се вну шава 
мисълта, че в бол ни цата трябва да се води болен само за опе ра ция. Всичко 
друго може да се направи и в домашна обста новка.

Д - р  И в а н  А н д р е е в  е пър вият орга ни за тор и ръко во ди тел на дет-
ското отде ле ние при Плов див ската дър жавна бол ница. Той е роден през 
1898 г. в София. Меди цина завършва с пър вия випуск на Софий ския меди-
цин ски факу лтет през 1924 г. След офор мя нето на спе циа ли за цията си 
идва в Плов див, където зав ежда пър вото дет ско отде ле ние, раз крито в 
про вин цията. На базата на това отде ле ние през 1945 г. се раз крива кли-
ника по дет ски боле сти, на която той става ръко во ди тел. От 1952 г. е 
избран за редо вен про фесор при същата кли ника.

Като заве дущ дет ско отде ле ние 
п р о ф .  И в .  А н д р е е в  се про явява 
като много задъл бо чен спе циа лист и 
добър ръко во ди тел. Той раз вива не 
само широка лечебна, но и орга ни за-
тор ска дей ност, за което с право тряб-
ва да се счита за осно во по лож ник на 
педиа трич ната помощ в Плов див.

Плов див ските общин ски дет ски 
ясли са открити офи циално на 7.
VІІІ.1933г., въпреки че някои поме-
ще ния се завърш ват окон ча телно 
едва през 1939 г. През този шест го ди-
шен период яслите функ ци о ни рат и 
през тях пре ми на ват 414 деца със 
средна дет ска смърт ност – 45‰. 
Яслите се пре движ дат за 70 легла, но 
през някои години в тях се наста ня-
ват много по-малко деца. Тук се 
прие мат деца без роди тели, на болни 
роди тели и „под хвър лени“. Пер со-
налът на яслите се състои от упра ви-
тел-лекар, три меди цин ски сестри, 
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отчет ник-ста ти стик, четири при служ нички, куриер и огняр. В този състав 
пер со налът е недо статъ чен и се налага поня кога да се нае мат като над ни-
чарки дойки и перачки [278].

Идеята за дневни дет ски ясли, нари чани в мина лото „дет ски при юти“, 
се заражда твърде рано в Плов див. Те се орга ни зи рат пре димно на бла го-
тво ри телни начала, като още през 1924 г. започва съби ра нето на сред ства 
за тази цел. С апела към граж дан ството за съби ране на помощи Невена 
Мано лова заявява: „Новите усло вия на про из вод ство изти каха жената 
от домаш ното огнище във фаб ри ките, рабо тил ни ците и кан це ла ри ите, 
а децата оста ват да растат и се въз пи та ват по ули цата: стис нало 
сухия къс хляб с мал ките си ръчички, заро вило крака в нечи сто ти ите, 
които изо бил ству ват в нашите улици, мал кото детенце се излага на все-
въ зможни зарази, които или го оста вят недъ гаво за цял живот, или го 
отвеж дат в гроба, преди да е стъ пило в живота“. И накрая Н. Мано лова 
пре ду преж дава обще ството: „Когато те ста нат пъл но летни и обще-
ството и дър жа вата ще искат от тях, нека не ни стря ска въпроса им: 
„Какво сме полу чили от вас, за да имате право да искате!“ [279]

Д н е в  н и я т  д е т  с к и  п р и ю т  в  к в .  „ М а л ъ к  П а р и ж “  е открит на 
20 януари 1932 г., пре дви ден пър во на чално за 50 деца, но по-късно дости-
га до 120. В това заве де ние се прие мат пре димно деца на тютю но ра бот-
ници, които пре сто яват в заве де нието само през деня, кон тро ли рани и 
въз пи та вани само от една-един ствена жена, съще вре менно въз пи та телка и 
упра ви тел. На 1.VІІІ. 1932 г. е открит дет ският приют в кв. „Нова Махала“, 
поме ща вайки се в ста рата Като ли че ска бол ница, след което се изме ства в 
една постройка в двора на чер квата „Св. Петка“. В този приют се наста ня-
ват средно по 60–70 деца от 3 до 7-годишна възраст.

Д е т  с к и  п р и ю т  в  к в .  „ К а р  ш и  я к а “  се открива на 1.VІІІ.1933 г. 
и се пре движда за 30–35 деца. Чет вър тият дет ски приют се раз крива в кв. 
„Мараша“ на 10 юли 1933 г., който е пре дви ден за 35 деца.

На 18 ноем ври 1934 г. почива съпру гата на плов див ския обще стве ник 
Сте фан Обрей ков. Той и синът му д-р Обрейко Обрей ков даря ват круп ната 
сума от 200 хиляди лева за постро яване на дет ски приют с тра пе за рия на 
името на „Ели са вета Обрей кова“. Мястото се дарява от Плов див ската 
община и стро ежът започва през м.март 1935 г. След 9 сеп тем ври 1944 г. 
при юта се пре и ме нува в дет ска гра дина „Бри га дир“ [356].

Наста ня ва нето на децата в тези заве де ния става главно по два начина: 
срещу такси и без платно. В отдела за Социални грижи към град ската 
община постъп ват много заяв ле ния от бедни роди тели за наста ня ване на 
децата им, но поради огра ни че ния брой места се удо вле тво ря ват мол бите 
на мал цина. Голяма част от прие тите деца са на чинов ници и слу жащи, 
които запла щат по 5 лв. дневна такса. Тази такса в много слу чаи се явява 
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като спънка за някои роди тели да наста нят децата си.
Усло вията в днев ните дет ски при юти съвсем не отго ва рят на целите си. 

Те се поме ща ват в стари, непри годни за целта постройки. Поня кога едни 
и същи стаи слу жат за сто лова, за зани ма ние и спални поме ще ния. Пер со-
налът е съвсем недо статъ чен и не е в състоя ние да обхване с вни ма ние и 
грижи всяко дете. В днев ните дет ски при юти не е осигу рен постоя нен 
меди цин ски фил тър и над зор, което става при чина в тях да плам ват епи-
де мии. Хра не нето на децата обик но вено става с едно об разна и нека че-
ствено при гот вена храна, поради това че с цялата дей ност по наба вя нето 
и при го твя нето на хра ната се зани мава само една жена [280].

През голе мите горе щини в Плов див се орга ни зи рат летни уче ни че ски 
коло нии, които се раз кри ват най-вече в близ ките пла нин ски окол но сти. 
Пио нер на това дело в Плов див е жен ското бла го тво ри телно дру же ство 
„Май чина грижа“, което първо орга ни зира лятна уче ни че ска коло ния в 
с. Бой ково. За целта по-късно там се изгражда спе циална солидна 
постройка, пре дви дена за 100 деца. Летни уче ни че ски коло нии орга ни зи-
рат също роди тело-учи тел ски коми тети, Плов див ската митро по лия, чер-
кви и рели гиозни брат ства, Плов див ската мъжка гим на зия, армен ското 
дру же ство „Мило сър дний кръст“, еврей ски орга ни за ции и т. н. В лет ните 
уче ни че ски коло нии се включ ват пре димно децата на зам ожни роди тели, 
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учи тели и чинов ници, тъй като про цен тът на прие тите без такса е много 
малък [281]. Освен това, като пока за тел за прие мане се има пре двид и 
успеха на уче ника. Много деца, от бедни семей ства, въпреки своите спо-
соб но сти, поради липса на най-еле мен тарни усло вия или по болест, полу-
ча ват нисък успех, а други за да осигу рят съще ству ва нието си, са при ну-
дени да напу снат учи лище и започ нат работа. При едно пре бро яване на 
насе ле нието в Плов див през 1937 г. се уста но вява, че 18% от жите лите на 
града са негра мотни. Това показва, че голяма част от децата не посе ща ват 
учи лище.

За да се подобри изхран ва нето на децата, някои плов див ски бла го тво-
ри телни дру же ства, под по мог нати отча сти и от град ската община, орга ни-
зи рат дет ски тра пе за рии към учи ли щата, в които се раз да ват без платни 
обеди, пре димно на крайно бедни уче ници.

Здра вните ръко во ди тели не само че оста ват инди фе рентни към това 
дело, но поня кога се обявя ват про тив него. В своя отчет за 1931–35 г. 
област ният лекар П. Шопов отбе лязва: „Запи са ните за хра нене в тра пе-
за рията обик но вено оста ват като постоянни хра не ници до зак ри ва нето 
на същите, което също не е в хар мо ния с духа на здра вните нужди и 
инте реси нито за уча щите се, нито за дър жа вата, тъй като след 20–30 
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или повече дни някои от тези хра не ници над да ват на тегло и така се 
попра вят, че би тряб вало да се отстра ня ват...“ [282].

След като изрежда редица свои нелепи опа се ния, област ният лекар 
заклю чава: „Три чет върти от така отпу ска ните пари за тра пе за рии са 
излишни и голям лукс“.

Такова отно ше ние на лекар към здра вето на децата е една ряд кост в 
исто рията на здра ве опаз ва нето в Плов див. Здра вните работ ници в Плов-
див са сви де тели на много социални про ти во ре чия и непра вди. Някои от 
тях се опълч ват открито срещу при чи ните, които ги пора ждат, а други 
скрито изра зя ват сво ето роп та ние. Изхож дайки от бед стве ното поло же ние 
на работ ни че ските деца в отчет на Дом „Д. П. Кудо глу“ за 1937/38 г.г. е 
впи сано след ното: „Какво здраве, какви добри чув ства към обще ството 
могат да виреят в душата на човека, осъ ден да живее в подобни жили-
ща, да тъне в лише ния и мизе рия“.
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ÏÐÎ ÒÈ ÂÎ ÒÓ ÁÅÐ ÊÓ ËÎÇÍÀ ÄÅÉ ÍÎÑÒ

Данни за т у б е р  к у л о  з ат а  се сре щат в много древни доку менти. 
От запа зе ните рели гиозни писа ния и стари закон ници се вижда, че 

още в най-дъл бока древ ност тубер ку ло зата се счита за заразна болест. В 
зако ните на Ману се спо ме нава, че охти ката е „нечи ста“ болест, дадена от 
бога, като нака за ние за убиеца на един брах ма нин. Древ ните индийци смя-
тат болестта, освен зара зи телна, но и наслед ствена. При евре ите Тал муда 
заб ра нява да се упо тре бява месо от животно с улце ри рани дро бове, дола-
вяйки възмож ността да се пре даде зара зата от животно на човек.

Тубер ку ло зата е известна на Х и п о  к р ат  (470–360 пр. н. е.) и Га л е н 
(131–210 г.), но нито гър ците, нито римля ните пред прие мат някакви про-
фи лак тични мерки. Никой не смее да посегне на сво бо дата на робо вла дел-
ците, а робите са съвсем пре не брег нати.

През Сред ните векове също не съще ству ват данни за про фи лак тични 
мерки, въпреки, че Д ж .  Ф р а  к а  с т о р о  (1488–1558 г.) със своята книга 
„За кон та ги ите и кон та ги оз ните боле сти и лече ние“ пле дира за зараз-
ността на тубер ку ло зата и опас ността ѝ за обще ството.

Едва през 1699 г. в репу блика Лука ния (Южна Ита лия) се издава наред-
ба за дезин фек ци ране дре хите на тубер ку лозно бол ните. Лека рите се 
задъл жа ват да декла ри рат бол ните и взе мат мерки за изо ли ра нето им. Това 
е пър вата известна зако но да телна мярка, пред приета като обще ствена про-
ти во ту бер ку лозна про фи лак тика. През 1751 г. в Испа ния, а по-късно в 
Неа пол – 1782 г., се публи ку ват закони, задъл жа ващи лека рите под страх 
от най-тежки нака за ния да съоб ща ват тубер ку лозно бол ните. Подобни 
зако но по ло же ния се въвеж дат във Вене ция, Пор ту га лия и някои други 
страни. Всички мебели и дрехи на бол ните се изга рят, сте ните варо сват, а 
дър ве ната част на жили щата и мебе лите под ме нят или изга рят. Към тези 
болни се отна сят в някои страни, както към про ка же ните, недо пу скайки ги 
дори да вля зат в гра до вете. Поради пре ка ле ната стро гост на пред паз ните 
мерки, за бол ните е невъ зможно да наме рят както жилище, тъй и пре возни 
сред ства. Тези мерки с всич ката им стро гост се при ла гат в сре ди зем но-
мор ските страни до сре дата на 19 в. Раз бира се това пре ста ра ване нав-
режда не малко, както на обще ството, така и на нау ката.

У нас в нав ече рието на Осво бож де нието се появя ват пър вите здра вно-
про светни мате ри али с про ти во ту бер ку лозна насо че ност. В „Бъл гар ски 
кни жици“ през 1860 г. се явява пър вата ста тия „Цяр за охти ката“, в която 
се съоб щава за лече нието на тубер ку ло зата с йодни пари по метода на д-р 

163



Шатрул от Париж [283]. По-късно после до ва телно се печа тат след ните 
ста тии: „За охти ката“ – от д-р Васил Кар ка нов ски, [184], „Цяр за охти ката“ 
[285], „Хиги ена на гръ до бол ните“ [286] и „Коренно леку ване на охти ката“ 
[287]. Послед ните три ста тии са без автор.

През пър вите 20–30 години след Осво бож де нието у нас не съще ствува 
почти никаква орга ни зи рана борба про тив тубер ку ло зата. Някои лекари 
пра вят опити да събу дят обще стве ната съвест с отделни ста тии по ежед-
нев ници и спи са ния, но не пости гат необхо ди мото. През 1892 г. се избира 
трич ленна коми сия, която се задъл жава да проучи под хо дя щите места в 
стра ната за постройка на про ти во ту бер ку лозни лечебни заве де ния, по 
при мера на някои евро пей ски страни, а д-р Ст. Ватев е коман ди ро ван през 
1898 г. в Гер ма ния, за да се запоз нае с орга ни за цията и устрой ството на 
тези заве де ния.

Въпреки голе мия брой обсъж да ния и пред ло же ния напра вени от раз-
лични коми сии и спе циа ли сти, резул тати от реша ващо зна че ние не се 
пости гат.

В Плов див забо ле ва е мостта и смърт ността от тубер ку лоза в мина лото 
е била винаги една от най-висо ките в стра ната. Известни проуч ва ния в 
тази област пра вят Хара лампи Ней чев [288], Д. Киров [289], Ив. Наз лъ мов 
[290], Г. Нико лов [291] и др.

През 1892 г. за лече ние на тубер ку лозно болни от града се опре деля 
мест ността „Метоха“, нами раща се в Дор ков ския бал кан. Друга мест ност 
изпол звана за тази цел е „Юндола“, където, спо ред отчета на плов див ския 
окръ жен лекар за 1910 г., тубер ку лозно бол ните живеят в „частни, нехи-
гие нични и със скъп наем бараки“ [292].

В своя доклад за реви зията на плов див ска област д-р Г. Золо то вич дава 
след ните данни за смърт ността от ТБК в Плов див:

Кол кото и да са непълни тези най-ранни ста ти сти че ски данни, те все 
пак гово рят за една зна чи телна смърт ност от тубер ку лоза, която посте-
пенно с разви тието на капи та лизма расте. Плов див започва да се оформя 
като инду стриа лен цен тър и работ ни че ският еле мент непрек ъс нато се уве-
ли чава. Изра стват няколко тютю неви фаб рики, които от година на година 
уве ли ча ват броя на работ ни ците. В задуш ните салони „са набъ хтани 
като сар дели мно же ство работ ници, раз ме сени по пол и възраст без вся-
какъв ред“. Стари при го дени сгради се прев ръ щат в поме ще ния за обра-
ботка на тютюн. Работ ни ците рабо тят със соб стве ното си обле кло, заду-
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шени от облаци прах и без вен ти ла ция по 11–12 часа на ден. Въпреки 
теж ките анти са ни тарни усло вия, соб стве ни ците на фаб ри ките пред по чи-
тат да прие мат на работа деца и жени, чийто труд се заплаща зна чи телно 
по-ниско. Във всички тютю неви скла дове, които д-р Золо то вич про ве рява 
през 1904 г., открива, че рабо тят голям брой деца от 12 до 14 години, а във 
фаб рика „Желез ница“ среща дете на 11 години, което има вече 2-годи шен 
тру дов стаж. При тези усло вия едва ли е възможно да изтрае крех кият дет-
ски орга низъм еди на де сет часа труд! Работ ното време в пред прия тието е 
от 7 до 12 часа и от 13 до 19. Не по-добро е поло же нието и в оста на лите 
фаб рики [292].

От всички умрели от тубер ку лоза в Плов див през периода 1905–1919 г., 
без уче ни ците и децата, работ ни ците зае мат 79,3% от общия брой, а 
работ ни ците, заедно със занаят чи ите и децата им, през същия период имат 
90,26% от общата тубер ку лозна смърт ност в Плов див. Едва 19% оста ват 
за всички оста нали социални групи от насе ле нието [293].

