


ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ ВТОРОТО ИЗДАНИЕ 
 

Първото издание на тази книга ВТОРА, както и книга ПЪРВА от трилогията "Записки за 

българските страдания - 1944-1989 г." излязоха от печат през 1995 г.; докато книга ТРЕТА излезе 

чак през 2000 г. По тази причина читателите трудно биха си набавили и трите книги, които са по 

над 500 страници. 

От 1,500 екземпляра на книга ВТОРА, освен 22-те бройки депозит в Националната библиотека и 

за Международния книгообмен, много бройки отидоха у нашите емигранти-изгнаници в чужбина. 

Делегации от Народното събрание също вземаха и подаряваха на чуждестранни лица и 

институции, за което получих писмени благодарности, включително от Папа Йоан Павел Втори и 

Френската национална библиотека... Останалите бройки бяха изкупени или подарявани на близки 

на загиналите, или на живите от репресираните и техни сродници. 

Те ги скътаха по домовете си като реликви, или се предават от ръка на ръка сред тези среди. И 

останалите на свободна продажба бързо се изчерпаха още първата година. А от тогава минаха вече 

16 години и не минава месец да не получа по няколко писма със искане да им я изпратя. От някои 

места дори ми изпратиха оръфани екземпляри, като веществен натиск да я преиздам като я няма. 

Успоредно с това получавах и данни за много нови случаи на репресии, неизвестни за мен при 

първото издание... Набра се материал и за КНИГА ЧЕТВЪРТА, защото тази тема е неизчерпаема. 

Но - аз не се наемам, да я напиша. И по здравословни, и по парични причини. Затова се спрях на 

преиздаването на тази твърде търсена KНИГА ВТОРА от трилогията "ЗАПИСКИ ЗА 

БЪЛГАРСКИТЕ СТРАДАНИЯ". Още повече, че тъкмо в тази книга ВТОРА се съдържат данни за 

най-ужасните народни страдания и героичната съпротива на най-смелите народни синове 

ГОРЯНИТЕ срещу червената сталинистка тирания. Тук са описани и теглата и жертвите на 

българите по народност от Македония, Западните покрайнини, Егейска Македония, Молдова, 

Бесарабия, Кримския полуостров и другаде, за които макар и трудно, успях да се добера през 43-

годишните проучвания на тази тема. Затова и вече три години се мъча да събера пари за 

преиздаването, което беше много трудно поради пълната бедност на хората, които са съпричастни с 

тази задача. 

А съпричастни с нея трябва да бъдат и тези, които пряко, или косвено, като потомци, са 

виновниците за тези народни страдания. Защото не само в червени пелени може да се роди и отгле-

да такова зло като слезналият преди 19 години от власт режим.. 

За да се спре завинаги веригата от престъпления и отмъщения. 

юли 2008 г. Авторът 



 
ОТКЪДЕ И КАК ДОЙДЕ БЕДАТА? 

 

Човекът е поселен на земята незнайно от кога, от кого и защо. Умствените му способности го 

правят господар на всичко тук, но той плаща и страшна компенсация за това - единствен от живите 

твари на планетата Земя живее със съзнанието за своя край - смъртта. Въпреки това, изначално 

(априори) вложеният в натурата му инстинкт за самосъхранение го кара да се бори за оцеляването 

си докрай и с всички средства. И едно второ, обстоятелствено положение запълва с конфликти 

жизнения му срок: сравнително умерената, безфрапантна физическа еднаквост и твърде различната 

умствена надареност на хората по рождение. Тя личи дори и между еднояйчни близнаци. 

Първото предполага и предизвиква убеденост в равенството на правата им, второто налага 

разлика във възможностите за осъществяването им. Част от хората (мнозинството) се раждат по-

смирени и безактивни в личностното си проявление, друга част се раждат с по-гъвкав ум, 

активност, а не рядко и агресивност. Неконтролируемият утробен извор на живота, биологично 

обусловеното умствено и характерологично неравенство поражда социалното неравенство. То 

разделя хората от древността до днес на роби и господари, богати собственици и бедни наемници, 

на управляващи и управлявани... 

Стремежът да бъдат регулирани тези закодирани свише предпоставки в човешкото битие е 

подклаждал отвеки всички бунтове, въстания и революции в човешката история. Но и сред 

борческите колони на въставащите биологичната предопределеност си е казвала думата. Дори побе-

дили и премахнали едни господари, над мнозинството застават нови, в лицето на водещите ги. 

Нещо повече - на другия ден и между тях настава същият подбор. Годните за борба "гърди с гърди" 

биват изтласкани от първенството им от по-годните за борбата "лакти с лакти" по битуващото 

правило, че "революцията изяжда децата си, а демокрацията родителите си"... 

Дори Великата френска революция, изхождайки от благородната и вярна предпоставка, че "само 

собственикът може да бъде свободен", и прогласила, че "всички хора се раждат и живеят свободни 

и равни по права", чрез собствеността постига нова форма на неравенство. Всеприеманият девиз 

"Свобода, братство, равенство" се оказа красиво съчетание на несъчетаеми производни. Свободата 

за междуличностно надмогване в стопанската сфера дава възможност на биологично по-пригодните 

да обсебят големи богатства (буржоазията), а за превърналото се в експлоатирани наемни 

работници мнозинство "братството" и "равенството" остават гола фикция с трагичното обобщение 

"Хомо комини лупус ес" (Човек за човека е вълк). 

В противовес на това сред това мнозинство се зараждат и набират сила идеите за премахването 

на частната собственост и заменянето й с колективна под също красивия девиз за "общо, братско 

ползване на всички земни блага" (комунизъм), където "човек за човека е брат и другар". Под 

знамето на тези идеи, но най-вече за насъщните си икономически интереси, наемните работници 

(пролетарии) и бедни и средни селяни вдигат стачки, бунтове и въстания, в които се раждат герои и 

мъченици. Не малко светли умове на човечеството приемат и се посвещават на тези идеи. 

Но както винаги в историята, и тези идеи и борби намират своите умели изкористители. В края 

на XIX и началото на XX век дръзки "теоретици на пролетариата" стават редица личности, родени 

от буржоазната класа, между които адвокатският син Карл Маркс, богаташът Фр. Енгелс, а по-

късно и Вл. Ленин - син на губернски съветник. Те създават една еклектична теория за 

колективизъм, присвоила историческите натрупвания в тази посока, но идентифицираща напълно 

силата власт - държавата, с обществото (социо), чрез чиито силови институции (диктатура на 

пролетариата) да се "построи" предходният етап "социализмът", за да се достигне до всеобщото 

щастие "комунизма", върху разрушеното чрез революция буржоазно общество и държава. Те умело 

"забравят" да забележат, че този етатизъм (а не социализъм) фактически заменя експлоататорите 

частнособственици (буржоазията), които само косвено използват държавната власт за своето 

господство, с далеч по-безогледния и силен собственик-експлоататор - държавата, в лицето на 

държавно-партийния управленски екип и пряко обслужващите я органи за принуда - полиция,съд, 

войска и т. н. 

Макар тези пагубни за работничеството теории да не получават голяма популярност, едно 

печално стечение на събитията, един каприз на историята ги утвърждава като съдба на над 300 

милиона човека за повече от половин век... 

Сред хаоса, мизерията и фронтовите поражения в Русия през Първата световна война злият 



гений на Ленин, подпомогнат от стремежа на германците да я извадят от блока на своите 

противници, успява да съчетае в своя полза трагичните обстоятелства, издигайки демагогските 

лозунги "фабриките на работниците", "земята на селяните" и "мир без анексии и контрибуции". Той 

подкупва (както се твърди) с немско злато командването на крайцера "Аврора" и профсъюзните 

водачи на някои заводи и с малката си дотогава Болшевишка партия през октомври 1917 г. атакува 

и сваля правителството в Петроград. А след години на кървава гражданска война налага властта си 

над цяла Русия и присвоените с огън и меч околни държави, наречени Съюз на съветските 

социалистически републики - СССР. Там настава тоталната диктатура на новите, вече държавни, 

експлоататори без аналог в световната история. През 1924 г. на Лениновия престол сяда 

архизлодеят над човешката раса, грузиноосетинецът Йосиф Джугашвили - Сталин, който впряга 

всички ресурси на империята за световно господство. Новият световен трагизъм - Втората световна 

война, прибавя към империята на Сталин нови владения. Срещу хвърлените пред дулата на 

хитлеристката и японската военна машина 25-30 милиона човека, анемичният във военно отноше-

ние Запад обдарява Сталин с цяла Югоизточна Европа (съгласно договореностите в Техеран и 

Ялта). 

Така и България през септември 1944 г. попада под ботуша на сталинистката сатрапия за цели 45 

години. 



 

ЗАЩО СТАНА ВЪЗМОЖНО ВСИЧКО ТОВА? 
Две фатални предпоставки направиха в случая България много по-нещастна от другите 

източноевропейски страни, сполетени също от червената напаст. 

Това, че тя дойде от братската ни по кръв, вяра и език Русия (СССР), уважавана и като 

освободителка, поради което намери и спечели немалко свои слуги сред нас. 

И второ, че завари едва 66-годишната ни независимост без улегнали демократични традиции и 

институции, а забраната на политическите партии след преврата на 19 май 1934 до 1944 г. и даде 

йезуитската възможност да се афишира и като "освободителка", при това "двойно"... 

