
До :  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
На     ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

От  ТИХОМИР   ДИНЕВ  ТОМОВ - ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК  „  ПП  НОВА СИЛА „

ОТНОСНО  : ИМЕНУВАНЕ НА ПРОЩАД В  ГР.  СТАРА ЗАГОРА

Уважаеми дами и господа общински съветници,
На  10 .04 .2013 г  се навършиха 130 години от рождението на нашия именит съгражданин
Професор Богдан Филов , чийто  баща подполковник Димитър Филов от Калофер е бил
съратник на Христо Ботев като учител в Бесарабия  , участник в боевете на Шипка и
Шейново като командир на 3- та рота при 9-та опълченска дружина  и от 1879 г е  командир
на 6- та Старозагорска дружина . След завършването на гимназия в гр. София   като
стипендиант на Министерството на просвещението , Богдан Филов заминава за Германия.
Във Вюрцбург, Лайпциг и Фрайбург следва класическа филология, история и археология.
През 1906 г. защитава докторска дисертация. Специализира в Бон, Париж и Рим. От 1910 до
1920 г. е първият българин директор на Народния музей. Провежда първите проучвания
на античния град  „ КАБИЛЕ „ край Ямбол през 1912 г  и през лятото на 1918 г разкопките на
„ ТРЕБЕНИШКИЯ НЕКРОПОЛ „ край Охридското езеро  . Проучва и обнародва богатия
Тракийски Некропол край с. ДУВАНЛИЙ  край Пловдив и Куполните гробници  при МЕЗЕК
край Свиленград .От 1914 г. преподава в Софийския университет, от 1920 г. е професор.
Декан на Историко-филологическия факултет през 1924-1925 г. и ректор през 1931-1932 г.
Основател и пръв Директор на „ Българския институт археологически „ / 1920 г – 1940
г / . По време на Първата Световна война  във Вардарска Македония спасява над 400
български старини .Сред тях е прочутата митра на охридските епископи от ХVII век от
злато, сребро, скъпоценни камъни, разноцветен емайл, оценена на близо $ 40 милиона ,
както и ръкописи, срещу които Гърция би ни дала костите на цар Самуил. .Председател на
БАН от 1937 до 1944 г. Участвува във всички международни конгреси по „
ВИЗАНТОЛОГИЯ  „  от Букурещ 1924 г до Рим 1937 г . След смъртта на проф .Любомир
Милетич е избран за  Председател на БАН  какъвто остава до 1944 г. Министър на народното
просвещение от ноември 1938 г. до 15 февруари 1940 г., когато е назначен за министър-
председател. Действителен член е на три инситута , дописен член на девет организации и



интитути , почетен член на Археологическото дружество на Гърция и Доктор хонорис кауза
на четири интитута . Да изпиша библиографията му няма да ми стигнат листите .С указ № 8
от 15.02.1940 г на Цар Борис III оглавява Министерския съвет . Сериозен успех на
неговото правителство е подписването на Крайовската спогодба с Румъния на 07.09.1940
г  по силата , на която Южна Добруджа се връща на България . На 1 март 1941 г.
подписва Тристранния пакт, с който България става съюзник на Германия , Италия  и Япония
, а на 12 декември 1941 г. неговото правителство обявява война на Англия и САЩ. След
смъртта на цар Борис е избран за регент (9 септември 1943 г. – 8 септември 1944 г.). По
нареждане на правителството на ОФ е арестуван и осъден от т.нар. Народен съд. Смъртната
му присъда е изпълнена на 1 февруари 1945 г. и трудовете му са забранени. Но Людмила
Живкова признава в изследването си за Лондонското четвероевангелие, че нейният
предходник по темата - проф. Богдан Филов, още през 1934 г. си е свършил безупречно
работата . С решение № 172 на Върховния съд на РБългария от 26.06. 1996 г.
присъдата е отменена.

Уважаеми  колеги , трудно ще се намери друг наш съгражданин  с такава
биография и такива заслуги към България  и с такава забрава от всички нас към
Паметта му  . Не случайно на 15.04.2013 г.  и Българската Национална Телевизия излъчи
специално предаване по случай 130 години от рождението му . Неговото име заслужава  да
бъде увековечено  в родния  град Стара Загора .
С оглед изложеното и на основание: чл. 21, ал. 2 във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА

Предлагам  Общински съвет гр. Стара Загора да приеме следното:

РЕШЕНИЕ:

1. 1. Именува Площада намиращ се в кв. Зора  , граничещ на  изток м/у о.т. 87 – о.т. 88 – о.т.
73 , на запад с УПИ – VIII – 95 ж.с. КОО и трафопост , на север с УПИ XI – 1548 кв. 4 и на юг
с ул. „ Волна песен „ - Площад Проф .  Богдан Филов

11 .05.2012 г Вносител :
Гр. Стара Загора /     Т . Томов /