Хара лампи Ней чев с право отбе лязва, че „тубер ку ло зата има епи де ми-
чен харак тер сред плов див ското работ ни че ство и това е понятно, като 
се взе мат под вни ма ние ония мизерни усло вия, при които са при ну дени да 
рабо тят и живеят работ ни ците“.

Смърт ност от тубер ку лоза сред насе ле нието в Плов див
от 1908–1919 г.
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Смърт ност на 10000 насе ле ние
Град ско насе ле ние в стра ната  гр. Плов див
1905 г. – 34,4     39,8
1907 г. – 34,3     39,4

Забо ле ва е мостта от тубер ку лоза е чув стви телно висока и в Плов див ски 
окръг. През 1900 година той стои на чет върто място след Вар нен ски, 
Русен ски и Видин ски окръзи.

От всички почи нали в Плов див, отно си телно най-голям дял се пада на 
възрастта от 20 до 40 години.

Посте пенно с окру пня ване на капи та лите броят на работ ни ците се уве-
ли чава. Забо ле ва е мостта от тубер ку лоза също непрек ъс нато расте, без да 
се взе мат някои ефек тивни мерки от страна на дър жа вата. Легло вият фонд 
у нас е крайно недо статъ чен да отго вори на нуж дите.

Всяка ико но ми че ска криза остава маса без ра ботни, които не могат да 
си осигу рят най-еле мен тар ните сред ства за пре жи вя ване. Насе ле нието 
обед нява. През 1938 год. от Плов див ската община са офи циално приз нати 
за бедни 5120 семей ства с 19402 чле нове. От една напра вена анкета на 
бол ните от тубер ку лоза през 1937 г. се уста но вява, че много малка част от 
тях живеят в соб ствено жилище.

Потре сающи по сво ето съдър жа ние са напра ве ните от сестрите анкети 
на тубер ку лозно болни, отра зени в отче тите на Дома „Д. П. Кудо глу“. 
Редят се една след други най-раз лични покър ти телни кар тини, на които 
сестрите ста ват неми сви де тели и реги стра тори на човеш ката тра ге дия. 
Ще помо гне ли ней ната кон ста та ция, когато намира в един дом шест деца 
неяли втори ден: „Нека не заб ра вяме, че тия деца пла чеха за парче хляб, 
що няма кой да им го даде!“.

На тубер ку ло зата насе ле нието дълго време гледа като на една опасна и 
неиз ле чима болест. Бол ните, за да запа зят стра да нието си в тайна, избя-
гват дър жав ните лечебни заве де ния, при бя гвайки пре димно до помощта 
на частни лекари. През 1903 г. са пре гле дани от „охтика“ 142, а почи нали 
136, през 1910 г. пре гле дани 164, а почи нали 141. От това следва, че бол-
ните са зна чи телно повече, откол кото реги стри ра ните.

Някои болни при кри ват стра да нието си, за да не бъдат увол нени и оста-
нат без мате ри ална издръжка. Трета група болни не се диаг но сти ци рат 
пра вилно или се задър жат съзна телно от частни лекари, ста ра ейки се вся-
че ски да запа зят паци ента като източ ник на доходи.

Бежан ците от Тра кия и Маке до ния и про ле та ри зи ра ните селяни, създа-
ват големи струп ва ния на насе ле ние в край ните квар тали на Плов див при 
лоши хигиенни усло вия. Без ра бо ти цата се уве ли чава след всяка ико но ми-
че ска криза. По данни кон тро ли рани от работ ни че ски книжки в Плов див 
се вижда, че 22,4% от работ ни ците са в без ра бо тица от 5 до 8 месеца през 
годи ната [293].

През 1938 г. броят на бед ните в Плов див, приз нати от общи ната, нара-
ства на 27 000 души, което пред ста влява 1/3 от насе ле нието на града. В 
един отчет на служба „Обще ствени грижи“ се отбе лязва: „Служ бата 
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ведно с кмета и зав. служ бата – пом. кмета, се е натък вала на сто тици 
слу чаи, когато в къщите на тези семей ства не е имало даже парче хляб... 
Всичко това не може да не навее тъжни мисли за едно настояще, в 
което радост ното е изме стено и заме нено с печална дей стви тел ност. 
7000 семей ства, които изжи вя ват своята нес рета в сюи тата на една 
обста новка, при която няма радост, ни надежда за светли дни“ [295].

На семей ствата без никакъв доход – от І-ва и ІІ-ра група бед ност се 
отпу щат месечно по 50 лв., което е недо статъ чно дори само за хляб. 
Тубер ку ло зата става нека не ната „жълта гостенка“ на тези мизер стващи 
хора. Тя става честа при чина за фатални после дици, изна сяни в кри ми нал-
ните руб рики на плов див ските ежед нев ници, като: „Тубер ку ло зата се лекува 
със стрих нин“, „Сам оу бил се тубер ку лозно болен на 18 години“ [296] и т.н.

Застра шени от тубер ку ло зата са не само без ра ботни и работ ници, но и 
всички ниско пла тени слу жещи чинов ници. При обсъж да нето на бюджета 
на плов див ската община за 1938 година, един от съвет ни ците моти вира 
пред ло же нието си за уве ли ча ване запла тите на учи те лите, като изнася 
данни за тубер ку ло зата сред тях. В един плов див ски ежед нев ник се съоб-
щава, че „Само през послед ната година от слу жи те лите на плов див-
ската община 11 души са забо лели от тубер ку лоза“ [297].

Тубер ку ло зата в град Плов див – забо ле ва е мост и смърт ност от 1931 до 1938 г.

През 1908 г. в Плов див се осно вава Дру же ство за борба с тубер ку ло-
зата, което пър во на чално се раз вива напълно само стоя телно, а след това 
става клон на Нацио нал ното дру же ство за борба с тубер ку ло зата. Него-
вият устав става задъл жи те лен за всички кло нове на стра ната. Целта на 
тези дру же ства е да „издир ват тубер ку ло зата, раз про стра ня ване между 
насе ле нието поз на ния за есте ството на тубер ку ло зата и пред па зи тел-
ните мерки“, „уреж дане на летни коло нии, тра пе за рии и пр.“, „откри-
ване и уреж дане местни дис пан сери и сана то ри уми за прие мане и леку-
ване на тубер ку лозно болни“.
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За да се осигу рят необхо ди мите сред ства, кло но вете изпол зват след-
ните източ ници: член ски внос, волни помощи, пода ръци, заве ща ния и 
суми „от пред ста вле ния, вече ринки и пр. забав ле ния, гра дин ски уве се ле-
ния, уве се ли телни тре нове и пр.“ [297].

С цел наби ране на сред ства, се орга ни зира праз ник на розите – 12.VІІ. 
(Петров ден), в който ден млади моми чета закич ват граж да ните с рози 
[298].

С тази своя дей ност и с огра ни че ните си възмож но сти кло но вете за 
борба с тубер ку ло зата не пости гат нищо зна чи телно. Преди Пър вата све-
товна война в стра ната има 35 дру же ства, а след нея про явя ват „някаква 
дей ност“ само Софий ския и Ста ро за гор ски клон. От всички, само Софий-
ският клон успява да орга ни зира про ти во ту бер ку лозен дис пан сер.

А м бу л а  т о р н а  м е д и  ц и н  с к а  п о м о щ  на тубер ку лозно бол ните се 
оказва от град ските лекари, а ста цио нарно се леку ват в Плов див ската дър-
жавна бол ница. Още в един от пър вите отчети на бол ни цата за периода 
1883/84 г. се отбе лязва, че от всичко почи нали 43 души „13 са от охтика“.

През пър вите години след Осво бож де нието тубер ку лозно бол ните се 
наста ня ват в бол ни цата между оста на лите вът решно болни, без да се взе-
мат мерки за тях ното изо ли ране. По-късно се опре деля „само една-един-
ствена стая с 8–10 легла за тубер ку лозно болни, като средно през годи-
ната са леку вани от 60 до 80 болни“. Това се запазва до 1915 година. За 
да се раз ши рят възмож но стите и се прие мат повече болни за целта се 
опре деля „една дека рова барака с 18 легла за мъже и жени“ [299].

Про ти во ту бер ку лозна дей ност раз вива и воен ната диви зионна бол ница, 
която се поме щава в лявата поло вина на цен трал ния бол ни чен блок. В нея 
се обо со бява само стоя телно про ти во ту бер ку лозно отде ле ние през 1915 г., 
което раз гръща зна чи телна амбу ла торна и ста цио нарна дей ност, отна сяща 
се не само до воен ните, но и до цивил ното насе ле ние. Само от 11.ХІ.1915 
г. до 1.І.1919 г. в това отде ле ние се извърш ват амбу ла торни пре гледи на 
3154 души цивилни и 954 военни. През същия период в ста цио нара на 
отде ле нието се леку ват 200 тубер ку лозно болни цивилни и 950 военни. На 
насе ле нието се оказва пре димно амбу ла торно-диаг но стична помощ. От 
леку ва ните уми рат 60 души цивилни и 69 военни [299].

През 1919 г. по ини циа тива на д-р К. Доб рев, упра ви тел на Дър жав-
ната бол ница, се орга ни зира коми сия, която си поставя скром ната зада-
ча, да построи на бла го тво ри телни начала две дър вени бараки за нуж-
дите на тубер ку лозно бол ните. Посте пенно тази идея намира широка 
под крепа. В продъл же ние на редица години този коми тет успява да 
построи 4 пави лиона. Два от тях се пре движ дат за болни с напред нала 
тубер ку лоза, един пре димно за амбу ла торна дей ност и един за тубер ку-
лоза на костите и ста вите.

В отчета на плов див ския клон на Дру же ството за борба с тубер ку ло зата 
за 1934 г. се под чер тава, че Плов див се слави с две пре дим ства в областта 
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на про ти во ту бер ку лоз ната борба: Дис пан серът „Д. П. Кудо глу“ – най-
голям в стра ната, и про ти во ту бер ку лоз ните пави лиони [300].

Въпреки раз кри тите пави лиони, леглата са недо статъ чни за осигу ря-
ване ста цио нарно лече ние на всички нуж да ещи се. През 1938 г. се изпи-
сват 230 тубер ку лозно болни, от които 152 души с баци ло от де ляне, т.е. 
66% от всички болни. През 1939 г. се изпи сват 273 болни, от които 173 с 
баци ло от де ляне – 63,4%. При чи ната за това ранно и нена вре менно изпис-
ване се крие в това, че съгласно закон ните раз по редби, всеки болен може 
да пре стои на лече ние мак си мум три месеца, след което се изписва неза-
ви симо от състоя нието на болест ния про цес. Като се има пре двид, че на 
ста цио нарно лече ние постъп ват само болни с напред нали форми, при сла-
бите тера пев тични възмож но сти, едва ли е възможно да се оча ква някакъв 
голям ефект от три ме сечно лече ние. Бол ните след изпис ва нето отново 
попа дат в своята лоша среда, където, освен че самите са обре чени на 
гибел, ста ват източ ник на зараза и за окол ните. Така напри мер, през 1939 г. 
в Плов див се заре ги стри рат 1958 болни от тубер ку лоза, от които само 
анке ти ра ните 481 души са кон тактни с 1399 здрави, от които:

от 0 – 5 г. възраст  - 118 кон тактни
от 5 – 14 г. възраст  - 327 кон тактни
над 15 г.   - 954 кон тактни

От тези данни се вижда, че 34,3% от кон такт ните са до 15 г. възраст, 
когато орга низмът е най-уяз вим от тубер ку лоз ните бацили.

Идеята за постройка на про ти во ту бер ку лозен сана то риум или дис пан-
сер на бла го тво ри телни начала се пора жда още в 1902 г., с която оза дача 
се нагърбва Плов див ското меди цин ско дру же ство. Това, обаче, се осъ ще-
ствява много по-късно. На 10.Х.1927 г. най-тър же ствено в Плов див се 
открива „Домът на бла го тво ри тел ността и на Народ ното здраве – Д. П. 
Кудо глу“. Към този Дом се раз кри ват няколко отдела, между които и отдел 
за борба с тубер ку ло зата. За него вата работа се изра бо тва пра вил ник, в 
който по-съще ствени пунк тове са след ните:

Чл.16 Целта на отдела е да открива тубер ку лозно болни, да ги прив-
лича в Дис пан сера за пре глед и съвети, да изу чава семей ното и социално 
поло же ние на бол ните, да води борба с всички сред ства про тив при чи-
ните на тубер ку ло зата и да съдей ства за създа ване усло вия на орга низма 
за съпро тива.

Чл.18 Сестрата посе ти телка записва болни в осо бен реги стър, написва 
лич ната карта, която се дава на бол ния за показ ване при всяко явя ване, 
карта за лично пре глеж дане, в която се отбе лязва теглото, ръста, тем пе ра-
ту рата и други све де ния.

Чл. 23 Пет или шест дни най-късно от пър вото пре глеж дане на бол ния, 
сестрата посе ти телка е длъжна да изучи семей ното и социално поло же ние 
на бол ния и го внася в съот вет ната карта.
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Чл.24 Резул та тите от всички изслед ва ния се вна сят в лич ната карта на 
бол ния.

Чл.26 Сестрата посе ти телка държи сметка по книж ката, дали тубер ку-
лозно бол ния се явява на пре глед в опре де ле ния от лекаря ден и в про ти-
вен слу чай, тя посе щава бол ния в дома и го убеж дава, че е необхо димо 
оти ва нето на пре глед. Това може да се пов тори и потрети.

Чл.29 Дис пан серът се ста рае да снаб дява тубер ку лозно бол ните с 
дезин фек ционни сред ства, рибено масло и най-необхо ди мите лекар ства.

Чл.30 Отделът има под своя зак рила всички известни нему тубер ку-
лозно болни, като се ста рае да ги под по мага, да ги наста нява на под хо дяща 
за здра во слов ното им състоя ние работа.

Чл.36 Лека рят обръща осо бено вни ма ние на децата в дома на носи теля 
на бацили и ако отстра не нието на бол ния не може да стане, то да се наме-
ри начин за отстра ня ване на децата.

От изло же ното се вижда, че пра вил ни кът на отдела е изгот вен много 
добре, при бли жа вайки се по съдър жа ние до съвре мен ните изис ква ния на 
д и с  п а н  с е р  н о т о  о б с л у  ж в а н е . Усло вията при които раз вива дей ност 
Дис пан сера, обаче не му дават възмож ност да се спа зят всички пунк тове 
така, както те са пре дви дени на книга. Така напри мер орга ните на отдела 
не са били в състоя ние да извърш ват как вото и да е тру доу стро яване на 
бол ните работ ници, нито пък да осигу рят мате ри ал ната издръжка или ста-
цио нар ното лече ние на същите. Не се създа ват никакви възмож но сти за 
изо ли ране на децата от бол ните роди тели, дори тогаз, когато са при ну дени 
да живеят в една стая и да спят в едно легло.

Р а б о т  н о т о  в р е м е  на про ти во ту бер ку лоз ния отдел е от 8–12 ч. 
всеки ден преди обяд, а втор ник и петък от 17–19 часа. Щатът на отдела 
се състои от един лекар – зав. отдел, една сестра посе ти телка и една сани-
тарка. Бед ните и осигу ре ните към фонд ОО не се так су ват, а на дру гите се 
взе мат опре де ле ните от пра вил ника такси. Райо нът на Дис пан сера не е 
огра ни чен и всеки който желае, неза ви симо от кое насе лено място идва, 
може да потърси помощта на заве де нието. Пре о бла да ва щата част от бол-
ните са от Плов див. Някои от бол ните се изпра щат за кон сул та ция в Дис-
пан сера от уча стъ ко вите амбу ла то рии, други от частни лекари или пък 
идват по соб ствена ини циа тива. Раз пре де ле нието на пре гле дните болни в 
про ти во ту бер ку лоз ния отдел през 1937 г. е след ното:

1. Изпра тени от длъж ностни лекари   – 2 046
2. От частно-прак ти ку ващи лекари   – 109
3. При вле чени от пер со нала на Дома   – 365
4. Дошли по соб ствена ини циа тива   – 600

Всичко: 3120
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Въпреки, че по-голя мата част от тубер ку лозно-бол ните се леку ват при 
частни лекари, отно си телно най-малко болни изпра щат те за кон сул та ция. 
Това се дължи преди всичко на стре межа им да задър жат бол ните, с оглед 
лич ните си мате ри ални инте реси.