Затова ще си позволим да проследим по-изначално развитието на събитията, предхождали 

деветосептемврийския преврат през 1944 г., при който комунистите дойдоха на власт, както и 

личностите, стояли начело на държавата ни от 1941 до 1944 г.1 Защото много от това, което сполетя 

народа ни по-късно, има своите предпоставки в лицето на събитията от този период. Връзката 

между причини и следствия, както във всеки случай от живота на отделния човек, така и на народа 

като цяло, е елементарно правило. 

Ето защо съвсем на място е да се запитаме - каква България завариха болшевиките при идването 

си на власт? 

Първо, с едно безлично безпартийно управление, чиято негласна социална база, доколкото е 

имало такава, са средите на заможните градски слоеве от елита на т. нар. "файтонни" (сега 

"фантомни") партии, афиширащи се като безпартийни, поради посочената забрана. 

Тази малобройна главница на властта нямаше никаква определена идеология или перспективна 

програма за развитието на страната и обществото, а просто се тълпеше около монарха, който имаше 

първа и последна дума по държавните дела и възлагане мандат за управление. Забраната на пар-

тиите засягаше предимно демократичните от тях и това е също причина за фаталните последствия 

за бъдещето ни. Защото опитната по конспиративност Комунистическа партия, подпомагана от 

Москва, чрез разни увъртания и под разни етикети си издаваше книги и вестници (почти всички 

книги на Маркс и Ленин са издадени преди 1944 г.), съществуваше под формата на въздържателни, 

туристически, профсъюзни, читалищни и други дружества, набавяше оръжие. Предприеманите 

понякога мерки от аморфната администрация бяха или неумели, или брутално отблъскващи, та 

повече я героизираха, отколкото да я отслабят. От затвора до Съдебната палата обвинените в нещо 

комунисти дрънкаха пеша веригите си и вместо опозорени, както смяташе властта, те изглеждаха 

мъченици и герои. Заможни и влиятелни търговци вкарваха съветски филми и както ми казваше 

Петър Беловодски - дългогодишен интендантски служител в полицията, вътре младежите 

ръкопляскат на героите-болшевики от филма, а навън ги чака полицията с палките и бичовете. 

Ако се върнем още по-назад във времето, между управляващата буржоазия, воглаве с царя, от 

една страна, и останалия народ, от друга, поначало си зееше една пропаст, изкопана още от 

Деветоюнския преврат и убийството на Ал. Стамболийски. И от последвалите трагични събития 

през юни и септември 1923, април 1925 и май 1934 г., за които, право или криво, царят и 

обкръжението му бяха смятани за пряко, косвено или потомствено виновни. Нова дълбочина на 

тази пропаст придадоха и събитията около Втората световна война - прогерманската политика с 

присъединяването ни към Тристранния пакт (Германия- Италия - Япония), жестоките репресии над 

несъгласните с това (процесът срещу БЗНС през 1941 г.с единадесет смъртни присъди), затворите, 

лагерите, изселванията... 

Радостният проблясък, трепнал в сърцето на всеки българин от възвръщането на Южна 

Добруджа и Македония към България, скоро бе помрачен от обявената война на Англия и САЩ, 

съвсем недосегаеми за нас, чиито самолетни ята потрошиха София, Враца и другаде със стотици 

убити. 

Политическото и личностното безличие на правителствата и министър-председателите - от 

Георги Кьосеиванов, Богдан Филов до Добри Божилов и отчасти на Иван Багрянов, са фактори, 

                     
1 Напомням отново, че употребявам названието "комунист" и "комунистическа партия" против волята 

си, съобразявайки се с наложеното в практиката название на хора и партия, прикриващи се зад тази 

красива, но неприложена и неприложима идея. 

Нима някой ще отрече християнството, заради инквизицията, извършвана някога в негово име? 



усложняващи и без това сложната обстановка. Реквизициите, купоните, гладът, хазяйниченето на 

немците у нас, жертвите на военния корпус в Сърбия, смъртта на царя (главната им опора), 

повсеместното отстъпление на италианците (а вече и на германците), партизанските акции и 

приближаването на Съветската армия към Дунава за тях се оказват недостатъчни като доказател-

ство за надвисналата над България катастрофа. За разлика от тях, целият народ беше настръхнал в 

очакване на нещо спасително, умиротворяващо. Вкараните в затворите и в концентрационните 

лагери (Гонда вода, Рибарица, Кръсто поле и други) дейци на забранените политически партии ден 

по ден се консолидираха, като на първо време във върховете се създаде коалицията Отечествен 

фронт с участието на комунисти (БРП/к/), земеделци, социалдемократи, звенари и безпартийни 

интелектуалци. Тяхното споразумение постепенно се разклоняваше и по места. Изпращаните в т. 

нар. "нови земи" (Македония) чиновници и административни управници бяха подбирани сред 

провалили се и корумпирани личности, които така травматизираха тамошното население, че то 

масово се присъединяваше към чуждите на народността му (титовските) партизански формирова-

ния и набираше сепаратистки тежнения. 

Назначаването чак на 2 септември 1944 г. на коалиционното правителство на Константин 

Муравиев, състоящо се вече от известни бивши партийни лидери, е гротескно, ако не беше 

трагично. Не само защото в момента зад тях не е имало почти никакви организирани 

привърженици, за да попълнят структурите на властта и да поемат отговорност за управлението, но 

главно защото динамиката на събитията беше вече обезмислила един такъв закъснял и презакъснял 

акт. Въпреки това правителството на К. Муравиев се заема сериозно с проблемите на страната, поне 

на върха. За едноседмичното си съществуване то обявява решението си за скъсване с Германия и 

изгонването на нейните войски, заповядва прекратяване на акциите срещу партизаните, дава 

амнистия на затворниците, както и други умиротворителни решения. Но те увисват във въздуха. 

Няма кой да ги изпълнява. Положението е вече безконтролно и в образувалия се вакуум почти 

открито започват да се наместват разните комитети и съвети на коалицията Отечествен фронт, при 

явната доминация в тях на комунистите, защото другите не са се още консолидирали от 

десетгодишната забрана. Разбунени тълпи народ обсебват улиците и площадите, разбиват се 

затвори... Същевременно без никакви причини на 5 септември 1944 г. СССР обявява война на 

България и войските му нахлуват у нас. Подведени от неугасналия спомен за "братушките 

освободители", хората ги посрещат с хляб и сол, цветя и приветствия, както обредното агне близва 

осоления от кръвта на другите нож, преди да е прерязал и неговата шия... Никой не дава и изстрел 

срещу чуждите войски, защото голяма част от висшите военни, включително военният министър 

генерал Маринов, са активни участници в протичащия вече преврат. 

На самия 9-и септември, почти съвместно с Червената армия, по села и градове навлизат и 

партизаните, ведно с освободените политзатворници и концлагеристи. (Освободени са и 

криминални затворници.) Бронираният полк в София е донесъл под куполите на танковете и 

настанил в Министерството на войната новото отечественофронтовско правителство, начело със 

стария превратаджия Кимон Георгиев като министър-председател и военен министър - неговия 

събрат по занятие генерал Дамян Велчев. Почти цялата операция по завземането на властта се 

извършва от военните. Малобройните партизански отряди плахо пристъпват оттук-оттам, 

фаворизирани от превратаджиите. В обявения Министерски съвет освен К. Георгиев и Д. Велчев 

участват още двама звенари: Петко Стайнов - на външните работи, и Станчо Чолаков - министър на 

просветата. От Работническата партия /комунисти/ са също четирима: Добри Терпешев - 

подпредседател на Министерския съвет, Антон Югов - на вътрешните работи, Минчо Нейчев - на 

правосъдието, д-р Рачо Ангелов - министър на народното здраве. Толкова са и министрите 

земеделци: Никола Петков - подпредседател на Министерския съвет, Асен Павлов-на земеделието, 

Борис Бумбаров - министър на благоустройството, и Ангел Държански - министър на железниците. 

Българската работническа социалдемократическа партия има двама министри: Григор Чешмеджиев 

- министър на социалните грижи, и Димитър Нейков - министър на търговията. Като представители 

на независимите интелектуалци са двама: проф. Петко Стоянов - министър на финансите, и 

станалият "независим" професионален превратаджия Димо Казасов като министър на 

информацията и изкуствата. (По-късно в управлението на ОФ се включва и "файтонната" 

Радикална партия, начело със Стоян Костурков). 

Формално, правителството е "назначено" от самоназначилия се Регентски съвет, състоящ се от 



юристите Венелин Ганев и Цветко Бобошевски и Тодор Павлов (комунист)2. 

                     
2 Според книгата "Възмездието" от Ив. Пауновски, принц Кирил и генерал Н. Михов (бившите регенти) 

са подписали Указа за назначаването на ОФ правителството. 



 

ГОРКО НА ПОБЕДЕНИТЕ 
 

На 17 септември Кимон Георгиев прочита Програмата на Отечествения фронт, която е 

демократична и плуралистична. Съставът на двете върховни институции е повече от успокояващ, 

защото преобладават лица от буржоазния елит, далеч от подозрението за симпатии или подчинение 

на комунистите. Повечето от бившите властници нямат усещането, че комунистите идват на власт. 