През периода от 1927 г. до 1938 се раз да ват без платно на бедно болни 
1118 джобни плю вал ници и се пра вят с лечебна цел 4220 пнев мо то ракса. 
Патро наж ната сестра извършва 9458 посе ще ния по домо вете на тубер ку-
лозно-болни. През същото време за бол ните се отпу скат общо 23638 литра 
мляко. В областта на про фи лак ти ката от Дис пан сера се извършва про бата 
Перке на 19474 уче ника от гр. Плов див и окол ните 27 села.

През 1931 г. д - р  Н .  Н е м  с к и , зав. дет ски отдел при Дома, прави 
обширно и обос но вано пред ло же ние до упра ви теля на същия, в което раз-
глежда по лите ра турни данни ефек тив ността от при ло же нието на про ти-
во ту бер ку лоз ната вак сина: „Понеже от изне се ното досега, про ти во ту-
бер ку лоз ната вак сина е най-ефи ка сното про фи лак тично сред ство за 
борба с тубер ку ло зата и с общата дет ска смърт ност, то се осме ля вам 
г-н Пред се да телю, да пред ложа на одоб ре нието Ви, пре по ръ ча ната 
мярка, като се обсъди съще вре менно и въпроса каква вак сина да се приеме 
и по какъв начин да се достави. С това вяр вам най-добре да опра вдая наз-
на че нието си, да водя борба срещу дет ската смърт ност“.

Д - р  Н е м  с к и  със сво ето изло же ние се явява като пио нер за въвеж да-
нето и при ла га нето на БЦЖ вак сина в Плов див. Такава нас коро след това 
се доставя и при лага сред деца от учи лищна възраст [301].

Към Дома „П. Д. Кудо глу“ се при крепя бла го тво ри тел ното дру же ство 
„Сама рянка“, което по хода тай ство на отдела под по мага с хра ни телни про-
дукти някои бедни тубер ку лоз но болни [302].

От годиш ните отчети за дей ността на Отдела прави впе чат ле ние, че 
броят на пов тор ните пре гледи е малък. Това говори, че бол ните идват тук 
за да се уточни по-скоро диаг но зата, а не текущо да се наблю да ват и леку-
ват. През някои години 2/3 от всички пре гледи са про фи лак тични, пре-
димно на рент ген, като се обхва щат най-вече деца от учи лищна възраст.

Възра сто вото раз пре де ле ние на бол ните от тубер ку лоза, леку вани в 
дис пан сера показва, че отно си телно най-много посе ти тели има от 15 до 
39 г. Като при чина за смъртта най-често се среща тубер ку ло зата на диха-
тел ните органи, след вана от тубер ку лоза на мозъ чните ципи и цен трал ната 
нер вна система. 

През месец април 1930 година в Плов див се открива Работ ни че ски дис-
пан сер, в който има и про ти во ту бер ку лозен отдел. Дей ността на този дис-
пан сер обаче не може да отго вори на нуж дите на нарас на лия брой работ-
ници. Пер со налът при отдела е недо статъ чен, лип сват патро нажни сестри, 
няма и лекари хигие ни сти, които да поемат про фи лак тич ната дей ност по 
про миш ле ните пред при я тия. В дис пан сера се извърш ват само пре гледи на 
забо лели работ ници и с това „дис пан сер ната“ дей ност се изчерпва. 
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Съгласно закон ните раз по редби забо ле лите от тубер ку лоза работ ници 
трябва да се отстра нят от пред прия тието. Това при нуж дава работ ни ците 
да избя гват дис пан сера, тъй като парич ното възна граж де ние, което полу-
ча ват по време на болест с вре менна нетру дос по соб ност, е почти нищож-
но. Още по-нес пра вед ливо е това, че „като изка рат девет месеца в бол-
нични, оста ват на про из вола на съд бата, никой не се грижи повече за 
тях, отнема им се книж ката, не могат да постъ пят на работа и т. н. 
Всичко това кара работ ни ците да отбя гват пре гле дите...“

Пре гледи, извър шени от про ти во ту берк.сек тор на Дом „Д. П. Кудо глу“ 
от 1927 до 1944 г.

По данни на работ ни че ския дис пан сер 60% от забо ле лите от тубер ку-
лоза живеят мизерно. Тях ното финан сово поло же ние става още по-тежко, 
когато се наложи бол ният да пол зва домашна почи вка. Осо бени затруд не-
ния среща пер со нала на дис пан сера при наста ня ва нето на тубер ку лозно 
бол ните на лече ние в бол нично заве де ние. От всички нуж да ещи се са 
наста ня вани едва 20–25%. През периода от 1930 г. до 1.VІ.1936 г. са се 
запи сали за ста цио нарно лече ние 2874 болни работ ници, а са били наста-
нени само 665 души: 110 в Искрец, 163 в Чепе ларе, 34 в Лъджене, 77 в 
Асе нов град и 281 болни в Плов див ската дър жавна бол ница [303].

От страна на Р а б о т  н и  ч е  с к и я  д и с  п а н  с е р  се пра вят постъпки 
пред фонд ОО да се създа дат усло вия за наста ня ване на лече ние на всички 
болни работ ници с „открити“ форми, които пред ста вля ват осо бена опас-
ност за своите близки и обще ството, но и това не се постига. След девет-
ме сечно „леку ване“ на бол ните се отнема работ ни че ската книжка, оста-
вяйки на про из вола на съд бата, без право на мате ри ална издръжка и без 
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право на лече ние.
Отно сно про фи лак тич ните насоки на бор бата с тубер ку ло зата съще-

ствува яснота още твърде рано. В отчета на плов див ския окръ жен лекар за 
1910 г. се спо ме нава: „В осно вата на бор бата с тубер ку ло зата трябва да 
лежат меро при я тия от общ харак тер, които да имат за цел пре мах ва-
нето на всички лоши усло вия в живота на нашето град ско и сел ско насе-
ле ние, да под го твят него вото бла го съ стоя ние и култура, които от своя 
страна ще спо мог нат за пре мах ва нето на лошите жилища и мизе рията“ 
[304].

Освен това окръж ния лекар пред лага „дър жа вата да залегне по-скоро 
за бла гоу стро ява нето на гра до вете, да се уве ли чат сани тар ните органи, 
които да попу ля ри зи рат с перо и сказки, това което нау ката е дала за 
успеш ната борба с тубер ку ло зата“.

По слу чай съве ща нието на упра ви те лите на работ ни че ските дис пан-
сери в София, упра ви те лят на плов див ския работ ни че ски дис пан сер прави 
след ното изяв ле ние: „Бор бата с тубер ку ло зата е социа лен, дър жавен 
въпрос. Фон дът сам не е в състоя ние да направи как вото и да е рацио-
нално, без помощта или огла вя ва нето на дър жа вата“.

В про гра мата на Лекар ския съюз в Бъл га рия пред став ена на ІХ събор в 
Русе, заля гат задачи по бор бата с тубер ку ло зата. Тя е изра бо тена от група 
лекари: Т.  П е т р о в ,  Х а р .  Н е й  ч е в ,  Р ач о  А н г е  л о в ,  С .  Тод о -
р о в ,  В л .  Р у м е  н о в  и  П .  О р а  хо  в а ц , отпе ча тана в плов див ското 
меди цин ско спи са ние „Бъл гар ски лекар“ 1912 г. кн. ІV и І.

В раз дел ІІІ на Про гра мата се пре движда след ното:
1) П р е д  п а з н а  пре димно борба с болестта и при чи ните чрез подоб-

ре ние сани тар ните и социал ните усло вия.
2) З а д ъ л  ж и  т е л н о  с ъ о б  щ а  в а н е  на всеки болен. 
3) З а д ъ л  ж и  т е л н а  о б щ е  с т в е н а  п о м о щ  в лекове, храна, обле-

кло, поме ще ния, пране, дезин фек ция и пр. за бол ните и семей ствата в 
слу чай на нужда.

4) Ш и р о ко  и з п о л  з в а н е  н а  д и с  п а н  с е  р и т е  и лечеб ните стан-
ции, сана то ри уми и пр. за леко бол ните. 

5) Б е з  п л ат н о  и  з а д ъ л  ж и  т е л н о  н а с т а  н я  в а н е  на тежко бол-
ните в спе циални отде ле ния при бол ни ците.

6) Широко изпол зване на л е т  н и т е  ко л о  н и и ,  го р  с к и т е ,  п л а -
н и н  с к и т е ,  м о р  с к и т е  с т а н  ц и и ,  с п о р т а ,  г и м  н а  с т и  к ат а  и 
и г р и т е  и др. за всички слаби и пре драз по ло жени към тубер ку ло зата деца 
и мла дежи.
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Въпросът за раз про стра не нието на вене ри че ските боле сти е сло жен. 
Той е в зави си мост от редица социално-ико но ми че ски, морални и 

зако но да телни фак тори.
За първи път в Плов див след Осво бож де нието се спо ме нава за вене ри-

че ското забо ля ване в едно писмо, изпра тено от Плов див ската про фек тура 
на 10 дек ем ври 1879 г. до Настоя тел ството на град ската бол ница. В него 
се моли да се прие мат на лече ние две тур кини от Кар лово, „зара зени от 
сифи ли тични боле сти, да се леку ват до потреб ното време“ [305].

Каква е била забо ле ва е мостта от тези боле сти е трудно да се гадае, тъй 
като по това време не се води никаква реги стра ция.

Като най-бла го прия тен източ ник за бър зото раз про стра не ние на вене-
ри че ските боле сти е нали чието на про сти ту цията.

В отчета на град ските лекари за пре гле дите през м. ноем ври 1890 г. се 
избро яват като пре о бла да ващи боле сти: тре ска, тиф, брон хит и на чет-
върто място сифи лис, който се свър зва с тай ната про сти ту ция в Плов див 
[306]. Подобно уве ли че ние отчита и плов див ският град ски лекар в своя 
годи шен рапорт за сани тар ното състоя ние на град Плов див през 1891 г.: 
„Забе ле жели сме през изте клата година уси ле нието на един друг вид 
боле сти – тези боле сти са вене ри че ските“ [307]. Между дру гото отбе-
лязва и раз ра ства нето на про сти ту цията: „В Плов див вещи хора наб ро яват 
около 250–300 тайни про сти тутки, когато явните са около 40–50“. 
Почти всички „тайни“ спо ред град ския лекар са зара зени.

Още през пър вите години след Осво бож де нието в Плов див възни кват 
3–4 публични домове. Съгласно чл.27 от Област ния закон за устрой ството 
на сани тар ната част в Източна Руме лия град ският лекар е задъл жен „да 
посе щава два пъти в сед ми цата домо вете на про сти тут ките“ [308].

Във връ зка с Пър вото меж ду на родно изло же ние в Плов див, кметът на 
града издава спе циална запо вед на 22 юли 1892 г., с която задъл жава:

„1. Да се учести сани тар ния над зор при публич ните домове в града ни.
2. Съдър жа те лите на публич ните домове да пла щат зан апред за всяка 

меди цин ска визи та ция по 2 лева на про сти тутка, наме сто 1,5 лв., както е 
било досега“ [309].

Тези пре гледи се извърш ват в една „спе циална“ стая в публич ния дом, 
при най-при ми тивна тех ника. За целта се опре де лял ден и час от сед ми-
цата, в което време са били задъл жени да се явят всички про сти тутки.
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При кон ста ти ране явни приз наци на забо ля ване бол ните се наста ня-
вали на бол нично лече ние в Плов див ската дър жавна бол ница. Преди да се 
раз крие кожно-вене ри че ското отде ле ние тези болни се леку ват заедно с 
хирур ги че ските слу чаи. В една от бол нич ните стаи се пре глеж дат всички 
про сти тутки, пра вят им се прев ръ зки, про мивки и други мани пу ла ции, 
отде лени само с пара ван от оста на лите болни. При реви зия на Дър жав ната 
бол ница през 1904 година д-р Г. Золо то вич кон ста тира след ното: „Болни 
от сифи лис се леку ват заедно с други болни, инстру мен та риум съвсем 
оста рял и зане ма рен, а вме сто спе ку лум се изпол зува дила та тор за анус. 
Видях в една малка стая болен с гра ма ден улкус сифи ли ти кус, поставен в 
една стая с други болни.“

Във връ зка с бор бата с вене ри че ските боле сти лека рите в Плов див пое-
мат някои пох вални ини циа тиви. Така напри мер, всеки лекар при кон ста-
ти ране на болен от вене ри че ско забо ля ване в своя каби нет се задъл жава да 
раз пита бол ния: „где, кога и при какви усло вия е полу чена тази болест“. 
Анке ти ра ните данни тряб вало да се съоб щят вед нага на град ския лекар за 
по-нататъ шно раз по реж дане. Спо ред све де нията на град ския лекар, това 
обеза тел ство се изпъл нява много съвестно и аку ратно и дава „добри“ 
резул тати.

Кол кото и добър зами съл да има тази ини циа тива, едва ли се достига до 
пълно обхва щане на бол ните.

Между дру гото трябва да се упо мене, че с а н и  т а р  н и я т  ко н  т р о л , 
който се упраж нява над про сти тут ките е далеч от вся какви хуманни под-
буди. Всеки пре глед се заплаща доста високо, а публич ните домове се 
обла гат с голям налог. В един от пър вите отчети на местното настоя тел-
ство на дру же ство „Св. Пантелеймон“ за дей ността на Плов див ската дър-
жавна бол ница през 1883/84 г. се изтъква, че бол ни цата, освен на бла го-
тво ри телни начала, се издържа и от еже ме сечни вно ски от „при ходи, ако 
и от извор, тол кова сти ден по каче ство, кол кото и зло зву чен за наи ме но-
ва ние“. При хо дите постъ пили от пре гле дите на про сти тут ките и от нало-
зите на публич ните домове, се дават за издръж ката на бол ни цата. Публич-
ните домове се обла гат с високи такси. През 1898 г. се пре движда при ход 
от тези заве де ния в град ския бюджет – 20 000 лева, а като раз ход за 
„помощ на бедни и недъ гави, сакати и нес по собни за работа, под хвър лени 
деца и за други бла го тво ри телни цели, едва 11000 лева“.

Най-рано за микро скоп ско изслед ване на секре тите се спо ме нава през 
1910 г. в отчета на окръж ния лекар д-р Папа зов. Тези изслед ва ния се пра-
вят при съмне ние за гоно рея.

Съгласно сани тар ните изис ква ния про сти тут ките с вене ри че ско стра-
да ние в остър ста дий се леку ват на легло, а не амбу ла торно. Но на прак-
тика това не се спазва вся кога. Една част от бол ните, пре димно непъл но-
лет ните, се изпра щат в София за наста ня ване в при юта за зак рила на 
мла дото момиче. В този приют се изпра щат чрез Дирек цията на поли-
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цията – Служба за борба про тив социал ните злини. Обик но вено, сани тар-
ният над зор счита за болни и се изо ли рат само онези сифи ли тични про-
сти тутки, които имат явно изра зени спе ци фични изме не ния по кожата на 
тялото или по лига ви цата на поло вите органи и устата. Спо ред Б. Берон, 
при лип сата на тези вън шни явле ния погрешно „про сти тут ката се 
счита за безо пасна, не се изо лирва, ако и да се намира във вто рич ния 
период на сифи лиса и даже в пър вите месеци на зара зя ва нето си“ [310].

О т с т р а  н я  в а  н е т о  на някои забо лели от публич ните домове не вся-
кога постига целта си. Поради мате ри ална нео си гу ре ност, отстра не ните са 
при ну дени да оста нат тайни про сти тутки и още по-без пре пят ствено сеят 
зара зата. Поради липса на достатъ чен брой легла, изпра те ните за лече ние 
често пъти се връ щат без да им се осигури под хо дящо и сво е вре менно 
ста цио нарно лече ние. Прие тите на ста цио нарно лече ние про сти тутки се 
поста вят между дру гите болни, което оказва лошо влия ние върху окол-
ните, осо бено върху мла дите моми чета. Един ствено в гр. Русе се орга ни-
зира град ска бол ница (общин ска) за про сти тутки още през 1940 г. Бол ни-
цата се издържа от нало зите на публич ните домове. По този при мер се 
увли чат сани тар ните органи и в някои други гра дове, както и Плов див, но 
без успех.

Поради широ кото раз про стра не ние на про сти ту цията и вене ри че ските 
боле сти, сани тар ните органи в Плов див орга ни зи рат пре гледи и изслед ва-
ния на жени със съмни телно пове де ние, рабо тещи по хотели и други 
обще ствени места. При тези про верки, извър шени от лекаря и хигие ни ста, 
през 1933 г. се кон ста ти рат зна чи те лен брой зара зени.

През същата година се интер ни рат от Плов див 8 про сти тутки [311].
Бор бата с вене ри че ските боле сти не трябва да бъде орга ни зи рана 

локално. Тя трябва да обхване цялата страна, за да се оча кват някакви 
сериозни резул тати. В Плов див постоянно при сти гат разни певици и тан-
цьорки от София, които винаги оста ват „следи“ върху забо ле ва е мостта.

Раз про стра не ние на вене ри че ските боле сти в стра ната от 1931 до 1936 година
(по М. Ничев)
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За борба с бито вия сифи лис в стра ната се орга ни зи рат така наре че ните 
„п р о  т и  в о  с и  ф и  л и  т и ч н и  о т р я д и “. Те про веж дат лечебни меро при я-
тия само в онези слу чаи, които пред ста вля ват опас ност за окол ните, както 
и на бре мен ните жени, болни от сифи лис. Съгласно раз по реж да нията 
масово без платно лече ние се про вежда само в слу ча ите, пред ста вля ващи 
обще ствена опас ност [312].

Бор бата с про сти ту цията в мина лото се води главно по пътя на р е гл а -
м е н  т а  ц и я т а , т. е. чрез з а р е  г и  с т р и  р а н е  н а  в с и ч к и  л и ц а , зани-
ма ващи се с про сти ту ция. Всички реги стри рани в поли цията по тази при-
чина трябва да имат спе циална сани тарна книжка и да им се про вежда 
редо вен меди цин ски пре глед. При уста но вя ване на вене ри че ска зараза, на 
същите се про вежда задъл жи телно лече ние. На Пър вия кон грес в Брюк сел 
се разис ква един ствено въпроса за подоб ря ване на регла мен та цията, но в 
послед ствие настъпва отлив от това схва щане. На годиш ното събра ние на 
Меж ду на род ния съюз про тив вене ри че ската напаст се взема с общо одоб-
ре ние извест ната резо лю ция: „Регла мен та цията е фали рала и трябва да се 
замени с други мерки“. Срещу регла мен та цията се орга ни зира ново тече-
ние още в края на мина лото сто ле тие – або ли цио низма. Идео ло зите на 
това тече ние се борят срещу регла мен та цията и всички зако но да телни 
мерки насо чени само спрямо еди ния пол.

Раз пре де ле ние на бол ните от сифи лис по начин на зара зя ване 
(за дом „Д. П. Кудо глу“)

В Про гра мата на Лекар ския съюз в Бъл га рия от 1912 г. отно сно бор бата 
с про сти ту цията и вене ри че ските боле сти също заляга подобно схва щане: 
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1. Пре мах ване на регла мен та цията и сани тар ния над зор върху про сти ту-
цията и 2. Без платно леку ване на бол ните [313].

През 1936 г. излиза Н а р е д б а - з а ко н  з а  б о р б а  с  в е н е  р и  ч е -
с к и т е  б о л е  с т и  [314]. Съгласно чл.25 и 26 от този закон заб ра ня ват се 
всички публични домове и тър го вията с жени и моми чета. Про сти ту цията 
не само че не изчезва, но напро тив – тя се уве ли чава. Тя се раз про стра нява 
по нови път ища и при до бива други форми [315].

Публич ните домове ста ват тайни. Към всички пив ници и хотели се 
при креп ват про сти тутки. Експло а та цията на жените се уве ли чава, а печал-
бите на соб стве ни ците на заве де нията ста ват по-големи. Въпреки демо-
кра тич ния харак тер на закона, завою ван с много уси лия на група про гре-
сивни лекари, в цен търа на които стои проф. Б. Берон, той не постига 
сво ето пред наз на че ние. Про сти ту цията си остава и расте, въпреки закон-
ната заб рана.

За пъл ното о бх в а  щ а н е  и  р е г и  с т р и  р а н е  на бол ните има зна че-
ние и отно ше нието на частно-прак ти ку ва щите лекари към този въпрос. 
Орга ни зи ра ната борба, широ ките и пла но мерни здра вни меро при я тия на 
сани тар ната власт зася гат чув стви телно мате ри ал ните инте реси на частно-
прак ти ку ва щите лекари. От друга страна се налага да се изис ква от тяхна 
страна съзна телно да съоб ща ват и насоч ват вене рично-бол ните към спе-
циа ли зи ра ните лечебни заве де ния, т.е. дър жа вата търси тях ното сътруд ни-
че ство. Или „налага се“ – както отбе лязва д-р Ив. Бал кан ски „наистина 
висок иде а лизъм от страна на съсло вието, за да може то не само да 
одобри мъл ча ливо подобно нак ър не ние на него вите инте реси, но още и 
активно да съдей ства на тези меро при я тия в името на обще стве ния и 
нацио на лен инте рес“.

С а н и  т а р  н и я т  ко н  т р о л  всъ щност след „заб ра ната“ на про сти ту-
цията и пре мах ва нето на регла мен та цията се вло шава. Бол ните, за да 
укрият забо ля ва нето си, се насоч ват за лече ние към разни частни лекари и 
зна хари, които по най-жесток начин експло а ти рат своите „жер тви“. 
Между публи ку ва ните реклами на частни лекари в плов див ските ежед нев-
ници срав ни телно най-много и прив ле ка телни са рекла мите на лека рите, 
които леку ват вене ри че ски боле сти. Опре де лят се вечерни при емни часо-
ве, часове за инжек ции и т. н.

Кож н о - в е н е  р и  ч е  с ко  о т д е  л е  н и е  към Плов див ската дър жавна 
бол ница се раз крива през 1922 година. До тази година бол ните от вене ри-
че ски боле сти се наста ня ват между дру гите болни. През 1921 г. се леку ват 
ста цио нарно 62 сифи лит ици; през 1922 г. – 89; 1923 г. – 57 лежащи и едва 
16 амбу ла торни слу чаи. Бол ните най-често се връ щат по липса на места, а 
някои про сти тутки се изпра щат на лече ние в София [316]. През 1927 г., 
съгласно Изве стие бр.4 на Глав ната дирек ция на Народ ното здраве, кожно-
вене ри че ските отде ле ния се нато вар ват и с дис пан серна работа която те 
почти не извърш ват.
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По това време лече нието в отде-
ле нието се заплаща. Без платно лече-
ние пол зват само онези лица, съглас-
но ЗНЗ – чл.189, които са изпра тени 
от сани тар ните вла сти за при ну ди-
телно уеди не ние и лече ние. Без-
платно се леку ват и воен но слу жа-
щите. Това са пре димно паци ен тите 
на Плов див ската дър жавна бол ница. 
Оста на лите болни се насоч ват за 
лече ние пре димно при частни 
лекари.

Въпроса за з а д ъ л  ж и  т е л н о 
л е ч е  н и е  на вене рично-бол ните 
възни ква и се обсъжда мно го кратно. 
Но за да се реши този въпрос рацио-
нално, са нужни много меро при я тия: 
орга ни зи ране на спе циални заве де-
ния – дис пан сери, осигу ря ване на 
необхо ди мия за целта под гот вен пер-
со нал, пълна реги стра ция на бол-
ните и зако но да тел ство, осигу ря-

ващо задъл жи телно хос пи та ли зи ране и т. н. Мно го кратно възни ква и 
въпроса за лекар ската тайна. На тази база се водят редица спо рове за и 
про тив реги стра цията на бол ните. Като най-съще ствен аргу мент про тив 
реги стра цията се изтъква, че бол ните ще загу бят дове рието в лекаря, пре-
да вайки се на лече ние в ръцете на раз лични сам оз вани лечи тели и шар ла-
тани. На стра ната на тези привър же ници стоят и инте ре сите на част ната 
прак тика. Поради есте ството на забо ля ва нето, бол ните про явя ват пред по-
чи та ние към част ните лекари, които поня кога леку ват бол ния до пъл ното 
му мате ри ално разо ря ване.

Отно си телно най-голям при нос в бор бата про тив вене ри че ските боле-
сти в Плов див има п р о  т и  в о  в е  н е  р и ч  н и я т  о т д е л  п р и  Д о м а  н а 
бл а  г о  т в о  р и  т е л  н о с т т а  и  Н а р од  н о т о  з д р а в е  „ Д .  П .  Куд о -
гл у “ . Той се открива на 10 октом ври 1927 г. В пра вил ника за функ ци о ни-
ране на отдела, чл.52 се спо ме нава: Зара зе ните от вене ри че ски боле сти от 
двата пола, без раз лика на състоя ние, могат да се пре глеж дат и полу ча ват 
съвети, както пълно и мето дично лече ние в Дис пан сера. Съгласно чл.53 
пре глеж да нето и леку ва нето на вене ри че ски боле сти се извършва 6 пъти 
сед мично: от 5–8 часа вечер от 1.Х. до 1.VІ., а оста на лите месеци от 7–9 
часа вечерта. Мъжете се пре глеж дат поне дел ник, сряда, чет вър тък и събота, 
а жените – сутрин от 9–12 часа във втор ник и петък. Съгласно чл.64 от Пра-
вил ника към същия отдел се учре дява Брачна съве ща телна стан ция [317].
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На осно ва ние чл.104, буква „А“ от закона за Народно здраве при ло же-
ните меди ка менти за лече ние на бол ните Домът изис ква от Дирек цията на 
Народ ното здраве.

Това заве де ние се открива в момент, когато почти лип сва как вато и да е 
орга ни зи рана борба в Плов див с вене ри че ските боле сти. Плов див ската 
дър жавна бол ница, въпреки че има раз крито кожно-вене ри че ско отде ле-
ние с пред наз на че ние да раз крива и дис пан серна дей ност, не може да отго-
вори на поста ве ните изис ква ния.

Първи зав еж дащ отдела за борба с вене ри че ските боле сти в Дис пан-
сера е д - р  П е т ъ р  Тр и  ф о  н о в  А л е к  с а н  д р о в  (1893–1936 г.). Д-р 
П. Алек сан дров е роден в град Юзовка – Русия, а завършва меди цина в 
Хар ков през 1917 г. След рево лю цията работи в Еги пет, после спе циа ли-
зира вене ро ло гия в Чехия. При сти гайки в София, работи като аси стент на 
проф. П. Берон. При откри ва нето на Дис пан сера в Плов див проф. Берон 
го пре по ръчва като най-под хо дящ. От 25.ІХ.1927 г. д-р П. Алек сан дров 
раз крива и зав ежда лабо ра то рията и отдела за борба с вене ри че ските боле-
сти, поста вяйки осно вите на едно по-задъл бо чено проуч ване, както в 
областта на вене ро ло гията, така и в областта на лабо ра тор ната дей ност в 
Плов див. От постъп ва нето му до 1 януари 1936 г. се извърш ват 129,804 
лабо ра торни изслед ва ния, а през отдела пре ми на ват и се обслу жват 9583 
паци ента, напра вили 90323 посе ще ния.

Д-р П. Алек сан дров се пол зва със сим па ти ите на плов див ското граж-
дан ство, с име на скро мен и задъл бо чен меди цин ски работ ник, про явя-
вайки голямо обще ствено чув ство.

Към дис пан сера се изгражда много добре обза ве дена лабо ра то рия, 
един ствена в Плов див, която спо мага твърде много за пови ша ване каче-
ството на ран ната диаг но стика на сифи лиса и гоно реята. Тук се въвежда 
за първи път в Плов див с е р о  д и  а г  н о  с т и  к ат а , която се изпол зва и за 
кон тро ли ране ефек тив ността на лече нието. Само през пър вите години 
1927–1930 г. се изслед ват 4440 серума по В а с е р  м а н , от които пара лелно 
с Каан – 2175 [318].

За осем го ди шен период – от 1928 г. до 1935 г. вклю чи телно са диаг но-
сти ци рани в про ти во ве не рич ния отдел 1286 болни от гоно рея. По-голяма 
част от пре гле да ните се леку ват в дис пан сера. От всичко 9587 пър вични 
пре гледа, гоно реята дава 13,4% пора зе ност: мъже 883, жени 375, деца 28. 
По семейно поло же ние те се раз пре де лят: мъже – неже нени 68%, жени – 
нео мъ жени 50%. По възра сти най-висок про цент се среща, както и при 
сифи лиса, сред възрастта от 30 до 40 г., като за мъжете е 59,1%, а за жени-
те 52% [319].

Бол ните от сифи лис, потър сили меди цин ска помощ, обик но вено идват 
късно, докато при гоно реята, поради есте ството на пър вите приз наци, в 
83% бол ните мъже се явя ват с акутна гоно рея, а оста на лите 17% са пре-
димно с хро нична гоно рея или кому ли рани.
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През 1925 година у нас се въвежда а н ке т н а  к а р т а  з а  б о л е н  о т 
с и ф и  л и с , която се отменя през 1931 г. [319]. На всеки про явил жела ние 
да се лекува в Дис пан сера също се зав ежда спе циална „Реги стра ционна 
карта“, в която се нана сят освен пас порт ните данни всички све де ния отно-
сно диаг но зата и про ти ча нето на лече нието. На всеки болен се раз да ват 
листовки – пис мени наста вле ния отно сно начина за пред паз ване от сифи-
лис, пред паз ване на окол ните и други полезни съвети в тази насока. [320]. 
При явя ване на болен в Дис пан сера, бол ният се раз пи тва „от къде се е 
зара зил и като се узнае източ ника на зара зата, с голяма осто рож ност и 
по един дели ка тен начин се прив лича лицето, което е дало зара зата за 
пре глед, изслед ване, леку ване“.

Бол ните се наблю да ват в Дис пан сера до пъл ното им оздра вя ване. За 
окон ча телно изле ку вани се счи тат бол ните, след като се про сле дят три-
четири години и ако при изслед ване на кръвта, не се ока жат болестни 
изме не ния.

На паци енти дошли извън Плов див, се раз ре шава да оста нат в Дома до 
24 часа, за която цел се обзав еж дат спе циални стаи. Тези усло вия пре драз-
по ла гат и създа ват удоб ства на насе ле нието, което с дове рие търси помо-
щта му. Броят на бол ните леку вани в про ти во ве не рич ния отдел от година 
на година расте. И все пак това са само част от бол ните.

Възра сто вото раз пре де ле ние на сифи ли тично бол ните през раз лич ните 
години не е еднакво, но под чер тан е при веса на възрастта от 30–40 години, 
зае маща около 40% от всички забо лели.

Леку ва ните в про ти во ве не ри чен отдел при Дом „Д. П. Кудо глу“
болни от сифи лис по възра сти
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Л еч е  н и е т о  н а  с и ф и  л и с а  се извършва в Дис пан сера по общо при-
е тите методи с бис мут и сал вар зан.

Напра вени инжек ции и про ти во ве не ри чен отдел при Дом „Д. П. Кудо глу“ 
от 1928 до 1930 година

През месец април 1930 г. в Плов див се открива към ФОО Р а б о т  н и -
ч е  с к и  д и с  п а н  с е р , към който има и отдел за борба с вене ри че ските 
боле сти. Архивът на този дис пан сер е уни що жен и ние малко знаем за 
него вата дей ност. Но някои данни, запа зени до днес, ни дават все пак 
известна пред става за това. Лечеб ната дей ност, която се извършва в него, 
е срав ни телно малка, но при носът на отдела е този, че тук за първи път в 
Плов див се орга ни зира в широк мащаб про фи лак тична дей ност сред 
работ ни ците. Само през 1930 г. са пре гле дани про фи лак тично 646 бре-
менни работ нички, от които 5 се оказ ват болни от сифи лис, което прави 
– 7,7‰ пора зе ност. През същата година в София пора зе ността сред бре-
мен ните работ нички е 6,6‰. За доб рата работа на отдела допри нася най-
вече него вият зав еж дащ – д-р Любен Мар ков ски (1902–1955 г.).

По стра ни ците на плов див ските ежед нев ници се сре щат мно же ство 
негови ста тии, в които ясно изпъква буд ната съвест на обще стве ника, 
лека рят с голямо човешко сърце.

Д-р Л. Мар ков ски покрай своите про фе си онални инте реси, не остава 
чужд на нау ката и изку ството. През сво бод ното си време той е в плен на 
чет ката с маслени бои, задъл бо чава се в бъл гар ската исто рия, рови се в 
архиви и т. н. След откри ва нето на Работ ни че ския дис пан сер се полу чава 
изве стен отлив в дей ността на съот вет ния отдел в Дома „Д. П. Кудо глу“.

Въпреки, че се пре движ дат някои пре дим ства за работ ни ците, без-
платно леку ване от ФОО, в много слу чаи това остава на книга. До бол нич-
ните заве де ния се изпра щат ука за ния да не се дър жат тези болни продъл-
жи телно време на лече ние.