Нищо лошо не предвещава и участието в правителството на земеделците и социалдемократите. 

Само Министерството на вътрешните работи, поверено на Антон Югов от БКП, е малко 

смущаващо, но нали войската си е със същите офицери (откъде ще се вземат комунисти да ги 

заместят?), пък в страната има и Съюзническа контролна комисия с английски и американски 

офицери (които идват чак през ноември 1944 г.). 

Но точно тук, в Министерството на вътрешните работи се свива змийският възел на онова, което 

ще последва. Там няма отечественофронтовци, а само комунисти. Като ята от скакалци над житна 

нива из коридорите му плъзват злите демони от дзержински и ежовски чекисти, разтягали сухожи-

лия и забивали клечки под ноктите на жертвите си в Бутирка, Лубянка и Лефортово в Москва, 

изцеждали кръвта им в подземията на НКВД-отделите и по сибирските лагери и затвори на 

безкрайната, но покорена славянска земя. "С горещо сърце и хладен ум" те могат спокойно да се 

заемат с всеки, посочен като "народен враг", защото по улици и кръстопътища сноват 

бронетранспортьорите на альошите, а председател на Съюзническата контролна комисия е техният 

генерал Сергей Бирюзов. Срещу всичко това войската на една окупирана страна е безсилна, пък и 

под диктовката им в нея се настанява "помощник-командирският апарат" от неуки, но верни на 

партията кадри. Те имат повече пълномощия от самите командири. При това, голяма част от 

войската е отправена към фронта на Страцин и Стражин, а после и към Унгария, под претекст, че 

трябва да измие петното на страната ни от принадлежността и към победения Тристранен пакт. Там 

тя е хвърлена в помощ на Трети украински фронт, като 33 хиляди души българи оставят костите си 

за една небългарска кауза. Защото никъде не беше признато пожертването им, България си беше 

наказана като победена страна. 

В самата България в този момент цари паника и хаос. Полицията и администрацията са се 

разпаднали. Служителите като диво стадо са подгонени и излавяни от търсещите отмъщение 

комунисти, цивилни и с ленти на ръкавите от сформираната набързо "Оф народна милиция". По 

тайна инструкция от партията се прогласявали 40 "безотговорни дни на революцията" за 

издирването, залавянето и моменталното наказване на "всички физически и интелектуални убийци 

на борещите се за народна свобода"3, както и "да се неутрализират всички, които сега и в бъдеще 

ще бъдат пречка за осъществяване на нашите идеи". Да се сломи съпротивата на класовия враг. 

Нещо подобно на дзержинско-ленинската заповед през 1917-18 година, нареждаща: "Да се 

разстрелва всеки, който е действал, действа или се предполага, че ще действа срещу революцията". 

С други думи, всеки чекист, който не го мързи да си извади ръцете от полушубката, има право 

да те разстреля, без да отговаря. А техните инструктори са придадени към всички отдели в 

министерството и окръжните управления на Оф-милиция и Държавна сигурност. 

С изпълнението на тайната инструкция се заемат не само и не толкова едва оцелелите по горите 

партизани, не толкова измъчените политзатворници и концлагеристи, а една повилняла сбирщина 

от "десетосептемврийци", лумпени, групи от освободените тогава и криминални престъпници и 

всички, за които е "дошъл сгодният случай" да излязат на обществената сцена в мътното време. 

Ръководят ги най- често такива "партийни другари", тайни сътрудници на полицията, които с 

жестокостите си се стремят да прикрият това, а първи жертви стават тези, които се е предполагало, 

че знаят имената им. 

Безброй са и мародерствата над имащи пари, бижута, злато, скъпи мебели, големи къщи и 

близки до някого жилищни парцели, та дори за да стане вдовица, харесвана от някого жена... От 

последния полски или горски пазач, бирник, селски кмет, търговец, кръчмар, до околийски, окръж-

ни и градски ръководни служители и чиновници, народни представители и министри, всички са 

                     
3 Публичен отглас на това е уводната статия в "Работническо дело" - "Отмъщение", бр. 7 от 25 септ. 

1944 г. дето се казва: "Стреляйте вярно, забивайте ножа по-дълбоко!". 



обявени за виновни, търсени, арестувани, бити, пребивани, а неустановено число и избити без съд и 

присъда. 

"Четиридесетте безотговорни дни на революцията" са среднощната кървава коситба, отнесла в 

незнайни гробове виновни и невинни, като инструктирано бързане за свършени факти, преди да се 

появи подготвяният Наредба - закон за Народния съд. (Първото съобщение за такъв според в. 

"Работническо дело" е от Трайчо Костов пред партийна конференция в София на 29 септември 1944 

г.).



 

Нещо повече, още през тези наистина безотговорни дни започва изтреблението на хора, не 

участвали в бившата власт, дори на доказани антифашисти, предимно от дейците на БЗНС, БСДП, 

както и от всички потенциални противници - интелектуалци, ратници, легионери и други. 

Изнесеното дотук, както се вижда, е поглед от единия бряг край мътната река на събитията. На 

другия бряг са ония, които с право търсят справедливо възмездие за преживените ужаси от току-що 

свалената власт. Майки и сестри с черни забрадки, бащи и братя с побелели от мъка коси по също 

така гонени, бити, затваряни, убивани, поругавани по селски мегдани и градски площади трупове 

на техни близки, за набучвани на колове глави и запалвани домове от жандармерийски, полицейски 

и военни части и подразделения. Разбуден е и болезненият спомен за хилядите невинни жертви на 

кървавия Деветоюнски преврат, за сговористките шпицкоманди, за хвърляните от лакатнишките 

скали земеделци и комунисти, за заплащаните по 50 хиляди лева за главите на българи от българи, 

за гоненията против евреите и много други4... 

Толкова ли гъсто си населена, Българийо, та чедата ти не могат да се търпят по човешки на 

земята ти? 

                     
4 Според едно извлечение от документи, публикувано във в. "Отечествен фронт", бр. 273/26 юли 1945 г., 

като награди за убити партизани и други преследвани са дадени следните парични суми: 1941 г. - 624 812 

лв., за 1942 г. - 4 490 000 лв., за 1943 г. - 41 666 000 лв., за 1944.г. - 87 728 000 лв. 



 

ЧЕРВЕНАТА МАГИЯ 
Влезли веднъж в ролята на съдници в историческото правораздаване, длъжни сме да си зададем 

изясняващия въпрос: 

Как стана така, че една до вчера малобройна, заклеймявана като предателска, чужда агентура 

партия като Комунистическата, с 3-4 хиляди полувъоръжени партизани и няколко хиляди 

политзатворници и лагеристи, само за дни се превърна във всепомитаща сила? Къде отиде силата 

на една власт с десетилетна потомствена приемственост от поколение на поколение, с 

многохилядна войска и полиция, та само за един ден се превърна в гонено стадо от презрени, 

укриващи се, предавани и предаващи се единици, зарязали презглава постове, оръжие, 

чинопочитание и организираност? 

Повечето биха отговорили, че комунистите взеха сила и кураж от присъствието на Съветската 

армия. Това е вярно, но куражът е душевно състояние, а както е известно, Съветската армия почти 

никъде не се е намесвала осезателно. Други отдават успеха на комунистите на тълпите от лумпени, 

кряскащи по площадите, на пригожденците, които са "зестра на всяка идваща власт". Но и това е 

само отчасти вярно, защото тълпата е едно показно зрелище в градовете. А с каква сила всеки 

поставен от партизаните кмет и в най- затънтеното село овладява положението и поема управле-

нието му? Какво помогна на току-що произведени и назначени неуки поручици и капитани да 

командват и държат в подчинение (като помощник-командири) полковници и дори генерали? Какво 

накара стотици безпартийни юристи да влязат в съставите на Народния съд, да приемат и подпис-

ват тежки присъди? 

Макар и горчива, истината е тази: ЧЕРВЕНАТА МАГИЯ. Искреното всенародно опиянение от 

прогласената ПОБЕДА НА БЕДНИТЕ НАД БОГАТИТЕ! На вечно експлоатираните над 

експлоататорите, която се понесе като небивала разлика с всички промени в историята досега. 

Червената магия - омайно самодивско биле, внушаващо победа на правдата и свободата над 

мрака и тиранията, за която жадуваха и земеделци, и социалдемократи, и анархисти, и съвсем 

безпартийни. Немалко честни и искрени герои за такава победа са срещали с песен смъртта. Тя 

омая и мен, четиринадесетгодишния юноша тогава, макар и само за месец5... Тази магия караше 

селяните да приемат от сърце новия кмет и да сочат къде се е скрил предишният, чието богатство 

често иде чак от ибрикчийството пред турците и който лично или баща му, или синовете му са и 

кръчмари, и търговци, лихвари и зеленичари. 

Тази магия караше и войниците с всесилните им комитети да стоят с щиковете си зад 

полуграмотния помощник-командир, а не зад полковника и генерала дори, който знаят (и 

обикновено е) син или потомък на фабрикант, търговец или какъвто и да е заможник. Защото у нас 

заможните хора далеч не бяха смятани за благодетели над другите, както е угодно да се мисли от 

някои. Буржоазията у нас бе класа, доста откъсната от народа си. Десетилетия той бе гледал на 

страниците на вестници и списания, на кинопрегледи и в живия живот нейните приеми, тържества 

и коктейли в екстравагантна, недостъпна за него обстановка. Гледаше нейните "ротари-клубове" 

само за избрани, слушал беше за масонства и шпионства, за разгулни вечери с кристални чаши, 

голи дамски рамене и гърди, оригващи от доволство господа и недопустима за онова време ротация 

на партньорките'... 

За разлика от други страни, благодетелната дарителност за построяване на училища, мостове, 

черкви от някой богаташ тук бяха неща. непознати. Епохата на първоначално натрупване на 

капитали не свършваше. При това, подражанието пред лелеяната мечта - Европа, беше за 

буржоазията не култ към нейната култура и стопански просперитет, а към разкошеството и 

презрителното аристократично отношение към "тонковците", т. е. народа. 

Докато проруските, а после дори и просъветските заимствания не се схващаха така остро като 

родоотчуждение поради кръвната, езикова и верска близост и историческата признателност. Затова 

падането от власт на буржоазията предизвикваше и се преживяваше радостно и от далеч 

некомунистически среди и се схващаше като безвъзвратна обреченост на същата, като жадувано 

разместване на обществените пластове, което не радва единствено засегнатите. А наказателните 

акции срещу богатите като "напратен бич Божий" ("Атила, флагелум деи" - казвал някога папата за 

                     
5 Отразено в първа книга ("Битие и изход") 



нахлулите в Европа негови пълчища.) 

Това е все същата, Червената магия, внедряваща вярването, че доброто на народа, заплатено с 

толкова кръв през април 1876 г., юни и септември 1923 и от 1941 до 1944 г., е надделяло най-после 

над злото. Че за пръв път приплодите на кир Михалаки и Костаки, на Дочоолу и Иванчо Хаджи 

Пенчович, наследили чрез богатствата си турската власт и предавали я от дядо на син и внук, ще 

слязат най-после тук, долу при нас, "за общо и другарско ползване на благата",  както проповядват 

"другарите". Защото и самият народ като цяло има в себе си, както и отделният човек, злобата на 

завистливия комшия към богатия съсед и скриваната жажда от изравняването си с него. 

А сега това му се поднася съвсем открито, бурно и повсеместно от новата власт. И за да бъда 

докрай откровен, ще кажа, че повечето от тия, които го проповядваха, искрено го желаеха и вярваха 

в това "общо и другарско ползване на благата". Мнозина знаят за устройваните през първите 

месеци след 9-и септември махленски и квартални събрания, дето оскъдните тогава платове, дрехи 

и обувки се разпределяха с гласуване за най-нуждаещите се. В моето село завърналият се от затвора 

П. Величков продаваше сиренето си на нормирани цени, за разлика от 5 пъти по-високите на 

свободната продажба, а като се оказало, че някои го купуват и препродават, го разпределял като 

"дажба", по килограм. Когато се присмиваха на наивността му, казваше: "Аз като комунист така 

трябва да постъпвам - пръв в създаването на блага и последен да се ползвам от тях." Иди та отричай 

такива идеи!... 

Десет години нямаше, а днес има различни партии, със свои клубове и вестници. Всеки говори и 

пише, каквото си иска! - тръбяха през първите месеци. Ах, как затрогващо и опияняващо е всичко 

това! 

Икономическият интерес и душевното тържество6' че богатите стават бедни, че довчера 

властните са вече гонени и презирани, е онази ЧЕРВЕНА МАГИЯ, под чието временно благоухание 

и великият руски народ плати със собствената си кръв (в жестоката гражданска война) приготвения 

за собствения му врат железен болшевишки ярем. Нещо повече - надяна го и на шията на редица 

съседни средноазиатски народи, сътворявайки безпрецедентната по размери евроазиатска империя 

- СССР. 

За да смени камшика на дворяни и помешчици с нагана и нагайката на всевластните партийни 

комисари, договореното наемничество и ратайство- с пълното робско безправие, няколкомесечните 

заточения в свободни сибирски селища - с куршум в тила или доживотна каторга... 

Но сега тази магия се разнася тук, в България и никой не пита: защо в СССР има само една 

партия? Защо Сталин е така безпрекословно властен и възхваляван? Защо мужиците, сега колхозни 

селяни, нямат и куче пред вратата? И дали под щиковете на червеноармейците тези порядки няма 

да се установят и тук? Та всичко това за СССР се виждаше и от разстояние. Да не говорим за 

неизвестния гладен геноцид в Украйна, за безчетните сибирски и колимски каторжни лагери, за 

незнайните могили от човешки черепи край Москва, Саратов, Архангелск... 

Книжно-теоретичната идейност и фанатична вяра, че всяка смяна на режима носи нещо по-

хубаво, е като любовта между пубертетници. Най-лесно се изкористява. 

Ще твърдят ли още историците, социолозите и народопсихолозите, че народ се не лъже, освен в 

отделен случай? Лъже се при всяка еуфорична смяна на лъжеца. Който би възразил на това, нека и 

сега се поогледа наоколо... 

Имало е трезви глави, а ще видим, че те никак не са малко, но разумността им ги кара да не 

застанат в момента направо срещу течението. Това отвличащо единия бряг и трупащо на другия 

течение. Защото това са две неприемливи крайности, между които най-добрият вариант е средата. 

Всички партньори в Отечествения фронт, освен комунистите, са именно за този СРЕДЕН ПЪТ. И 

наистина, набралите главоломна инерция събития само след месеци изкопават руслото си между 

тях и комунистите, които чрез своите последвали "социалистически преобразувания" брутално за-

местват бившите чорбаджии-частници като колективни чорбаджии-властници... 

Засега тези партньори правят това, което обстоятелствата налагат и позволяват - възстановяват и 

консолидират своите организации и решително протестират срещу безчинствата, издевателствата и 

убийствата и настояват за ред и законност. В резултат на това се изработва, по подобие на 

следвоенната практика в много други държави, съответен закон... 

                     
6 Тези неща се появиха сега отново, а подражанието пред Европата придоби направо национално 

обезличителни мащаби.. 



 

УКАЗ № 22 
 

В името на Негово Величество царя ние, регентите на България, по доклад на министър-

председателя от 3 октомври 1944 г. под № 325 

ПОСТАНОВИХМЕ И ПОСТАНОВЯВАМЕ: 

Да одобрим 6-о Постановление на Министерския съвет, взето в заседанието му от 30 септември 

1944 г., протокол № 191, с което и на основание чл. 47 от Конституцията е приет следният 

НАРЕДБА-ЗАКОН  

за съдене от Народен съд виновниците за въвличане на България в световната 

война срещу съюзените народи и за злодеянията, свързани с нея. 

Чл. 1. Учредява се Народен съд за извършилите престъпни деяния, предвидени в този закон: 

а/ министри от правителствата през времето от 1 януари 1941 г. до 9 септември 1944 г.; 

б/ народни представители от 25-ото Обикновено Народно събрание; 

в/ други граждански или военни лица. 

Чл. 2. Наказват се с временен или доживотен строг тъмничен затвор или със СМЪРТ и глоба до 

пет милиона лева: 

1. Лицата, които след 1 януари 1941 г. са изложили сигурността на държавата или са поставили 

народните интереси в опасност, било като са сключили международни договори с воюващи страни, 

било като са взели решение да обявят война и да водят война. 

2. Ръководните лица, които след 22 юни 1941 г. са заповядали действия, нарушаващи обявения 

неутралитет към СССР, и с това са отегчили международното положение на България. 

В този чл. 2-ри от Наредбата -закон следват алинеи-точки до № 10, включващи огромен спектър 

от деяния, подлежащи на посочените в началото му наказания, като: лицата, обявили война на 

Англия и САЩ; незаконно забогателите; поставили се в служба на германците; изпратилите наши 

войски в Югославия и Гърция; извършилите побоища, палежи и убийства; предавали партизани на 

полицията; следователите, прокурорите и съдиите, проявили пристрастие и грубо престараване; 

преследвалите евреите; лицата, които с действия, писания и слово или по друг начин са допринесли 

за извършване на посочените по-горе деяния... 

Член 3-и от Наредбата-закон предвижда от 5 до 15 години присъда за укривателство на 

обвиняеми, а член 4-и има една безпрецедентна постановка: 

"Смъртта на лице, извършило деяния по този закон, настъпила преди или след възбуждането на 

обвинението срещу него, не ПРЕЧИ да започне или ПРИВЪРШИ преследването и да се издаде 

присъда, съгласно предшестващата алинея." 

Вписването на тази постановка явно е наложено от тези, издали тайната наредба за 

"ЧЕТИРИДЕСЕТТЕ БЕЗОТГОВОРНИ ДНИ НА РЕВОЛЮЦИЯТА", за да оформи юридически 

избитите без съд и присъда хора. 

Останалите членове на Наредбата-закон, който е от 16 члена, са със устройствено-процедурен 

характер, като най- фрапиращ е 

 чл. 6-и, в който се казва: "Народният съд се състои: а/от народни съдии-пълнолетни български 

граждани и поданици от двата пола, избрани от областния комитет на Оф; б/от назначени съдии от 

министъра на правосъдието измежду съдиите и адвокатите в страната." 

Това значи, че участието на юристи в Народния съд е втора грижа на закона, а първа е те да са 

избрани от Оф, което значи, че не се изисква какъвто и да е ценз, камо ли юридическо образование. 