Здра вната про света насо чена срещу раз про стра не нието на вене ри че-
ските боле сти в Плов див се среща срав ни телно късно. „Пър вото усло вие 
за борба с всяка народна болест е насе ле нието да е хигиенно въз пи тано, 
насе ле нието да знае про явите, начина на зара зя ва нето и раз про стра ня-
ва нето на болестта и усло вията при които може да се постигне изле че-
ние. Една народна болест е напо ло вина поб едена, когато насе ле нието 
знае в какво се състои тя“, пише Б. Берон [321].
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По-орга ни зи рана здра вно про светна дей ност се раз вива след откри ва-
нето на Дома на бла го тво ри тел ността и на Народ ното здраве „Д. П. Кудо-
глу“. В спе циално орга ни зи ра ния салон за здра вна про света се изна сят 
редица сказки, запоз на ващи широк кръг граж дани с начина на пре да ване 
на зара зата, сред ствата за лече ние и пред паз ване. На всеки леку ван в дис-
пан сера граж да нин се раз да ват спе циални листовки с подробни ука за ния, 
които заан га жи рат актив ното уча стие на бол ния в лече нието му и пови ша-
ват него вата здра вна култура.

Отно сно бор бата с вене ри че ските боле сти съще ству ват раз лични идеи. 
Д-р К. Доб рев пред лага „покрай дру гото д ъ р  ж а  в а т а  д а  у ч а -
с т в у в а  в  б о р  б а т а  п р о  т и в  с и ф и  л и са , като отпуща даром нуж-
дните лекар ства, понеже послед ните са много скъпи и леку ва нето трае 
дълго време. Ако дър жа вата не стори това, то да се заин те ре со ват 
окръ зите, общи ните, да се орга ни зи рат дру же ства за борба про тив 
вене ри че ските боле сти“ [322]

Съгласно Закона за народ ното здраве лече нието на всички вене рично 
болни, зая вили, че са бедни, е без платно [323]. Но за изпъл не нието на това 
не е под си гу рено нито мате ри ална, нито кадрова база.
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ÏÐÎ ÒÈ ÂÎ ÀË ÊÎ ÕÎËÍÀ ÄÅÉ ÍÎÑÒ

През пър вите години след О с в о  б ож  д е  н и е т о  кон су ма цията и 
про из вод ството на вино и ракия е в огра ни чен раз мер. По-голяма 

част от спирта за ракия се внася от чуж бина. Така напри мер, само през 
1887 г. е вне сен 1 300 000 литра спирт за ракия. По същото време у нас 
има 4 фаб рики за спирт, които про из веж дат 698 хиляди литра спирт. През 
1890 г. те нара стват на 5, с про из вод ство 1 100 000 литра, през 1894 г. на 
8, с про из вод ство 3 500 000 литра и през 1899 г. – 10 фаб рики със 6 000 000 
литра спирт и т. н. За изве стен период про из вод ството на спирт у нас нама-
лява, поради уве ли че ние на акциза.

К р ъ ч  м а р  с т в о т о  става лесна и доходна про фе сия. Кръч мите се мно-
жат непрек ъс нато. Дори в някои гра дове и села се стига до това поло же-
ние, че ако се изклю чат жените и децата, на една кръчма се падат по 8–19 
възрастни мъже за гра до вете, а в селата от 29–44 души [324].

Ръст на питей ните заве де ния в Плов див и око лията
От 1909–1919 г. (по Хар. Ней чев)

През 1919 г. непо сред ствено след Пър вата све товна война, броят на 
кръч мите рязко се покачва.

Отно сно коли че ството на кон суми ра ния алко хол в Плов див има раз-
лични съоб ще ния, но те едва ли могат да отра зят истин ското поло же ние. 
В мина лото има много дребни соб стве ници про из во ди тели на вино, чието 
про из вод ство обик но вено не може да се обхване напълно от ста ти сти ката 
[324].
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През 1933 г. броят на кръч мите в Плов див достига 267, а израз ход ва-
ните спиртни напи тки, както следва:

Вино – 1 906 300 литра
Ракия  –  194 530 литра
Коняк  –  23 750 литра
Бира  –  82 060 литра
Лик ьори  –  485 литра

По стра ни ците на плов див ските ежед нев ници се печа тат непрек ъс нато 
прив ле ка телни реклами за раз лич ните питейни заве де ния. За да се уве ли-
чава кон су ма цията на спирт ните напи тки, към пив ни ците се прив ли чат 
певици и тан цьорки, пре димно от София, които почти винаги оста ват 
следа върху вене ри че ската забо ле ва е мост. Алко хо лиз мът бла го при ят-
ствува раз про стра не нието на про сти ту цията и вене ри че ските боле сти.

От едно проуч ване, про ве дено в дис пан сера „Д. П. Кудо глу“ се уста но-
вява, че голяма част от забо ле лите прие мат вене ри че ската зараза в нетрез-
во състоя ние [325].

За борба с алко хо лизма в Плов див се осно ва ват редица въ з д ъ р  ж а -
т е л н и  д р у  ж е  с т в а , чиито привър же ници по пътя на здра вната про-
света и лич ния при мер се опи тват да огра ни чат раз ме рите на това социал-
но зло. Пър вите пио нери в про ти во ал ко хол ната борба са пре димно чуж-
денци, мисио нери на раз лични цър кви и секти, които по този път се ста-
раят да обхва нат кол кото се може повече привър же ници за своята кауза. 
През 1888 г. в Плов див се осно вава от аме ри кан ката З. Ланг „Жен ски 
въздър жа те лен съюз“, а по-късно У. Марш орга ни зира също в Плов див 
Дет ска въздър жа телна дру жина. Те са пър вите осно вани у нас след Осво-
бож де нието, въздър жа телни орга ни за ции [326].

След тях идват мла деж ките въздър жа телни дру жини при еван гел ската 
цър ква. От тези дру жини през 1893 г. се орга ни зира „Бъл гар ски въздър жа-
те лен съюз“, с печа тен орган „Бъл гар ско въздър жа телно знаме“, пре и ме-
ну вано по-късно „Въздър жа тел“, редак ти ран в продъл же ние на 10 години. 
Еван гел ският въздър жа те лен съюз, осно ван през 1893 г., е с про аме ри кан-
ска мисио нер ска фрак ция.

През 1910 г. извест ният проф. Форел при спе циал ната си оби колка в 
Бъл га рия осно вава кло нове (ложи) от Неу трал ният меж ду на ро ден про ти-
во ал ко хо лен орден на доб рите хра мов ници. Броят на кло но вете през 1930 
г. в стра ната достига 28. Орга ни зира се изна ся нето на зна чи те лен брой 
здра вни беседи. Кло но вете имат свой печа тен орган „Б о р б а  с  а л ко  хо -
л и з м а “. Към ложата се орга ни зира и Бъл гар ска про ти во ал ко холна кооп-
ера ция, която, под дър жайки връ зката с лоза рите, се опи тва да влияе върху 
про из вод ството на безал ко холни напи тки, които да бъдат осво бо дени от 
акциз.

188



В Плов див и други гра дове се осно ва ват уче ни че ски дру же ства, които 
се обеди ня ват в съюз с цен тър гр. Сли вен. Уче ни че ският съюз е клон на 
Неу трал ния меж ду на ро ден про ти во ал ко хо лен орден със седа лище в 
Швей ца рия. Техен печа тен орган е „Трез ве ност“.

През 1926 г. се осно вава Б ъ л  г а р  с к ат а  въ з д ъ р  ж а  т е л н а  ф е д е -
р а  ц и я , която обеди нява всички съще ству ващи у нас въздър жа телни 
съюзи и дру же ства и става гла вен пред ста ви тел и ръко во ди тел на цялото 
бъл гар ско въздър жа телно дви же ние. Осмият феде ра лен кон грес се про-
вежда в гр. Плов див през 1934 г. На кон греса засе да ват поот делно раз лич-
ните съюзи: Бъл гар ски неу тра лен въздър жа те лен съюз, Мла дежки въздър-
жа те лен съюз и Бъл гар ски желез ни чар ски въздър жа те лен съюз. Пред се да-
те лят на феде ра цията д-р Д. Т. Бурил ков изнася доклад на тема: „Алко хол-
ният про блем и моно полът на спирта“. По време на кон греса в салона на 
кооп ера ция „Напредък“ се урежда под хо дяща про ти во ал ко холна изложба 
[327].

С въздър жа тел ната насо че ност изни кват като гъби и редица други 
въздър жа телни съюзи и дру же ства, които малко или повече раз ви ват 
известна дей ност в Плов див. Про веж дат се тър же ства, вечери и кон греси, 
на които се изди гат високо въздър жа тел ните прин ципи.

Бъл гар ската въздър жа телна феде ра ция посред ством здра вните служби 
въздей ствува за орга ни зи ра нето и про веж да нето на деня и сед ми цата на 
трез ве ността. Про вежда се и винена сед мица, през което време пре димно 
лекари, нато ва рени от въздър жа тел ните дру же ства и съюзи, изна сят здра-
вни беседи с про ти во ал ко холно съдър жа ние. Плов див ската неу трална 
ложа „Нов човек“ про вежда редица кон фе рен ции, на които се изна сят 
беседи от д-р Кън чев, Хр. Чер вен ков, Гра ди на ров и други [328]. С цел да 
се прив ле кат повече слу ша тели на сказ ки те те пред ва ри телно се раз гла ся-
ват в пре сата [329].

В плов див ските ежед нев ници се публи ку ват здра вни беседи с про ти во-
ал ко холна насо че ност, пре димно акци онно. Поме сте ните ста тии раз глеж-
дат най-вече вре дата от алко хола върху орга низма.

Отно сно про ти во ал ко хол ната про па ганда в Плов див, дви жена по лини-
ята на здра вните заве де ния, д-р Ив. Наз лъ мов отбе лязва след ното: „Бор-
бата с алко хо лизма се състо еше: в здра вна про па ганда, в при ло же ние на 
чл.чл. 172, 174 и 175 от Закона за народ ното здраве, в при ло же ние на 
Пра вил ника за над зора върху хра ни тел ните и питейни про дукти“ [330]. 
А в отчета за извър ше ните кон тролни проби се вижда, че за цялата 1933 г. 
са взети за изслед ване само една проба ракия и 3 проби вино, отче тени 
като нор мални.

Отно сно алко хо лизма се изра бо тват най-раз лични пред ло же ния, от 
които по-голяма част оста ват само на книга. На VІІ-ят кон грес на Бъл гар-
ската въздър жа телна феде ра ция, състояла се в Плов див се взе мат след ните 
кон кретни иска ния за осъ ще ствя ване: въвеж дане на въздър жа телно обра-
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зо ва ние във всички видове учи лища и про веж дане на спе циални кур сове 
за учи те лите в тази насока.

По отно ше ние на про ти во ал ко хол ното зако но да тел ство се пра вят раз-
лични нес по луч ливи опити. Заслу жава, обаче, да се спо ме нат някои 
по-съще ствени стъпки в тази насока. През 1895 г. Иван Е. Гешов от Плов-
див, като мини стър на финан си ите, пред лага зако но про ект наре чен „Закон 
за кръч мар ството и публич ното пиян ство“. Този първи зако но про ект, дори 
не се раз глежда в кама рата, по напълно понятни при чини: В него се пре-
движда огра ни ча ване раз ра ства нето броя на кръч мите и фал ши фи ка цията 
на спирт ните напи тки. Пре движда се вечер кръч мите да са затво рени, да 
не се про да ват спиртни питиета на пияни и непъл но летни, да не се про-
дава алко хол на кре дит. Упра вля ва щите, обаче, имат финан сови инте реси 
да има повече кръчми и по-голяма кон су ма ция на алко хол, поради което 
зако но про екта се отхвърля [326].

Съгласно Закона за Народна про света от 1909 г. – чл.64, не се допуща 
откри ва нето на кръчма на 50 метра от учи лище, но и това почти не се 
спазва.

През 1918 г. се създава и влиза в сила „ З а ко н  з а  о бл а  г а н е  с 
а к ц и з и  в и н ат а “ , с цел да се засили бюджета, а не както се прави моти-
ви ров ката, че с това се засилва лозар ството и главно винар ството. С този 
закон се заб ра нява раз реж да нето на вината с вода, при го твя нето на втори 
вина, петиоти и др., освен за лична кон су ма ция. Но и този закон остава 
поло вин чат и потъп кан от почти всички тър говци-винари.

В Н а к а  з а  т е л  н и я  з а ко н  има три члена, от които 486 пре движда 
санк ции на лице, което се яви в пияно състоя ние на открито обще ствено 
място, 487 е про тив тия, при чи ня ващи пиян ство на мало ле тен и 488 срещу 
този, който опива дру гиго на публично място.

Спо ред чл.4 от „ И з м е  н е  н и е т о  и  д о п ъ л  н е  н и е т о  н а  З а ко н а 
з а  а к ц и  з и т е  и  п и т е й  н и я  с б о р  въ р ху  п и т и е  т ат а “ , затва ря нето 
на питей ните заве де ния може да стане и с реше ние на общин ския съвет, 
осо бено чрез допи тване до народа. През 1931 г. се затва рят по рефе рен дум 
в 493 общини кръч мите, но от тях нас коро след това се откри ват в 243 
общини. Тези мерки са кратки и нера ци о нални. В гла су ва нето уча ству ват 
всички жени и мъже над 21 години.

Известни мини мални огра ни че ния се пре движ дат и в З а ко н а  з а 
н а р од  н о т о  з д р а в е , а именно: Заб ра нява се в кръч мите да се про да ват 
спиртни питиета на лица под 18 г., на уче ници, стра жари, водачи на пре-
возни сред ства и др. В про екто-закона съще ству ват по-рацио нални мерки 
в тази насока, но те не се прие мат.

П р и  ч и  н и т е  з а  въ з н и  к в а  н е т о  и  п од д ъ р  ж а  н е т о  н а  а л ко -
хо  л и з м а  често се поли ти зи рат. В една от ста ти ите си Тод о р  П .  И ко -
н о  м о в  пише: „Без по лезно ще бъде да устрой ваме обще ства за трез вост, 
напразно ще напа даме на пиян ството: злото ще се отмахне само с улуч-
ше нието на живота на работ ни че ските кла сове“ (Чита лище; 1872 г.).

190



Спе циално вни ма ние се отделя на про ти во ал ко хол ната дей ност още по 
време на ХVІІІ кон грес на БРСДП (т.с.) – 1911 г. В тази насока се вмък ват 
тек стове и в след ва щите про екто-про грами на Бъл гар ската кому ни сти че-
ска пар тия. Пар тията се опълчва срещу алко хо лизма не само като отрова 
на физи ката, но и като пречка за изди гане кла со вото съзна ние на работ ни-
ците.

БКП и РМС по-късно орга ни зи рат своя печа тен орган – в. „Трезва три-
буна“, по стра ни ците на който се поме стват редица ста тии, в които „марк-
си че ски“ се обос но ва ват при чи ните на алко хо лизма и зна че нието на тази 
борба за пар тий ната дей ност. През 1934 г. в. „Тр е з в а  т р и  бу н а “  е 
спрян, но линията се продъл жава от вест ник „Тр е з в а  б о р б а “  и спи са-
ние „Тр е з в о  о б щ е  с т в о “ . През 1938 г. пра ви тел ството заб ра нява 
почти всички въздър жа телни дру же ства и съюзи, с пре текст, че въздър жа-
тел ното дви же ние става обект на кому ни сти че ски влия ния.

Рекла мата и про па ган дата, дори лъже на уч ните ста тии за хра ни тел-
ността на алко хола, за пол зата от така наре че ния апе ри тив, като възбу ди-
тел на апетита и др., тла скат към алко хо лизъм. Дори се стига до там, че се 
раз про стра нява фал ши вото ста но вище, че алко холът подоб ря вайки хра-
нос ми ла нето укрепва здра вето и сти му лира тру дос по соб ността. По този 
начин намира опра вда ние и бито вото раз про стра не ние на алко хо лизма.
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Зачен ките на з д р а  в н ат а  п р о  с в е т а  в  П л о в  д и в  са тясно свър-
зани с раз цъф тя ва нето на про свет ното и кни жов ното дело у нас по 

време на нацио нал ното ни възраж дане.
Перио дът на Възраж да нето се харак те ри зира с бурен подем в разви-

тието на учеб ното дело, тъй като за ново за раж да щата се бъл гар ска ико но-
мика е жиз нено необхо дима широка народна про света. Раз кри ват се много 
учи лища в бъл гар ските селища, които сеят сред жад ния за про света народ 
зър ната на зна нието и про греса. През 1886 год. има около 1479 пър во на-
чални учи лища, 15 тре то класни, 11 чети ри класни и 6 деви че ски. С нара-
ства нето на учеб ното дело расте и се раз вива и кни жов ното дело. През 
1806 год. Софро ний Вра ча нски отпе ча тва „Н е д е л  н и к а “, с което слага 
нача лото на възрож ден ската кни жнина, през 1844 год. К. Фоти нов издава 
пър вото бъл гар ско спи са ние „Л ю б о  с л о  в и е “, а две години по-късно – в 
1846 год. д-р Ив. Бого ров редак тира пър вия наш вест ник „Б ъ л  г а р  с к и 
о р е л “.