Според чл. 9-и "Съдът е длъжен да свърши заведените пред него дела най-късно до 31 март 1945 г." 

А в чл. 10-и се постановява, че присъдите са "неподлежащи на обжалване и одобрение." 

В заключителния член 16-и четем: "Изпълнението на настоящия указ се възлага на министъра на 

правосъдието" (а министър тогава е комунистът Минчо Нейчев). 

И последно: "Издаден в София на 4 октомври 1944 година" 

На първообразния собственоръчно подписано: 

Венелин Ганев 



 Цветко Бобошевски  

Тодор Д. Павлов  

Приподписал: Кимон Георгиев 

От документите личи, че Народният съд започва своята дейност чак на 20 декември 1944 г., 

което значи, че "безотговорните дни на революцията" съвсем не остават в рамките на 40 дни, а 

отскачат на повече от сто, през което време ловът на вещици и безследните изчезвания 

безпрепятствено продължават. Известните за това факти са повече от трагични, а колко и какви са 

неизвестните, само Бог знае... Но за това - в отделна глава от книгата, за да продължим сега с 

Наредбата-закон и самото съдене. 

На 9-и октомври Министерският съвет назначава за главен народен обвинител Георги Петров. 

"Известен адвокат и уважаван общественик, участник в Септемврийското въстание през 1923 

година в Старозагорския край" (както се твърди в книгата "Възмездието" от Ив. Пауновски). 

Според "Държавен вестник" от това време народните обвинители са 140 души, съобразно 

устроените 135 процеса из страната с 11 122 подсъдими. Дело номер едно се е състояло и гледано в 

София от Първия върховен състав на Народния съд срещу регентите, министрите от правителствата 

през периода 1941-1944 г., царските съветници и дворцовите чиновници. То започнало на 20 

декември 1944 г. при следния съдийски състав: председател - Богдан Саздов Шулев, адвокат от 

София, членове на съда: Давид Николов - подпредседател на Софийския апелативен съд, Йордан 

Шумков - член на същия съд, Стефан Манов- адвокат от София, Мишо Мишев - бивш учител от 

София, Серги Златанов от с. Трекляно, Кюстендилско, Вера Начева - бивша учителка от София, 

Райна Тодорова - учителка, пенсионерка, от София, Димитър М. Тошев от с. Турековци, Трънско - 

гимназиален учител, Васил Гърбов от Ботевград, Тодор Милев - работник от с. Долна Диканя, Крум 

К. Михайлов - миньор от Перник , и запасни членове на съда: Георги Радойков - адвокат от София, 

Атанас Ст. Панев от с. Осоица, Софийско, Георги Йорданов от с. Локорско - София, и Първан Д. 

Тодоров от Годеч. 

Като централен и показен в този съд не липсват юристи. Делото е доста публично, присъстват до 

двама адвокати в защита на подсъдимите, журналисти, фоторепортери и публика. Поради това ще 

се спрем по-изчерпателно само на този процес, докато за другите ще се опишат само най-

фрапиращите моменти от дошлите до нас данни. Убитите без съд и присъда и посмъртно осъдените 

са обект на специалното ни внимание, но пък данните за тях (които ще изложим по-късно) са 

твърде оскъдни. 

И така, като подсъдими в този най-челен процес са призовани: 

1.  Проф. Богдан Филов - бивш регент и министър-председател 

2.  О. з. генерал Никола Михов - бивш регент и министър на войната 

3.  Принц Кирил Преславски, Сакс-Кобургготски - бивш регент 

4.  Добри Божилов - бивш министър-председател и министър 
5.  Иван Багрянов - бивш министър-председател и министър 

6.  Петър Д. Габровски - бивш министър на вътрешните работи и здравеопазването 

7.  Васил Митаков - бивш министър на правосъдието 

8.  Теодоси Даскалов - генерал о. з., бивш министър на 

войната 

9.  Димитър Кушев - бивш министър на земеделието и държавните имоти 

10.  Димитър В. Иванов - бивш министър на благоустройството 

11.  Д-р Иван Б. Горанов - бивш министър на железниците 

12.  Д-р Борис Йоцов - бивш министър на просвещението 

13.  Д-р Константин Партов - бивш министър на правосъдието 

14.  Никола Захариев - бивш министър на търговията 

15.  Инж. Христо Дойчинов - бивш министър на земеделието 

16.  Д-р Димитър Шишманов - бивш министър на външните работи 

17.  Дочо Н. Христов - бивш министър на вътрешните работи 

18.  Руси Русев - о. з. генерал, бивш министър на войната 

19.  Д-р Иван Киров Вазов - бивш министър на търговията 

20.  Д-р Иван Бешков - бивш министър на земеделието 

21.  Първан Драганов - бивш министър на външните работи 

22.  Д-р Александър Станишев - бивш министър на 

вътрешните работи и НЗ. 



23.  Д-р Александър Сталийски - бивш министър на правосъдието 

24.  Борис Б. Колчев - бивш министър на железниците 

25.  Йордан Севов - архитект, съветник в двореца 

26.  Любомир Хр. Лулчев - писател, съветник на царя 

27.  Светослав Помянов -  посланик и пълномощен министър 

28.  Георги Ханджиев - чиновник в двореца 

29.  Петър Костов - чиновник в двореца 

30.  Павел Груев - чиновник в двореца 

31.  Рафаил Жечев - о. з. генерал 

32.  Димитър Генчев - инспектор на дворците 

Всички дотук - осъдени на смърт, включително трима починали (или по данни на властите 

самоубили се). 

33.  Иван Попов - бивш министър на външните работи (самоубил се в Букурещ) 

34.  Инж. Васил Радославов - бивш министър на железниците (самоубил се в Перник) 

35.  Славейко Василев - бивш министър на благоустройството (самоубил се в София) 

36.  Славчо Загоров - бивш министър на търговията, избягал в Германия и участник в 

задграничното правителство на Ал. Цанков, осъден задочно на смърт, както и Дочо Христов, който 

се укривал и после е заловен и убит. 

37.  Станислав Ал. Балан - чиновник в двореца Петър Б. Морфов - чиновник във Външно 

министерство 

38.  Проф. Михаил Арнаудов - бивш министър на просвещението 

40.  Руси Ст. Русев - бивш министър на земеделието 

Четиримата осъдени на доживотен затвор и глоба - за 

първите двама по 5 милиона лева, за вторите по 3 милиона и конфискация на цялото им имущество. 

41.  Димитър Ст. Савов - бивш министър на финансите. 

42.  Христо В. Вълев - бивш министър на търговията 

Двамата са осъдени по на 15 години затвор, по 1 милион лева глоба и конфискация на цялото им 

имущество. В същия процес са подсъдими и министрите от 7-дневния кабинет на Константин 

Муравиев, както следва: 

43.  Константин Владов Муравиев - бивш министър-председател 

44.  Вергил Димов - бивш министър на вътрешните работи 

Двамата са осъдени на доживотен затвор, глоба по 3 милиона лева и конфискация на цялото им 

имущество. 

45.  Никола Стойчев Мушанов - бивш министър без портфейл 

46.  Димитър Любомиров Гичев - бивш министър без портфейл 

47.  Атанас Дим. Буров - бивш министър без портфейл 

Тримата осъдени по на една година затвор. 

48.  Александър Анг. Гиргинов - бивш министър на финансите 

49.  Борис Павлов - бивш министър на правосъдието 

50.  Христо Г. Попов - бивш министър на земеделието 

51.  Стефан Ив. Даскалов - бивш министър на благоустройството 

Четиримата осъдени по на 1 година условно. Почти всички министри от този кабинет, като 

непопълнен, са били управляващи на по още едно министерство (2 септември - 8 септември 1944 г.) 

Много от подсъдимите до пореден номер 42 са и народни представители в 25-ото Обикновено 

Народно събрание. Обвинителният и доказателствен материал според стенографските дневници бил 

45 тома, като важна част от него били и лично водените дневници на проф. Б. Филов и жена му 

Кита Филова, Любомир Лулчев, Първан Драганов. Разпитани са били и над 150 свидетели, 

включително княгиня Евдокия, която е имала отчасти отношение към политическите събития и 

дейност. 

В началото на съдебното заседание княз Кирил, Б. Филов, ген. Михов, Д. Божилов, К. Муравиев 

и Н. Габровски са отсъствали, защото след арестуването им, според съобщение от 30 септември 

1944 г., са били предадени на съветските власти и откарани за разследване в СССР, съгласно 

някаква спогодба, съдържаща се в примирието между нашата страна и Съветския съюз. Никак не е 

ясно какво ще е това примирие, дето една, уж независима, необявявала война на СССР държава ще 

трябва да предаде за "разследване" свои граждани на тази държава, и то най-висшите управници. 

Още от това проличава колко е била (не)зависима България след 9-и септември. 



Присъдите са прочетени на 32-ото заседание на съда, на 1 февруари 1945 г. в 16 часа от старши-

члена на Първия голям състав на Народния съд Стефан Манов. Присъствал е главният обвинител 

Георги Петров и обвинителите Никола Гаврилов и Атанас Армянов, при секретар Никола Кръстев и 

целият съдебен състав, включително 8 стенографи. 