Въпреки теж кото роб ство и огра ни че ния общо през периода на Възраж-
да нето изли зат 100 бъл гар ски загла вия на вест ници и спи са ния. Те се огла-
вя ват от будни народни синове и рево лю ци о нери, които чрез своите ста-
тии тла скат напред нацио нал ното само съ зна ние на бъл гар ския народ, 
под го твяйки го за реши тел ния щурм, насо чен про тив веков ното иго на 
фео дал ната тур ска импе рия.

Бор бата за изди гане про све тата е мно го странна. Тя е насо чена и към 
изди гане на здра вната култура на насе ле нието, насло е ните от векове рели-
ги озно-дог ма тични пред стави за при чи ните на боле стите и тях ното лече-
ние.

Пър вите бъл гар ски лекари са преди всичко про све ти тели, откол кото 
лечи тели. Голям при нос в това отно ше ние имат извест ният учен енци кло-
пе дист д - р  П .  Б е р о н  (1795–1871 г.), д - р  И в .  С е л и  м и н  с к и  (1799–
1867 г.), д - р  И в .  Б о го  р о в  (1818–1892 г.) и много други. Със здра вно-
про светна дей ност се зани ма ват не само лекари, но и редица пред ста ви-
тели от неме ди цин ската инте ли ген ция. З а х а р и  К н я  ж е  с к и  (1823–1900) 
от Стара Загора, написва пър вата меди цин ска книга „Коренье на пиян-
ството и каква полза при нася на ония що го пият много“, изда дена през 
1842 година в Смирна; С а в а  Х .  Д о б  р о  п л од  н и й  (1829–1894 г.) от 
Сли вен, А н а  с т а  с и й  П о п  п е  т р о в  Гр а  н и ц к и  (1825–1879 г.) от 
Котел, С т е  ф а н  С п а  с о в  Б о б  ч е в  (1893–1940 г.) от Елена, Н ач о  А . 
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Н ач е в  (1853–1916 г.), Л ю б е н  К а р а  в е  л о в  (1834–1879 г.) от Коприв-
щица и др.

През 1865 год. излиза пър вата здра вна про светна ста тия от плов див ски 
автор – „Съвети за пред паз ване и цере ние от холера“ [331], напи сана от   
д-р Стоян Чома ков (1819–1893 г.) Той е автор и на ста тията „Есте ствени и 
хигие ни че ски поня тия“, отпе ча тана през 1870 г. [332]. Д-р Г. Янку лов 
отпе ча тва ста тията „За холе рата“ през 1875 г. [333].

При нос към здра вно про свет ната кни жнина имат също Йоа ким Груев 
(1828–1912 г.) от Коприв щица и Хр. Г. Данов (1828–1911 г.) от Кли сура, 
които живеят и рабо тят в Плов див. Йоа ким Груев пре вежда от чешки език 
и издава в кни го пе чат ни цата на Хр. Г. Данов в Плов див кни гата „Млада 
майка“ от Ф. Кодима [334]. Пре во дът е зна чи телно авто ри зи ран и съоб ра-
зен с мест ните усло вия и бит. Кни гата има пред наз на че ние да под го тви 
мла дите жени за пра вилно отглеж дане на децата. През същата година той 
издава и втора книга: „Оръ дията за диха ние, спо ред здра вието и хубостта 
по д-р И. Деж мана“, изда дена във Виена [335]. През 1869 г. Йоа ким Груев 
отпе ча тва ста тия на тема „Хра не нето на човека“, в която накратко раз-
глежда про цеса на хра не нето и описва кръ во нос ната система [336].

Здра вно про светна дей ност раз вива и Х р .  Г.  Д а н о в . От него вото 
перо изли зат след ните ста тии: „За  о т гл е ж  д а н е  д е ц а  д а  бъ д ат 
з д р а в и ,  с и л н и  и  д ъ л  го  в еч н и “ – 1869 г. [337], „С ъ в е т и  к а к 
т р я б в а  д а  п о с т ъ  п я т  ж е н и т е  в  с в о я т а  н е п р а з  н о с т “ по док-
тора Брауна [338], „Н я ко л ко  д у м и  п р о  т и в  п и я н  с т в о т о “ [339] и 
„З а  п и я н  с т в о т о “ [340].

Перио дът непо сред ствено след Осво бож де нието се харак те ри зира с 
цяло стното влия ние на руската култура. Плов див ските лекари изди гат 
високо лозунга на зем ската меди цина за про фи лак тич ното начало в обще-
стве ната меди цина. Здра вната про света се счита за ядро на про фи лак ти-
ката. Без добра здра вна култура и хигиенно въз пи та ние няма и не може да 
се говори за про фи лак тика. Мислите на д-р Ив. Дра го ми ров от 1888 г. 
илю стри рат най-крас но ре чиво раз би ра нето на нашите лекари от този 
период: „Обя за но стите на съвре мен ния док тор са не само в лече нието 
на боле стите – не, той е обя зан да пре ду преди забо ля ва нето; той е обя-
зан да се бори с при чи ните на забо ля ва нията; със зако ре не лите пре драз-
съ дъци и само там, гдето тези при чини са необо рими, недо стъпни за 
него, само там трябва да пише рецепти и да лечи боле стите“ [341-1]. За 
целта д - р  Д р а  го  м и  р о в  пред лага да се издава здра вен жур нал, орган 
на лека рите в Източна Руме лия, който да се поддържа с мате ри али от едно 
орга ни зи рано меди цин ско обще ство.

Здра вната про света се въз приема като необхо ди мост осо бено в бор бата 
с епи де ми ите. В отчета на Сани тар ния съвет в Източна Руме лия за дей-
ността му през 1884 г. се изнася след ното: „Сани тар ният съвет през 
онова лято, като се заплаш ваше областта от холе рата, счете за своя 
длъж ност да обна родва една попу лярна бро шура на бъл гар ски, тур ски и 
гръ цки, напе ча тана в 15 000 екзем пляра и раз да дена на цялата област. 
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Когато се появи епи зо о тията шап, тоже обна родва на трите езици бро-
шура в поня тен слог на сел ското насе ле ние.“ [342-1]. По този начин най-
лесно се раз про стра нени необхо ди мите мини мум зна ния за пред паз ване 
от опас ните боле сти. Тези две бро шури са пър вите здра вно про светни 
мате ри али, излезли и раз про стра нени в Плов див и Източна Руме лия.

Най-широко застъ пе ният метод на здра вна про света през раз глеж да ния 
период в Плов див е мето дът на печат ното слово. Този метод осигу рява 
най-голя мата ѝ масо вост. От Осво бож де нието да 1944 г. в Плов див изли зат 
над 220 раз лични загла вия на вест ници и 70–80 спи са ния, в които изди-
рихме всички здра вно про светни мате ри али. В много от ежед нев ни ците са 
офор мени постоянни здра вно про светни руб рики, в които се изна сят раз-
лични ново сти в меди цин ската наука у нас и по света или запоз на ват насе-
ле нието с при чи ните на боле стите, с тях ното пред паз ване и лече ние. Ето 
някои руб рики: „Та й  н и т е  н а  ху б о с т,  з д р а в е  и  д ъ л ъ г  ж и в о т “ 
– в. „Плов див“; „С м е с “ – в. „Бал кан ска зора“; „Зд р а  в н и  с ъ в е т и “, 
„Н а ш и я т  л е к а р  в и  го в о р и “, „М е д и  ц и н  с к а  ко л о н а “, „С ъ в е т и 
н а  л е к а р я “, „Н о в о  с т и  в  м е д и  ц и  н ат а “, „П о п у л я р н а  м е д и -
ц и н а “, „М а л к а  м е д и  ц и н а “ и др.

Откри ва нето на подобни руб рики говори крас но ре чиво преди всичко за 
това, че здра вно про свет ните мате ри али са тър сени и прие мани с инте рес 
от чита теля, което под държа тиража на вест ни ците. В тях са поме стени 
общо над 3000 мате ри ала, пре димно научни съоб ще ния, пре ве дени от 
чужди или наши вест ници и спи са ния. Обик но вено изне се ното не се 
комен тира или ако се прави това, поня кога е много наивно, явно извър-
шено от редак ци он ните работ ници, а не от ком пе тентно меди цин ско лице. 
Докато през пър вите години след Осво бож де нието тези руб рики са ряд-
кост, по-късно те се сре щат редовно.

По стра ни ците на ежед нев ни ците се сре щат и много здра вни беседи, 
напи сани от бъл гар ски лекари или пре ве дени от чужди спи са ния. През 
този период от 65 години има поме стени над 1000 беседи.

Отно си телно най-голям дял се пада на здра вно про свет ните мате ри али, 
свър зани с въпро сите на хра не нето и бор бата с инфек ци оз ните боле сти. 
Това е напълно есте ствено, тъй като сред насе ле нието в Плов див се ширят 
непрек ъс нато епи де мии, свър зани пре димно с хра не нето и кон суми ра нето 
на питейна вода. Публи ку вани са много мате ри али, отна сящи се до лич-
ната хиги ена и зака ля ва нето.

Съпо ста вяйки отдел ните загла вия на вест ни ците се вижда, че отно си-
телно най-широка здра вно-про светна дей ност по своите стра ници раз ви-
ват: в. Марица, Плов див ски общин ски вест ник, Воля, Борба и др. Тези 
вест ници изли зат и срав ни телно най-продъл жи телно време.

Освен тези мате ри али в Плов див изли зат и две спи са ния, които имат 
пре димно здра вно про светна насо че ност: „Домашно здраве“ (1899 г.) и 
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„Шарена китка“ – (1902 г.). Тези спи са ния не оста вят трайни следи поради 
крат кото си съще ству ване.

Не трябва да се заб равя нали чието и на онези здра вно-про светни спи-
са ния и вест ници, които изли зат в други гра дове, но се пла си рат и сред 
насе ле нието на гр. Плов див, като „Зд р а в е “ – 1925 г.; „Зд р а в е  и  ч и с -
т о т а “ 1910 г.; „Зд р а  в е й “ – 1925 г.; „Зд р а  в н а  Б ъ л  г а  р и я “ – 1933/34 
г.; „З д р а  в н а  о б н о в а “, „Зд р а  в н а  п р о  с в е т а “ – 1923 г.; „Зд р а  в н а 
т р и  бу н а “ – 1933 г.; „Зд р а  в н и  в е с т и “; „Зд р а в о  т я л о  –  з д р а в 
д у х “ – 1933/1934 г.; „Зд р а в е  и  ж и в о т “ и т. н. Голяма част от тези вест-
ници и спи са ния изли зат в огра ни чен тираж, а някои уми рат още в самото 
си раж дане.

Ако про сле дим отпе ча та ните здра вни беседи в плов див ските ежед нев-
ници, прави впе чат ле ние, че до 1900 г. най-про дук тивни автори са д - р 
И в .  Д р а  го  м и  р о в  и  д - р  М и х а й  л о в , след вани от д - р  Я н к у л о в , 
д - р  А д ж а  р о в ,  д - р  Аф а  н а  с и е в  и др.

От по-къс ния период отно си телно най-много здра вно-про светни мате-
ри али имат отпе ча тани д - р  И в .  Н а з  л ъ  м о в ,  д - р  К .  Н .  К а н  т а  р е в , 
д - р  И в .  М а р  ко в ,  д - р  Т.  Б о л  г у  р о в ,  д - р  Т.  Ц о ко в ,  д - р 
М л .  М и л  ко в  и др.

Срав ни телно най-слабо е застъ пен метода на живото слово. Броят на 
изне се ните сказки е съвсем нез на чи те лен. Така напри мер в отчета на 
Плов див ския клон на Лекар ския съюз за 1925 г. се съоб щава, че за цялата 
година само 4-ма от 76 лекари са изне сли здра вно-про светни сказки пред 
насе ле нието.

Пред насе ле нието здра вните беседи се изна сят пре димно по време на 
някои епи де мии, или при угро зата от такива. На 18.Х.1908 г. Плов див-
ският клон на Лекар ския съюз взема реше ние във всеки квар тал да се 
изнесе по една беседа върху холе рата и пред паз ва нето от нея, като „доб-
ро волно се нато вар ват с това: д-р Мано лов, д-р Аджа ров, д-р Про да нов, 
д-р Чипев, д-р Доб рев, д-р Араф – пред евре ите и д-р Орма нян – на тур ски 
и армен ски пред съот вет ните общини“ [341]. На същото засе да ние се 
приема да се напе ча тат 5000 екзем пляра „наста вле ния“ и се раз да дат на 
слу ша те лите, а 10 000 да се пръс нат из областта.

Здра вните беседи непо сред ствено след Осво бож де нието се орга ни зи-
рат от бла го тво ри тел ното дру же ство „Св. Пантелеймон“, а след това от 
Чер вен кръст. Сбир ките се про веж дат пре димно в дома на д-р Ст. Чома ков 
(худ. гале рия на Зл. Бояд жиев) и в Народ ната библио тека (стро ена по 
време на Източна Руме лия за Обла стно събра ние). Здра вни беседи пред 
уче ни ците се изна сят по учи лища, а с откри ва нето на Дома „Д. П. Кудо-
глу“ към него се обо со бява спе циална зала, в която се орга ни зи рат всяка 
сед мица сказки на раз лични теми. В продъл же ние на 11 години тук се 
изна сят 611 сказки, а до 1944 г. те при бли жа ват числото 1000.
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Една от зада чите на здра вната про света е да нас ажда хигиенни навици 
и зна ния сред децата от пре ду чи лищна възраст. Трябва да се под чер тае, че 
в тази насока напра ве ното е съвсем малко. Прие ма нето на деца в дет ски 
ясли и заба вач ници се орга ни зира много късно и то в огра ни чен брой. В 
учи ли щата дълго време няма учи лищни здра вни пунк тове, а след раз кри-
ва нето им, те едва смо гват да обхва нат голе мия обем дей ност. Тях ната 
задача обик но вено се изчерпва с про веж да нето на антро по ме трич ните 
пре гледи. Не слу чайно д-р Ив. Наз лъ мов прави след ната бележка: „Рабо-
тата на лекаря в учи ли щето не се състои само в избро яване на наме ре-
ните недо статъци, в измер ване и пре те гляне редовно на уча щите се; 
так тично и умело той ще се залови, под по мог нат от учи теля да въз пи-
тава децата в хиги ена, да ги обучава тео ре тично как да бъдат и си 
оста нат здрави“.

През 1933 г. сред уче ни ците в плов див ските учи лища се изна сят общо 
63 здра вни беседи, а пред роди тели и учи тели – 23. През същата година в 
Плов див има 28 учи лища, от което следва, че на едно учи лище се падат 
само две-три здра вни беседи годишно. При пре гледа на уче ни ците през 
1933 г. се кон ста тира след ното, отно сно лич ната им хиги ена: 926 уче ника 
с нео мити ръце, 43 с нео мити лица, 1154 с нео мити вра тове и уши, 1429 с 
нечи сти нозе, 1074 с неиз ря зани нокти, 1945 без носни кърпи, 622 неос-
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три гани, 159 с нечи сти долни дрехи и 178 с гниди. Подобно е състоя нието 
и през дру гите години. Д-р Ив. Наз лъ мов пре по ръчва на учи лищ ните 
лекари да „въз пи та ват по-възраст ните уче ници-юноши в поло вата хиги-
ена“, а девой ките в „хиги ена при отглеж дане на кър ма че тата“. За целта 
пред лага уче ни ците да се отвеж дат на прак ти че ски зани ма ния в родил-
ните домове и дет ските ясли.

В здра вно съ ве ща тел ните стан ции в Плов див се про веж дат кур сове по 
май чин ство, ръко во дени от лекари, които в продъл же ние на десе тина 
сбирки под го твят бъде щите майки за пра вил ното посре щане и отглеж дане 
на детето.

Дру же ството за борба с тубер ку ло зата, въздър жа тел ното дру же ство, 
Чер вен кръст и някои други дру же ства и орга ни за ции про веж дат също 
здра вно про светна дей ност. Тя обаче е пре димно акци онна и се харак те ри-
зира с тясна насо че ност. Така напри мер Дру же ството за борба с тубер ку-
ло зата орга ни зира сказки само по време на Праз ника на розите и при 
акции за наби ране сред ства за бла го тво ри телни цели. През 1934 г. по слу-
чай Праз ника на розите плов див ският клон на дру же ството урежда изна-
ся нето на 3 сказки [342].

В Плов див се орга ни зи рат няколко изложби, свър зани изклю чи телно 
с дет ското здра ве опаз ване, поради което те пред ста вля ват инте рес за 
огра ни чен кръг граж дани. По стра ни ците на плов див ските ежед нев ници 
се сре щат често обяви за „Музей-изложба“ на мулажи и здра вно про-
светни мате ри али, отна сящи се за вене ри че ските боле сти. Тези частни 
стран ству ващи „изложби“ не само че не спо ма гат за пови ша ване здра-
вната култура, но вся ват неяс нота и ужас сред насе ле нието по отно ше-
ние на някои боле сти.