Много от читателите очакват повече подробности, защото това е един върхов момент от нашата 

история, дето управленският екип в мнозинството си е така поголовно унищожен. А също и в други 

софийски процеси са осъдени още хора като народни представители, царски съветници и слу-

жители, генерали и офицери от армията, полицията и жандармерията, съдии, прокурори, 

следователи, началници от разузнаването, пълномощни министри, търговци, банкери, фабриканти, 

различни интелектуалци, поддържали по някакъв начин бившата власт. Все подобни по ранг и 

професия са и подсъдимите в останалите процеси из разните градове в провинцията. Но това би 

направило от книгата един безкраен поменик от имена и подробности, които и без това се пазят из 

архивите, и специално заинтересуваните, макар трудно днес, рано или по-късно ще могат да 

прочетат. 

Интересното в случая е това, че тези екипи от управляващи преди личности са заловени и 

арестувани твърде лесно, с няколко изключения. Някои сами дошли в щаба на новосформираната 

милиция в "Славянска беседа", други чакали да ги повикат, трети се чудели какво да правят... 

Три са според проучванията и заключенията ми причините за тази безконфликтност при такива 

фатални последствия. 

Първо - очакванията до последния момент, че изпратеният с мисия за помирение с англо-

американците Стойчо Мошанов в Кайро ще успее да измоли тяхното покровителство или даже 

окупация на България от тях7. 

Второ - подлъгва ги и ширококоалиционният състав на Оф и участието в него на буржоазните 

дейци и превратаджии Кимон Георгиев и Д. Велчев, вследствие на което и 9-и септември ще бъде 

някакъв от поредните преврати, при който дори да задържат временно свалените управници, все 

пак се усещат свои сред тази политическа гилдия. 

Трето - чувството за невинност, което всеки има за себе си. Налагали са се някакви по-строги 

мерки срещу този и онзи, поради времето, както го е изисквало. Ще дадат някакви обяснения, дори 

и да ги съдят, ще е нещо от познатото в такива случаи, леко и проформа... 

Непознаването на комунистическите прийоми и екстремизъм е главният недъг не само на 

буржоазните дейци и политици, но и на земеделците и социалдемократите, на анархистите дори, за 

което скъпо заплащат после. 

Към тези логични обяснения по случая ще прибавя и от себе си, че и една аморфност, кекавост 

на бившите управници е факторът, който ги задържа в едно объркано мъдруване, вместо на първо 

време да избягат, пък ако се окаже, че няма опасност, да се върнат. 

Регентите принц Кирил и генерал Михов са били доведени от полковник Владимир Стойчев 

(после известния генерал) от Чамкория (Царска Бистрица) "по покана" на новото правителство още 

на 10 септември. По пътя през Самоков хората вече ги нахоквали като паднали изедници, но към 

Панчарево някаква военна част им отдала дори съответстващите на регенти почести. На 13 

септември Б. Филов, Д. Божилов и инж. Д. Василев, министър на благоустройството, също така 

били "поканени" и доведени от бъдещия академик Евгени Каменов, тогава секретар на 

Министерството на външните работи в новото Оф правителство. Те били потърсили 

гостоприемството на турската легация и очаквали съдбата си в легационната й вила в Чамкория 

(Боровец). Само министърът на полицията Дочо Христов от най-известните личности се е укривал 

по-дълго време, та е съден и осъден задочно. Заловен е според съобщение на в. "Работническо 

дело" от 22 юни 1945 г. в района на с. Саранци, Софийско, на 19 април с. г. от случайно минаващи 

служители на пловдивското МВР. Има отделни случаи, укривали се дори 20 години, но те са 

единични изключения и не от най-големите рангове. 

Порядките и процесуалният ред в току-що описания централен процес, както и другите подобни 

в София, са все пак на сравнително прилично, съгласно процедурните изисквания равнище, 

въпреки че в края на краищата и те са една узаконена масова касапница. В разни части на страната 

                     
7 Както е добре известно, макар и не на мнозина, по инструкция на У. Чърчил англо-американските 

представители изразявали съмнение „дали България трябва да остане като държава“ след войната и 

намеквали за нейната окупация от гръцки или турски войски (Ч. Мозер в книгата „Д-р Г. М. Димитров“, 

изд. СУ-1992 Г., и в-к „Демокрация“, бр. 207/94 г.) 



тези процеси са едно издевателство над правото не само по масовото издаване на смъртни присъди, 

но и по самото водене на следствието, съдебните заседания и натиска на организирани от партията 

агитки, скандиращи "Смърт на убийците!", "Смърт на предателите!" и други подобни. 

Посочих поименно състава на този съд, както и подсъдимите, защото сега доста се умува - 

законен ли е този съд? Съобразен ли е с Конституцията? Не намирам за уместно да полемизирам с 

конюнктурни настроения. Защото да се задава такъв въпрос е равносилно да питаш защо тази нива 

не е родила жито, когато не си питал преди месеци защо не е изорана и засята. Та Конституцията 

беше негласно суспендирана още 1934 г. и вместо търсенето на юридическа обоснованост за 

постъпките на бивши и настоящи, победени и победители, се досещаме за правилото - каквото 

повикало, такова се и обадило. 

Посочих големия, централния, върховния състав и подсъдими, защото касателно него Народен 

съд за министри и ръководни личности от върха имаме и наши прецеденти, и международни след 

война, особено след Втората световна. Той се устройва след вменяването на вина в малцинството, 

което управлява, заради нанесена всеобща щета на управляваното мнозинство. На основание член 

155 от Търновската конституция през 1903 година е имало Народен (наричан Държавен) съд за 

министрите от кабинета на Васил Радославов, обвинени в нанасяне на вреди на държавата и общес-

твото в нарушение на Конституцията. Те са били осъдени по на осем месеца затвор. Втори подобен 

съд е устройван през 1913 година срещу правителството на стамболовистите, но е бил прекратен. 

Трети Държавен (Народен) съд, твърде дълго протакан, е отново срещу кабинета на Радославов, 

след Първата световна война. Самият Радославов избягал в чужбина, но министрите му и 

главнокомандващият армията генерал Жеков са били осъдени заради тогавашната национална 

катастрофа на България. Някои от тях на доживот, други на 15 години затвор, който изтърпявали в 

Шуменския затвор. 

В отговор на народните искания Народен съд е подготвял Ал. Стамболийски през 1922-1923 г., 

и то одобрен чрез референдум, с гласуване с бели и черни бюлетини за министрите, виновници за 

народните страдания след погрома над връщащите се от фронта войници при Владая през 1918 г. 

Деветоюнският преврат от същата година не само осуетява този съд, но и веднага амнистира 

осъдените радослависти само два месеца след влизането им в затвора8. 

Международните прецеденти в тази насока са много, но най-близки по време са тези след 

Втората световна война като Нюрнбергския (дори Международен) съд над нацистките главатари, 

потопили в кръв света, също във франция, Япония и другаде, наричани и "Извънредни". Всички те 

по принцип не са отричани в своите страни. 

По-важното в нашия случай е КОГО и ЗАЩО съдят тези състави на Народния съд? Какво е 

съответствието на наказанията с действителната вина на съответния подсъдим? 

                     
8 Данните са от вестници и списания от това време, както и от книгата "Възмездието" от Ив. Пауновски, 

изд. БП, С; 1988 г. 



ОТГОВОРНОСТ ПРЕД БЕЗОТГОВОРНИТЕ 
 

През есента на 1941 г. от Разузнавателния отдел на армията при летището "Марино поле" край 

гр. Карлово е разкрита конспиративна група от войници и младежи от съседното с. Васил Левски, 

поставила си за цел да взриви огромните цистерни със свръхексплозивен бензин. Замесените са 

предадени на Пловдивския съд. (Източникът на данни - в. "Истина", бр. 6, май-юни 1994 г., не 

съобщава съдбата им по-нататък.) След Девети септември 1944 г. участвалите в разкриването и 

следствието летци офицери- кап. Марин Гр. Петров, полк. Васил Вълков, кап. Виденов, поручик 

Шишков, подпор. Желев, подофицер Тасев и други, са арестувани, жестоко инквизирани и осъдени 

на смърт... 

А всеки може да си представи какъв ужас би настанал при експлозията и на колко километра в 

диаметър. По логиката на този "народен съд" това трябвало безпрепятствено да стане, щом 

предотвратилите го са смъртно виновни... 

Стои войник на пост край оръжеен склад в казармите в гр. Дупница и през нощта забелязва 

нечия пълзяща фигура да се промъква към стените на склада. Извиква "Стой!" и дава изстрел във 

въздуха. 

Заловеният е войник от някакво планинско село и много му трябвала пушка или пистолет, за да 

си пази овцете от вълци, пък и за сватбарски джомбуши. Но го насилват да признае, че е член на 

"комунистическа конспиративна група", за която било оръжието. Осъждат го 15 години затвор. 

Като излиза след 9-и септември, също навързва трима, водили му следствието офицери и... 

постовия войник. "Народният" по предназначението си съд осъжда един от офицерите и... войника 

на смърт... Какво е трябвало да прави войникът при опита на крадец да открадне оръжие? А защо и 

следователите са направили това овчарче комунист? 

Нещастно, кръстопътно време на взаимонадмогване по глупост и злост, по престъпно 

взаимоизяждане. 

Изтощена и гладна, партизанката Н. X. слиза и се предава в едно село, в обсега на дейност на 

бригада "Чавдар". Кметът я препраща, както са инструкциите, в околийското полицейско 

управление. Откарана е в лагер и след "победата" за да е невинна пред партията, заявява, че са я 

заловили, инквизирали и предали по-натам. След 15-годишната присъда кметът си излезе едвам 

жив... 

Хрисим и дори наивен е фелдфебел-школник Тодор Петров, но като се уволнява с офицерски 

чин от казармата, няма работа и постъпва в полицията на интендантска служба. При разни 

размествания го преназначават в някакъв секретен отдел. Привечер, по тъмно, при него идва и носи 

своите "секретни данни" някакъв човек от близко село, секретен сътрудник на полицията. Точно 

този на самия 9-и септември го арестува (както са разбрали близките му) и Петров става "безследно 

изчезнал" завинаги. Включен е в списъците на подсъдимите и пред Народния съд и секретният 

сътрудник най-сърцераздирателно разказва колко "зъл и садистичен" е бил изчезналият. 

„Почитаемият Народен съд“ не отронва дума как и защо е изчезнал, не предприема следствени 

действия и съдебно дирене, а го „оформя“ сред „най-злостните народни врагове„ и го „осъжда“ на 

смърт… 



 

НАРОДНИЯТ СЪД ВЪВ ВИДИН И ВРАЦА 
 

- Обвиняемият бивш полковник Ал. Ангелов, защо не обезоръжихте отстъпващите немски части в 

Скопие – пита председателят на Народния съд във Видин изправения да отговаря командир на 

Трети бдински полк. – Вие сте имали на разположение цял полк. 

- Не беше възможно. Ние бяхме полк, а те цяла армия. Това означаваше гибелта на 2500 войници, 

които сега са живи… 

- Но известно ли ви е, че тези немски части сега се бият срещу Съветската армия и сега там гинат 

червеноармейци? 

- Но аз като командир спасих полка – твърди полковник Ангелов и в завързалия се спор със съдията 

Петър Каменов излиза, че командирът е бил длъжен да пожертва нашите войници за сметка на 

съветските. 

Под лозунгите на организираната агитка „Смърт на народните убийци!“, „Смърт на фашизма-

свобода на народа“ полковник Ангелов заплаща с живота си, задето не е откупил с българска кръв 

тази на съветските войници. 

„Вината“ на друг подсъдим е, че чак през 1938 г. в с. Срацимир, Видинско, пристигнал цар Борис 

Трети по повод сполетялото селото бедствие – земно свлачище с пропадане на много къщи. Сред 

събралото се множество хора царят потърсил някой си Моно Банджарски от с. Търняне, който му 

бил шофьор и като се пенсионирал, живеел тук. Срещнали се, прегърнали се и после чрез него 

съобщил, че на всички пострадали ще се раздадат парцели, за да се изселят от свлачището. 

Двама свидетели потвърждават, че Моно Банджарски е рекламирал фашисткия цар по този начин. 

- Този човек е отровен от фашистка зараза. Той ще връща колелото на историята назад, на него 

поддържам смъртна присъда – крещи обвинителят9. 

Но и тези реплики и пледоарии са всъщност излишни. 

Околийският или Областният комитет на партията е донесъл от името на Отечествения фронт 

списъци с имената на подсъдимите и срещу всеки е написано-смърт, доживот, 15, 10,5 години. 

Списъкът е тук, в чекмеджето на председателя на съда и неговата работа е да погледне този списък 

и колко по-голямо наказание се иска на този или онзи обвиняем, толкова той е длъжен да подсили 

или намали градуса на обвинението. 

Подбраните, жестоко куриозни случаи далеч не са единствените, както в този, така и в другите 133 

състава на Народния съд. Но заедно с тях пред съда застават и хора, за които е трудно да бъдат 

наречени човеци. Рязали части от телата на следствени, горили нокти, изкъртвали зъби, 

задължавали майки и сестри да плюят труповете на убитите синове и братя. 

„Противонароден съд“ (изд. 1933 г.) е озаглавил книгата си Иван Найденов-Байко, легионер и също 

подсъдим, но вродената му честност и откровеност не му позволява да отмине случая с един д-р 

Аврам Рапонски от Кутловица, зъболекар, признат и в чужбина професионалист. Той обаче 

придружава Шеста врачанска жандармерийска дружина, разбила и избила доста партизани от 

отряда, в който бил и английският майор Томсън. Неговата задача е да изважда златни зъби, 

мостове и коронки на убитите. Двама жандармеристи с железа отварят затворените им завинаги 

уста и той, зъболекарят, с хуманната, облекчаваща болките професия, с „чиста съвест“ извършвал 

това… 

В същата книга сочи и жандармериста Първан П. Кузов, участвал в убийството на Марин Найденов 

Грозайски, дъщеря му Мария и сина му Найден от с. Литаково, Ботевградско (партизани), 

разстреляни не в сражение, а почти от упор, докато се хранели. 

За този случай има и друга версия, при това от самия летописец на селото, че и тримата са се 

самоубили чрез взривена последна граната, над която и тримата са се прегърнали. 10 

 

 

                     
9 Данните са от Съюза на репресираните във Видин и книгата „Умираха прави“ от 

В. Казашки, изд. 1982 г. в Турция и в 1993 г. в България. 
10 Петко Томов – „Истина като легенда“, С, 1984 г., изд. ОФ. 



 
НАРОДНИЯТ СЪД В БУРГАС 

 

Не се побират в една книга тези черно-червени зверства на двете диктатури, затова ще дадем 

само част от взаимоунищожителните им деяния чак на другия край на България - Бургаско. 

Там е особено ярко изразено какво са вършили бившите агент-провокатори на полицията, 

станали червени началници, за да заличат следите на своите престъпления. Ценен източник на 

данни за това е книгата "Съдбата на жертвите - Народният съд в Бургас" от Иван Генов, издание от 

1993 г. Във всичките и 90 страници позициите на автора са обективни, той почти не взема страна. 

Освен това, имал е достъп до архивите на МВР, Окръжния партиен архив, Централния държавен 

архив, "Държавен вестник" от 1944 и 1945 г., чиито томове, папки и листа описва педантично в 

цели 3 страници. 

Още в началните страници Генов се спира на убийството на почти всички висши полицейски 

служители в Бургас в местността Бялата вода на 30-40 км от Малко Търново. 

Случаят в общи линии е такъв. На 8-и септември 1944 г. в Бургас пристига лека кола с шестима 

варненски полицейски началници, решили да избягат от страната. Те подканят и местните си 

колеги да се присъединят към тях. Петър Соларов - областен полицейски началник, Борис Ди-

митров - началник на Държавна сигурност, Никола Мандров - началник на група "А" за борба с 

комунизма към ДС, Васил Чаракчиев - групов началник на ДС, Георги Стефанов-Бунгала - 

началник на автотранспорта на полицията, полицейският агент Чането (не му се знае друго име) и 

Киро Николов Цветков - шофьор на Соларов, с кола на полицейското управление тръгват 

първоначално към Пловдив, но като разбрали, че централната власт е паднала, се връщат към 

Малко Търново с цел да избягат в Турция. Според единствения останал жив - шофьора Киро, в 

местността Бялата вода те спрели да починат, като се разсъблекли и отишли да се мият на някакви 

извори. Там ги застигнала съветска военна кола, в която бил и кметът на с. Крушевец Иван Чанев. 

Той разпознал полицейската кола на Соларов, спрели там и арестували бегълците. При опита на 

някой от тях да избяга били избити. 

Тази версия обаче се съдържа в ръкописно съчинение на бившия народен обвинител Петър 

Филипов от Сливен, който предава думите на шофьора Киро. Никакви други данни за случая няма в 

архива на МВР в Бургас. Чак в Централния държавен архив се открива някакъв доклад на 

председателя на Изпълнителния комитет на Бургас Ал. Обретенов, в който се твърди, че "всички 

тайни полицаи и началници са или арестувани, или избити при опита им да преминат турската 

граница от войници - привърженици на Оф". И тези две версии за избиването на полицаите при 

Бялата вода са траяли до 1950 г., когато по нареждане на ЦК на БКП става разследване на 

партийните кадри в Бургас. Партизанинът Михаил Дойчев признава, че е участвал в убийството. 

Присъствалият там Иван Чанев, впоследствие прокурор, който единствен е жив и днес, все още не 

разкрива истината. 

Но съгласно Наредбата-закон за Народния съд народният обвинител Стоил Василев пледира 

всички те, избитите, да бъдат признати за виновни, за да бъдат конфискувани имуществата им. А 

след като е ясно, че те могат да бъдат осъдени на смърт, кой и защо е бързал да им затвори устата? 

Още Народният съд осъжда на смърт агент-провокаторите Тодор Грудев и Аргир Гарипов, при 

следствие умира от инквизиции Михаил Пройков, но после е съден по процеса на т. нар. 

"гестаповци", а не за това, за което е пребит да признава. Една плетеница от имена на партийни 

деятели Иван Ботушев, Васил Дойков, Тодор Футакиев, Руско Джендов, Тодор Калоянчев, Никола 

Попов, Надя Жекова и други, се занимават непрекъснато с търсене на агент-провокатори, за да 

осигурят за себе си високи партийни и държавни постове. Вълната от това търсене грабва и Петър 

Семерджиев от Сливен, който лежи в затвора, а после избягва в Англия и пише книги за тези неща. 