През 1929 г. в Плов див се урежда „Здра вна изложба“, с помощта на 
Плов див ския клон на Съюза за зак рила на детето и лич ното уча стие на 
проф. Ст. Ватев. Излож бата се открива на 27 сеп тем ври в салона на 
Окръж ната палата и трае цял месец. Тя е една от пър вите по рода си и се 
посе щава от много граж дани [343]. Пре нася се и в някои плов див ски села 
[344].

К и н о т о  като здра вно про све тен метод се среща срав ни телно късно. 
През пър вите години от появата на това изку ство фил мът служи не като 
кон кретно сред ство, илю стри ращо бесе дата, а по-скоро за прив ли чане на 
слу ша тели.

Най-ран ното съоб ще ние за кино-сказка в Плов див е от 1922 г. [345]. 
Пред плов див ското граж дан ство д-р Хара лампи Ней чев изнася на 23.
ХІІ.1922 г. кино-сказ ката „Алко холът и израж да нето“, а на 24 същия месец 
– „Алко холът и раз ру ше нията му“. Тези сказки се орга ни зи рат от името на 
Плов див ския клон на Съюза, Уче ни че ското въздър жа телно дру же ство и 
еврей ското дру же ство „Назар“.
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През 1930 г. Дирек цията на Народно здраве успява да се снабди с два 
филма във връ зка с бор бата с мала рията и един малък подви жен кино-апа-
рат, които изпра щат по някои здра вни служби за „демон стра ция и про па-
ганда“ [346]. Пър вите здра вно про светни филми са чуж де странни, без 
нацио на лен еле мент и това ги прави чужди и дал ечни за обик но ве ния 
зри тел. На здра вните служби се изпра щат по няколко диа по зи тиви, които 
се пол зват при изна сяне на беседи, пре димно за острите заразни боле сти.

Оста на лите методи на здра вна про света, като театра ли за ция и екскур-
зио нен метод, тук почти не се сре щат. Лип сата на пла но вост и систем ност 
лишава здра вната про света от раз но об ра зие и ефек тив ност.

Здра вната про света в Плов див няма масов харак тер, а без масо вост тя 
губи всички свои оста нали каче ства и достойн ства. Заклю чена в рам ките 
на опре де лен кръг хора, здра вната про света стои далеч от масите, поста-
вени при тежки социални усло вия. Най-нуж да ещите се от здра вна култура 
стоят лишени от еле мен тарни хигиенни съвети.

„Налага се всички фак тори в стра ната да зара бо тят за здра вната 
про света на народа, за него вото умствено и физи че ско въз пи та ние, за да 
може час по-скоро да се осво боди от много свои пре драз съ дъци, навици, 
да стане по-про дук ти вен, по-жиз не ра до стен“, пише д-р Ив. Наз лъ мов 
[347].

Мате ри а лите, които се отпе ча тват по стра ни ците на спи са нията и вест-
ни ците са оскъдни и недо стъпни до много хора. Въпреки голе мия брой 
излезли ежед нев ници в Плов див, те имат много малък тираж.

Някои лекари тър сят нови методи и сред ства за пов ди гане здра вната 
култура на насе ле нието. Д-р Б. Гин чев зове: „Пуснете милиони афиши в 
села и гра дове, из учи лища и казарми, с наста вле ния как трябва да се гле-
дат децата“ [348].

Здра вната про света в мина лото няма дър жавен харак тер. Тя не е слу-
жебно изис квана и мето дично напра вля вана. Поме сте ните ста тии, отно-
сно подоб ря ване здра вната про света оста вят без послед ствие. Плов див-
ският окръ жен лекар пред лага да се уве ли чат сани тар ните органи, които 
да „попу ля ри зи рат с перо и сказки това, което нау ката е дала за успеш-
ната борба с тубер ку ло зата“, без да изис ква от под ве дом стве ните си да 
изна сят такава.

Добре обми слено и аргу мен ти рано пред ло же ние за подоб ря ване орга-
ни за цията на здра вната про света прави и д-р Ал. Недял ков. Той пред лага 
при Глав ната дирек ция на Народно здраве да се създаде спе циа лен здра-
вно про све тен отдел, който да орга ни зира и ръко води цялост ната здра вна 
про па ганда сред насе ле нието. По всеки окръг да има наз на чен лекар-про-
све ти тел, който да ръко води тази дей ност в окръга [349].

За да се сти му ли рат здра вните работ ници към про светна дей ност, 
Плов див ската окръжна постоянна коми сия опре деля парично възна граж-
де ние от 150 лв. за всяка изне сена здра вна беседа пред сел ското насе ле ние 
[350]. Но в отчета на Плов див ската окръжна постоянна коми сия за дей-
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ността ѝ през 1925 г. се отбе лязва: „Кре ди тът по буква „О“ на същия 
параграф за възна граж де ние на лека рите за лек ции по хиги ена и добро 
отглеж дане децата-кър ма чета, е непо кътнат, защото за голямо съжа-
ле ние няма жела ещи да се въз пол зу ват от него“ [351]. По същия пара-
граф (§16) през 1929 г. се израз ход ват за сказки едва 4050 лв. [352].

Здра вно-про свет ната дей ност не се счита като задъл же ние за слу жеб-
ните лекари. В едно окръ жно на Глав ната дирек ция на Народно здраве 
през 1921 г., във връ зка с про веж да нето на здра вно-про свет ната дей ност, 
се раз по режда на окръж ните лекари: „За дър жа ните сказки да се донася 
редовно в Дирек цията, за да се взе мат мерки за награж да ване на отли-
чи лите се сани тарни слу жи тели в това отно ше ние“. Глав ната дирек ция 
на Народно здраве поня кога изпраща без платно на здра вните служби еди-
нични пла кати и бро шури, които се поста вят в чакал ните. През 1924 г. се 
отпе ча тват и раз пръс кват сред насе ле нието 1 000 000 книжки за скар ла ти-
ната; 20 000 за чумата; 5 000 книжки и 10000 кар тички за мала рията и 
10 000 листовки за олов ните отра вя ния.

Ц е н  т р а л  н и я т  х и г и е  н е н  с ъ в е т  също издава редица бро шури и 
наста вле ния отно сно пет ни стия тиф, холе рата, скар ла ти ната, отглеж да-
нето на кър ма че тата и др., които се раз про стра ня ват пре димно чрез уче ни-
ците. Еже годно същият съвет издава кален дар в 100 000 екзем пляра с „с 
потреб ните наста вле ния по зара зи тел ните боле сти и бор бата про тив 
тях“ [353].

Здра вната про света трябва да бъде изне сена на достъ пен език и на 
необхо ди мото научно ниво. В тази насока можем да пре це ня ваме само 
отпе ча та ните ста тии. Бол шин ството от публи ку ва ните мате ри али в плов-
див ските вест ници и спи са ния са научно издър жани и съот вет стват на 
разви тието на нау ката от сво ето време. В редица публи ка ции се чув ства 
сери оз ното и задъл бо чено отно ше ние на авто рите към тре ти ра ните въпро-
си. Срав ни телно най-добри в това отно ше ние са ста ти ите на д-р Ив. Дра-
го ми ров, д-р Ив. Кеся ков, д-р Ив. Наз лъ мов, д-р К. Кан та рев, д-р Г. Ташев 
и др.

Между ста ти ите се сре щат и слабо под гот вени.
Под раз лични руб рики или под само стоя телни загла вия се сре щат мно-

же ство научно-меди цин ски и сен за ционни съоб ще ния, някои от които по 
при нос и съдър жа ние се добли жа ват до здра вно-про свет ните мате ри али. 
Някои от тях са извадки от научни публи ка ции на чуж де странни автори.

Срав ни телно най-слабо е застъ пена здра вната про света по отно ше ние 
хиги е ната на зъбите. През целия раз гле дан период по стра ни ците на ежед-
нев ни ците се сре щат десе тина здра вни беседи в тази насока и то едва през 
послед ните години.

П од  б о  р ъ т  н а  т е м и т е  е съоб ра зен със сезона и акту ал ните въпро-
си на деня. През зим ните месеци се печа тат пре димно здра вно-про светни 
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мате ри али около про студ ните боле сти, зака ля ва нето, острите инфек ци-
озни боле сти и т. н. По време на епи де мии град ските лекари изна сят данни 
в пре сата на забо ле ва е мостта и смърт ността в Плов див, запоз на вайки 
съще вре менно насе ле нието с етио ло гията, про фи лак ти ката и лече нието на 
съот вет ната болест.

Непо сред ствено след Осво бож де нието здра вната про света е при ми-
тивна, насо чена главно срещу вко ре не ните в бита пре драз съ дъци срещу 
веков ната здра вна изо ста на лост и неве же ство. По-късно, с разви тието на 
про миш ле ността в Плов див, вече се появява нова пато ло гия, която поста-
вя пред здра вните работ ници други про блеми за раз ре ша ване. Макар и не 
съвсем аде кватно, някои лекари с по-силно развито обще ствено чув ство, 
без да имат слу жебно задъл же ние, отклик ват на новите нужди. От стра ни-
ците на ежед нев ни ците се появя ват ста тии отно сно хиги е ната на про миш-
ле ния труд.

Раз глеж дат се също въпроси, които въл ну ват цялото насе ле ние, като 
бор бата с рака, с тубер ку ло зата и др. Публи ку вани са редица ста тии и 
съоб ще ния за под мла дя ва нето, влия нието на хор мо ните, режима на хра не-
нето и почи вката и т. н.

Към края на раз глеж да ния период в пре сата се сре щат все по-често 
мате ри али отно сно умстве ната преу мора, гла во бо лието и невро зите, които 
се раз глеж дат като „боле сти на циви ли за цията“.

По време на Вто рата све товна война по стра ни ците на плов див ските 
ежед нев ници и спи са ния се появя ват пре водни мате ри али, про па ган ди-
ращи успе хите на нем ската военна меди цина, като: „Сани тар ната служба 
в бой ната зона“, „Опе ра ция и маска“ и др. Между тях се сре щат и такива, 
които про па ган ди рат фашист ката нем ска идео ло гия. В курса за майки уре-
ден от д-во „Любов към Роди ната“ през 1937 г. се изна сят 5 лек ции, между 
които една на тема „Расо вата хиги ена“.

Най-много данни за здра ве опаз ва нето в Съвет ския съюз се сре щат през 
1936 и 1940 г. По време на нем ската оку па ция тези съоб ще ния отново 
изчез ват от стра ни ците на изли за щите в Плов див вест ници и спи са ния. В 
отпе ча та ните мате ри али пре димно се изна сят данни за успехи в меди ци-
ната, а се пре мъл ча ват пости же нията в орга ни за цията на съвет ско здра ве-
опаз ване обез пе чило без платна и общо до стъпна меди цин ска помощ на 
цялото насе ле ние.

Под фор мата на инте ресни факти се съоб ща ват ста ти сти че ски данни за 
раз лични страни. Във в. „Южно ехо“ напри мер, се съоб ща ват данни през 
1933 г. за лета ли тета от апен ди цит в САЩ, през което време тази опе ра ция 
е срав ни телно нова у нас.

В стра ната се въвеж дат огра ни че ния в печата и сло вото. На слу жеб ните 
лица се заб ра нява да дават изяв ле ния за здра вното състоя ние на насе ле-
нието [354], те нямат право да водят поле мика в пре сата по въпро сите на 

200



здра ве опаз ва нето. За всяка ста тия в печата, свър зана с мест ните здра вни 
въпроси, се следи и донася до Глав ната дирек ция на Народно здраве. 
Въобще без съот ветно раз ре ше ние на Глав ната дирек ция слу жеб ните лица 
„не могат да публи ку ват в пре сата“ [355].
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ÂÌÅÑÒÎ ÏÎÑËÅÑËÎÂ

Да се прави историко-медицинско изследване изисква много труд в 
продължение на години. От една страна трудностите идват от това, че в 
миналото у нас не е имало традиции да се съхраняват архивни материали 
на здравните заведения.

От всички здравни заведения в Пловдив, само Дом „Д. Кудоглу“ има 
съхранен архив, благодарение на усилията на Недко Каблешков, председа-
тел на Ефорията.

Освен това в по-далечното минало интереса към историко-медицин-
ските изследвания е бил почти нулев.

Когато започвах своята събирателска дейност, нямаше разработени кра-
еведчески библиографски справки, липсваше ксероксна техника и интер-
нет.

Трябваше да се издирят и библиографират хиляди „зрънца“ информа-
ция, пръсната по вестници, списания и монографии, издавани в Пловдив 
и страната. Да се преровят множество археологически и етнографски пуб-
ликации, както и пътеписите на чуждите пътешественици по нашите земи.

В тази насока много голяма помощ ми оказа г-жа Видка Каблешкова – 
сътрудник в катедрата и студентите от кръжока по „История на медицина-
та“, на които изказвам голяма благодарност.

Съзнавам, че можех да прибавя още някои съществени материали и 
снимки, но трябваше да се съобразя и с обема. Убеден съм, че са допусна-
ти и някои грешки.

Надявам се все пак, че настоящия труд ще даде една сравнително вярна 
представа за здравното обслужване и здравните проблеми на жителите на 
Пловдив в миналото. За тези изследователи, които ще поемат щафетата 
след мен, надявам се да имат една база за по-нататъшно надграждане.

Накрая желая да споделя, че настоящият труд ми отне доста години от 
живота, но той ми донесе и много радост и удовлетворение, защото го 
правих с много желание и любов.
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41.  в. Народ ний глас, бр.5 и 8; 6, 16 авг. 1879.
42.  Гаша ров, Н. Водос наб дя ва нето на гр.Плов див. ПОВ, бр.89–90, 1 

окт.1931.
43.  Отчет на Сани тар ния съвет в Източна Руме лия по служ бата му през 

1884 г. П-в, 1885, с.46.
44.  в. Народ ний глас, бр.158, 24 ян.1881.
45.  Дави дова, В. Исто рия на здра ве опаз ва нето в Бъл га рия. С. 1956, 

с.65.
46.  Веков, А. Бъл гаро-руски рево лю ци онни връ зки 1885–19 С. Изд. 

БКП, 1965, с.197.
47.  Розен тал, А. Сани тар ните лекари у нас. – Марица 18 юни 1885.
48.  Зла та рев, Ас. в-к Еску лап, бр.3, год.ІІІ
49.  Орга ни че ски устав на Източна Руме лия, Плов див, 1879.
50.  Пак там.
51.  Исто рия на Бъл га рия, С. БАН, т.ІІ, 1955 (с.22).
52.  Днев ници от пър вата редовна сесия на Обла стното събра ние С. 

1889.
53.  Гаша ров, Н. Пър вият дирек тор на Източна Руме лия. П-в, в-к 

ПОВ, бр.151–15.
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54.  Днев ници от Пър вата редовна сесия на Обла стното събра ние, 
С.1889.

55.  Днев ници от Вто рата редовна сесия на Обла стното събра ние. С. 
1889.

56.  Днев ници от Тре тата редовна сесия на Обла стното събра ние С. 
1892.

57.  Днев ници от Шестата редовна сесия на Обла стното събра ние С. 
188...

58.  Фонд 19, арх. ед. 10, л.145 (Библио тека „Иван Вазов“ – Плов див).
59.  Фонд 19, арх. ед. 6, л.16 (Библио тека „Иван Вазов“ – Плов див).
60.  Фонд 19, арх. ед. 6, л. 16 (Библио тека „Иван Вазов“ – Плов див).
61.  Ган чев, Д. Спо мени (1864–1887 г.) С.1939 (с.143).
62.  Фонд 20, арх. ед. 18, л. 10 (Библио тека „Иван Вазов“ – Плов див).
63.  Фонд 20, арх. ед. 18, л. 9 (Библио тека „Иван Вазов“ – Плов див).
64.  Дне вен бюле тин, бр.26, Плов див, 29 ноем ври 1885.
65.  Фонд 20, арх. ед. 22, л. 22 (Библио тека „Иван Вазов“ – Плов див)
66.  Груев, Й. Моите спо мени. Плов див, 1906 (с.78)
67.  в. Плов див ски общин ски вест ник, бр.18, 2 апр. 1891.
68.  Обла стен закон за устрой ството на сани тар ната част в Източна 

Руме лия.
69.  в. Плов див ски общин ски вест ник, бр.192–194, 23 март 1937.
70.  Годи шен отчет за дей ността на общин ската здра вна служба през 

1939 г. Плов див ски дър жавен архив, архив 35.
71.  Наз лъ мов, Ив. Плов див от здра вно гле дище. Плов див 1934.
72.  в. Плов див ски общин ски вест ник, бр. 58, 4 март 1892.
73.  Устрой ство на град ска сани тарна служба. – ПОВ, бр.18, 1929.
74.  Отчет от реви зията на Плов див ски и Ста ро за гор ски окръзи през 

1904 г., извър шен от сан. инспек тор Г. Золо то вич. С. 1906.
75.  Фонд 20, арх. ед.21, л.35-БИВП.
76.  в. Плов див ски общин ски вест ник, бр. 50, 31 дек. 1891.
77.  Устрой ство на град ската сани тарна служба. – ПОВ, бр.18, 21 

окт.1929.
78.  в. Общин ски вест ник, бр.10, 5 февр. 1891.
79.  Бал кан ски, Ив. Град Плов див и него вата здра вна служба. Архив 

на главна дирек ция на нар. здраве за 1930 г.
80.  Летоп. на Лекар ския съюз, С.1908, с.195.
81.  Каблеш ков, Н. Д. Страш ната народна зло че стина. Плов див 1933.
82.  Мар ков ски, Л. Бърза меди цин ска помощ – ПОВ, бр.226, 15 авг. 

1938.
83.  Мар ков ски, Л. Бърза меди цин ска помощ – ПОВ, бр.226, 15 авг. 

1938.
84.  Нощно дежур ство на лека рите. – ПОВ, бр.273, 7 окт. 1941.
85.  Бал кан ски, Ив. Град Плов див и него вата сани тарна служба. – 

Архив на ГДНЗ за 1930 г. С.1931
86.  в. Общин ски вест ник, бр.8, 22 ян. 1891.
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87.  в. Общин ски вест ник, бр.27, 12 юни 1891.
88.  в. Плов див ски общин ски вест ник, бр.41, 17 окт. 1891.
89.  Пеев, В. К. Пловд. град. община – в. Плов див ски общин ски вест-

ник, бр.251–252, 8 март 1940.
90.  Плов див ска общин ска аптека по пътя на сво ето наз нач. в. Плов-

див ски общин ски вест ник, бр.135, 1933.
91.  Бюджета на плов див ска община за 1943 г. – в. Плов див ски общин-

ски вест ник, бр.282–283, 30, 1942.
92.  в. Плов див ски общин ски вест ник, бр.277–278, 31 ян. 1942.
93.  в. Плов див ски общин ски вест ник, бр.292–293, 1 май 1944.
94.  Бал кан ски, Ив. Архив на Главна дирек ция на Народ ното здраве за 

1930. С. 1931.
95.  Пет го ди шен отчет на Пловд. окр. лекар за 1931–35 г. – Архив при 

кате дра ОЗИМ.
96.  Бал кан ски, Ив. Град Плов див и него вата сани тарна служба – 

Архив на Главна дирек ция на Народ ното здраве за 1930. С. 1931.
97.  Анев, П. Годиш ник на кат. По МЛ при ВУЗ, кн.1 и 2, с.327–357.
98.  в. Плов див ска комуна, бр.8, 2 ноем ври 1919.
99.  в. Юг, бр.358, 359, 14 и 15 януари 1920.
100.  в. Юг, бр.361, 17 януари 1920.
101.  Мура ве нов, К. Памет ник на пловд. христ. насе ле ние... П-в 1930.
102.  Дър жавен архив. Мана стир Св. Вра чове, 16–1923 г.
103.  Гаша ров, Н. Бла го твор. в Плов див – ПОВ, бр.96–98, 14 ян. 1932.
104.  Мура ве нов, К. Памет ник на пловд. христ. населе…. П-в, 1930, 

с.224.
105.  Милев, Н. Като лиш ката про па ганда в Б-я през XVII в. С.1914, 

с.194.
106.  Гаша ров, Н. В. ПОВ, бр.96–98, 14 ян.1932.
107.  в. Плов див, бр.81, 1895.
108.  Кеся ков, Хр. – в. ПОВ, бр.103–104, 1 март, 1932.
109.  в. ПОВ, бр.195–196, 15 апр. 1937.
110.  Гаша ров, Н. в. ПОВ, бр.96–98, 14 ян.1932.
111.  Отчет на жен ското бла го тво ри телно дру же ство „Май чина грижа“. 

(по слу чай 50-годишн.), Плов див 1923.
112.  Яше ров, В. В. Запи ски о вос точ ной Ромельй. М.1883.
113.  Плов див ските бол ници. – Плов див, бр.81 и 82, 25 юли 1891.
114.  в. Марица, бр. окт.1878.
115.  Гаша ров, Н. Бла го тво ри тел ността в Плов див – ПОВ, бр.96–98, 

14 ян. 1932.
116.  Груев, Й. Моите спо мени. Плов див, 1906, с.33.
117.  Гаша ров, Н. Бла го тво ри тел ността в Плов див – ПОВ, бр.96–98, 

14 ян. 1932.
118.  Изве стия на върх. коми тет на бла готв. – гр.Плов див, бр.2, 8 апр. 

1917.
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119.  Изве стия на върх. коми тет на бла готв. – гр.Плов див, бр.21, 8 март 
1917.

120.  Изло же ние – отчет на коми тета за постро яване с волни пожер тву ва-
ния пави лиони за туб. болни при пловд. държ. б-ца, П-в, 1938 г., 
с.24.

121.  Бла го тво ри телна раз по къ са ност. – в. „Борба“, бр.5489, 19 авг. 
1939, Д. Н.

122.  Каблеш ков, Н. Д. Страш ната народна зло че стина, П-в 1933.
123.  Изве стия на Върх. комит. на бла готв. в П-в, бр.4, 1 май 1917 (отчет 

на д-во „Сама рянка“ за 1916 г.)
124.  в. ПОВ, бр.458, 18 ноем. 1927.
125. Каблеш ков, Н. Д. Отчет за дей ността на Дом „Д. П. Кудо глу“ за 

1927–28 г. П-в 1929 г.
126.  Каблеш ков, Н. Д. Отчета за дей ността на Дома на бла го тво ри-

тел ността и Народ ното здраве „Д. П. Кудо глу“ за 1935–1936 г. 
П-в 1938 г.

127.  Каблеш ков, Н. Д. Отчет за дей ността на Дома на бла го тво ри-
тел ността и Народ ното здраве „Д. П. Кудо глу“ за 1933–34 г. П-в 
1935 г.

128.  Янев, Ел. Новите здра вни инсти тути при фон да ци ята „Д. П. Кудо-
глу“. – Оте че ствен глас, 10 ноем. 1948.

129.  Из лич ния архив на Н. Д. Каблеш ков.
130.  Пловд. общ. аптека в пътя на сво ето разви тие. – ПОВ, бр.135–

137, 1933 (Н. Г.).
131.  в Плов. окр. в-к, бр.41, 8 окт. 1914.
132.  Груев, Й. Моите спо мени. Плов див 1906.
133.  ДБИВ – БИЛ, Фонд №19, арх. ед.4, с.56–59.
134.  Русев, М. Исто ри че ски пре глед на мед. част... – Мед. сб., бр.8, 

1898
135.  Яше ров, В. В. Зап. о вос точ. Румельй. М.1883 (с.30)
136.  в. Нар. глас, бр.5, 8; 6 и 16 авг. 1879.
137.  Д-во Св.Пантелеймон... – Марица, бр.109, 17 авг. 1879.
138.  Дра го ми ров, Ив. Нашите бол ници. – Марица, бр.292, 1881.
139.  Архив при кате дра ОЗИМ – Плов див
140.  Днев ници на 1-6 Р. С. на Обла стното събра ние в Изт. Рум.
141.  Фонд Йоа ким Груев – библ. Ив. Вазов, Плов див.
142.  Русев, М. Исто рич. прегл. на..... С. Мед. сб., бр.8, 1898, с.589.
143.  в. Борба, бр.1025, 1026, 1924.
144.  в. Борба, бр.1025, 1026, 1924.
145.  сп. Бъл гар ски лекар. П-в, бр.8, 1924, с.21.
146.  Държ. бол ница. Исто рия на създа ва нето ѝ . в. Борба, бр.1025, 1026, 

11 септ. 1924.
147.  Русев, М. Истор. пре глед. на мед. част... Мед. сб., бр.8, год.ІV, 

1898.
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148.  Годи шен отчет на Пловд. държ. бол ница за 1941 г. (архив кате дра 
ОЗИМ).

149.  Отчет по инспек ти ра нето Пловд. и Ста ро за гор ски окръзи през 1904 
г.... С.1906, с.156.

150.  Год. отчет на Пловд. държ. б-ца за ..... г. (Арх.ОЗИМ).
151.  Дър жавен вест ник, бр.150, 1917.
152.  Заха риев, П. Едно посе ще ние в Държ. б-ца. – Борба, бр.668, 3 авг. 

1923.
153.  Годи шен отчет на Държ. бол ница 1941 г. (Арх. кат. ОЗИМ).
154.  Год. отчет за дейн. на хир. отд. за 1942. (Арх. кат. ОЗИМ).
155.  Год. отчет на Държ. б-ца за 1941 г. (Арх. кат. ОЗИМ).
156.  Ташев Г. Бълг. кли ника, кн.2–3, С.1949, с.216–219.
157.  Д-во „Св. Пантелеймон“ и пре до пре де ле нието му. – Марица бр.109, 

17 авг. 1879.
158.  Архив на кат. ОЗИМ
159.  Дра го ми ров, Ив. Нашите бол ници. – Марица, бр.292, 1881.
160.  Архив кат. ОЗИМ.
161.  Фонд 20, арх. ед.3, л.103, БИВ – Плов див.
162.  Обла стен закон за устрой ството на сан. част в Изт. Руме лия П-в 

1882.
163.  Запря нов, Н. – сп. Сре ден мед. работ ник, кн. 2, С. 1964.
164.  Отчет на сан. съвет..... през 1884 г., П-в, 1885.
165.  Излож. на окр. управ. в П-в за 1903–1904 г. П-в, 1905.
166. Отчет по инспек ти ра нето на Плов див ски и Ста ро за гор ски окръзи.
167.  Кеся ков, Ив. Лето пис на ЛСБ, кн. Х и ХІ, г.І.1903, с.494–507.
168.  Паче джиев, Л. Бълг. при нос в уро лог. (1873–1957 г.). Дисерт. труд, 

Б. ВМИ П-в.
169.  Бак ър джиев, В. сп. Хирур гия, г.VІІІ, кн.10, с.945–949.
170.  Сив ков Т. сп. Хирур гия, кн.VІ, с.380–383, 1954.
171.  Год. отчет за дея тел. на Пловд. мед. д-во през 1903 г. П-в, 1904 с.7.
172.  Пет го ди шен отч. на пловд. окр. л. за 1931/35 г. (Арх. ОЗИМ).
173.  Годи шен отчет за дей ността на Пловд. държ. б-ца за 1942 г.
174.  Паче джиев, Л. Бълг. при нос в уро ло гията (дисерт. тема) БВМИ П-в
175.  Шопов, Ат. сб. БАН, кн.ХІІ, С. 1919.
176.  Лето писи на ЛСБ, кн.4 и 5, 1935, с.151–152.
177.  Израел С. Пър вата бъл гар ска лекарка д-р Ана ста сия Голо вина. – 

Здра вен фронт, бр.9, 2 март 1957.
178.  Недял ков, Ал. Лето писи на ЛСБ, кн.ІІ, 1933,с.100.
179.  Лето писи на ЛСБ, кн. ІХ и Х, 1920, с.413.
180.  Курс в Държ. б-ца. – Юг, бр.2126, 17 ян. 1926.
181.  Лекар ски курс в Плов див. – Борба, бр.4430, 1 февр. 1936.
182.  Курс за бол но гле дачки. – Борба, бр.4793, 18 апр. 1937.
183.  Днев ници на тре тата редовна сесия на Обл. събр. С. 1892.
184.  Отчет на Сан. съвет в Източна Руме лия по служ бата му през 1884. 

П-в, с.46.
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185.  Лето писи на ЛСБ, кн.3 и 4, С.1905, с.190–192.
186.  Пран чов, А. Лето писи на ЛСБ, кн.7, С.1908, с.329–333.
187.  Лека рите и обще ството. – Юг, бр.1345, 24 май 1923.
188.  За лека рите на частна прак тика. – Лето писи на БЛС, кн.4, 1933, 

с.1.
189.  Голе ма нов, А. Лека рите в Бъл га рия през 1903 г. – Лето писи на 

БЛС, кн.8 и 9, С.1905.
190.  Куз мин, В. М. – Лето писи на БЛС, кн.1, 1988.
191.  Куз мин, В. М. – Лето писи на БЛС, кн.7, 1940, с.18.
192.  в. Цари град ски вест ник, бр.302, 10 ноем. 1856.
193.  Отчет от реви зията на Пловд. и Ст.-Загор ски окръзи от ст. сани та-

рен инспек тор Г. Золо то вич през 1904 г. С. ГДНЗ, 1906.
194.  Истор. прегл. на мед. част и мед. кни жнина в Б-я, С.1904, с.109–110.
195.  сп. Бъл гар ски лекар, бр.8, с.23, 1924.
196.  Апо сто лов, П. Беле жи то сти в гр. Плов див. – Воля, бр.184, 28 

ноем. 1935.
197.  в. Борба, бр.940, 30 май 1924.
198.  Наз лъ мов, Ив. Плов див от здра вно гле дище. Плов див 1934.
199.  Дър жавен архив, фонд 862 К, Плов див.
200.  Здра вни кооп ера ции. – Юг, бр.5039, 28 окт. 1935. (А.Б.).
201.  Лекари и народно здраве. – Юг, бр.5375, 16 дек. 1936.
202.  в. Юг, бр.2581, 4 авг. 1927. (д-р А. П.).
203.  Петров, Т. Лекар ската реклама. – Мед. лет. на ЛС,  С.1909, с.338.
204.  По лекар ските пен сии. – Юг, бр.3288, 18 дек. 1929.
205.  Лето писи на ЛСБ, кн.7, 1903.
206.  Лето писи на ЛСБ, кн.8 и 9, С.1903, с.342.
207.  Отчет на клона на пловд. медиц. д-во за 1905 г. – Мед. лет. на ЛСБ, 

кн.4, С. 1906, с.219.
208.  Лето писи на ЛС, С.1908, с.203.
209.  Изве стия на Гл. дир. на НЗ за 1919 г., С.1931, с.607.
210.  Дра го ми ров, Ив. За осно ва ва нето на едно меди цин ско обще ство 

– Марица, бр.235, 14 ноем. 1880.
211.  Годи шен отчет за дея тел ността на Пловд. медиц. д-во през 1902–

1903 г. Плов див 1903.
212.  Меди цин ски факу лтет. – Юг, бр.3828, 11 окт. 1931.
213.  Обла стен закон за устр. на сан. част на Източна Руме лия. П-в 1882.
214.  Дра го ми ров, Ив. – в. Марица, бр.235, 1880.
215.  Год. отчет за 1910 г. на пловд. окр. лекар. Плов див 1911.
216.  Год. рапорт ..... – ПОВ, бр.8, 22 ян. 1891.
217.  Кеся ков, Ив. сп. Бъл гар ски лекар, кн. ХХ и ХХІ, с.309.
218.  Кеся ков, Ив. Лето писи на ЛСБ, кн.10 и 11, С.1903, с.494–507.
219.  Кеся ков, Ив. ЛСБ, кн.10 и 11, с.494–507, С.1903.
220.  в. ПОВ, бр.37, 30 авг. 1891.
221.  в. ПОВ, бр.40, 5 окт. 1891.
222.  в. ПОВ, бр.81 и 82, 13 апр. 1893.
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223.  Отчет на пловд. про ти во ма лар. стан. за 1942 г. – Пловд. държ. 
архив, фонд 35, №1, 16.

224.  в. ПОВ, бр.81 и 82, 13 апр. 1893.
225.  Дневн. на Първа ред. сесия на Обл. събр. С.1889.
226.  Отчет на пловд. про ти во ма ла рична станц. за 1942 г. – Пловд. държ. 

архив, фонд 35, №1, 16.
227.  Устрой ство на град ската сани тарна служба. – ПОВ, бр.18, 21 

септ. 1929.
228.  в. ПОВ, бр.58, 4 март 1892.
229.  Годи шен отчет за 1910 г. на пловд. окр. лекар. П-в 1911.
230.  Кеся ков, Ив. Скар ла ти ната в Плов див през 1902 г. – с.224. Лет. на 

ЛСБ, кн.10 и 11, 1903, с.494.
231.  Золо то вич, Г. Отчет по инспек. на пловд. и ...... С.1906, с.156.
232.  Задълж. вакс. про тив кор. тиф. – ПОВ, бр.159–160, 19 апр. 1934.
233.  Наз лъ мов, Ив. Диф тер. в гр.П-в през 1929 и 1930 г. от сан. хиг. 
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