Следват редица предателства и подозрения, наддумвания и надлъгвания, от които следва, че Съби 

Димитров е предаден, че поетът Атанас Манчев, Каля Ченгелиева и синовете й Иван и Тодор от Ай-

тос също са предадени от своите. Навсякъде витаят клевети, слухове и страх сред властващите, 

поради което изчезват хора, за да мълчат. Народният съд, а после и общите съдилища, оформят 

изчезващите като "предатели и агент-провокатори",  докато се оказва, че точно тези, които 

фабрикуват обвиненията - Радко Миланов, началник на Дръжавна сигурност в Бургас, Велю Баев, 

инспектор в същата, и Стефан Чакъров, биват също разкрити като такива и ги докараха на остров 



Персин, където на Втори обект Чакъров се самообеси11. 

Както се вижда не само от случая в Бургас, но и навсякъде, Народният съд е изместен от 

предназначението си "да накаже виновниците за националната катастрофа на България, 

обявяването война на съюзените народи чрез влизането й във Втората световна война и свързаните 

с това злодеяния" и става оръдие на Комунистическата партия за разправа между деятелите й в 

алчното им надмогване за постове и власт. Той в много случаи се превръща в теснопартиен съд, а 

не държавен. 

Нещо повече, още чрез него БКП започва разправата си със своите съюзници от Оф коалицията. 

Земеделският деятел Стоян Димитров Парашкевов от с. Момина църква, 

Бургаско, е интерниран за земеделската си дейност още през 1942 г. След 9-и септември 1944 г. 

той е активист на БЗНС и в това си качество произнася реч в с. Рудник, Бургаско, на 9 ноември в 

салона на училището. Седмица след това завеждащ участъка на МВР Иван Хр. Митев дава доклад 

пред началствата си, че Парашкевов в речта си "се е отклонил много от линията на Оф и силно 

засягал Работническата партия". Той бил казал, че в България никога няма да има съветска власт, 

защото когато земеделците били по затворите, комунистите си мълчали, понеже Германия и  

Съветският съюз тогава били съюзници. 

Вследствие на този доклад на 6 януари 1945 г. Парашкевов е арестуван, но не това обвинение му 

е предявено, защото тогава Отечественият фронт е още в цялост. Сядат и размишляват другарите 

как да се отърват от него. Някой се досеща, че бившият групов началник в полицията Костадин 

Владев му е земляк и съученик в с. Момина църква. Още властният тогава Велю Баев свидетелства 

пред съда, че именно затова Парашкевов му е давал секретни сведения за движението на нелегални 

дейци. Обвинението твърди, че е издавал земеделски дейци, а Народният съд с председател Гани 

Радев го осъжда за доноси срещу комунисти и въпреки липсата на каквито и да е доказателства, го 

осъжда на 15 години затвор... 

Пълната с провали и неефикасност дейност на комунистите в Бургаско е извинена с главите на 

много жертви с обвинението, че са "агент-провокатори". Жертва на това става и бащата на поета 

Недялко Йорданов-Асен Йорданов от Айтос. И всичко това, за да могат оцелелите от тези 

властогонски схватки да съчиняват в следващите години легендите за "героичната си борба против 

фашизма в Бургаско". 

Но "Човек винаги придобива чертите на онова, с което се бори" според философа Карл Юнг. 

Поведението на комунистите, когато идват на власт, не само не се различава от това на полицията 

и бившата власт, но го надминава. Служителите от Държавна сигурност са всесилни и 

разпореждащи се с всички власти. Те арестуват, те водят следствието, определят присъдите 

съгласно решенията на околийския или местните комитети на партията, а след като ги дадат на 

Народния съд, те отиват и да свидетелстват против жертвите. 

                     
11 В първата книга, при наводнението и наказанието ни в „Понтонът УЖАС“ става 

въпрос за Велю Баев (1953 г.)  



 

СМЪРТНИЯТ ВЪЗКРЪСВА 
Осъдените на смърт са след това също тяхна безпрекословна собственост. Няма кой да види и 

чуе вече какво е станало с обречения. Някои като Тодор Грудев и Аргир Гарипов са разпитвани и 

след осъждането им за още агент-провокатори. С обречения живот на други е ставало и отврати-

телната игра на котка и мишка. 

В посочената книга на Ив. Генов "Съдбата на жертвите" е описан и такъв случай, който ще 

предадем без подробностите, чрез които авторът строго документира истинността му. 

На 19 февруари 1945 г. първи състав на Ямболския Народен съд произнася 73 смъртни присъди 

над бивши властници и полицейски служители. Единадесети по ред е Желязко Николов от Сливен, 

полицейски служител. Но една черна лимузина е долетяла от Бургас и в 12 часа през нощта полита 

обратно за там. На задната й седалка са Димитър Димов - областен директор, и Велчо Чанков- 

началник на Държавна сигурност в Бургас. На предната седалка до шофьора седи осъденият на 

смърт Желю Николов. Но сега той не е Желю, а Станко Илиев Станков от Добруджа. Оставен е жив 

и изпратен да предава опита си на полицейски разузнавач в гр. Царево (Мичурин) по самоволното 

решение на Д. Димов (но е било съгласувано с центъра). През ноември 1950 г. секретарят на ЦК на 

БКП Георги Цанков говори по този случай пред партийна конференция в Ямбол. Желю Николов - 

Станко Ил. Станков, е началник на Държавна сигурност в Царево. След време го преместват в 

Родопите, защото имало случаи да бъде разпознат от някои сливенлии. В Родопите (не е ясно точно 

къде) той се оженва повторно, а жена му е от Царево и той през 1947 г. се връща отново там. 

Изпращат го на служба по сигурността в Малко Търново, но след месец-два изчезва безследно. 

Безследно за другите, но не и за началниците. През 1950 г. Велчо Чанков - вече бивш началник на 

Държавна сигурност, обяснява пред конференция в Бургас, че Желю Николов е разстрелян под 

наивния предлог за намерени у него някакви бележки, от които личало, че се готвел да избяга. 

Опитен полицай, постоянно нащрек за живота си, едва ли на бележки ще пише намеренията си. Но 

този случай показва абсолютната власт на Държавна сигурност над всички власти и съдебни 

решения. Едно жестоко и безцеремонно разпореждане със съдбата на човек, принуден да живее в 

постоянен страх. А както се знае, този случай съвсем не е единичен...12 

                     
12 В много случаи ги осъждаха на доживот, вместо на смърт, като сделка с тях, 

за да са техни слепи оръдия за мръсни деяния. Такъв беше един Бинев в Шуменския 

затвор, един Лако Лаков в Персин и много други.  



 
ЖИВОТЪТ НА ОЦЕЛЕЛИТЕ 

 

Не по-малко трагична е съдбата и на тези, които са се разминали със смъртната присъда на 

Народния съд. И с техния живот Държавна сигурност разполага докрай. С техния и на семействата 

им. Нека и за това дадем един пример, който е типичен. Нейчо Друмев, 49-годишен, от с. Гълъбец, 

Поморийско, е осъден на 10 години затвор, защото "като кметски наместник в селото е доносничел 

в услуга на полицията срещу народните борци". Никакви доказателства нито са представяли, нито 

са им искали от съда, достатъчно е било, че изпълнението на служебните му задължения е наречено 

"доносничество". Но по документални данни на сина му Друми Нейчев Колев след излизането през 

1948 г. от затвора още в началото на 1951 г. той е отново арестуван по настояване на местните 

партийци и откаран на остров Персин в Белене. Освободен по средата на 1953 г., той отново е 

върнат там по време на Унгарското народно въстание през 1956 г. та до 30 април 1959 г. Синовете 

му трудоваци, после гонени от работа на работа, уволнявани и лишавани от жителство, докато 

гонителите им (особено Желю Ангелов и синовете му) имат по два и повече апартамента в града 

като служители на МВР. 

Друго издевателство по време на Народния съд е обирът на вещи, пари и ценности по време на 

обиск, както и мародерското изнудване на близките от служители на Държавна сигурност и шайки 

от партийци с искането на пари от близките за откуп на арестуваните. То е придружено не само с 

насилие и заплаха от палеж, но често е правено след като арестуваният близък е вече мъртъв... 

- Вчера говорих с вашия съпруг - казва на събудената посред нощ жена на арестуван някой 

накичен с оръжие мародер, - той каза да правиш да струваш, но да дадеш за партията 200 хиляди 

лева, защото тя знае и да прощава. Пък и нали знаеш, нищо не е направил, ама е наклеветен и може 

и да не се върне, ако упорстваш... 

И ако наистина тя "упорства", защото това са много пари и за онова време, я цевта на пистолета, 

я камата вече опират в гърдите й. А в същото време намушканите ребра и счупен череп на мъжа й 

вече са зарити в някоя незнайна яма... 



 

И КРАЙ ПИРИН РАЗСТРЕЛВАТ... 
 

"Четиридесетте безотговорни дни на революцията" и там са използвани най-рационално и 

срочно. Преди 9-и септември 1944 г. комити и войводи срещу "шумкаджии", а после червени 

революционери срещу комитите и войводите от ВМРО. Националисти срещу интернационалисти, 

комунисти срещу фашисти. Това са фирмите, но същността на взаимоизтреблението е твърде 

посредствена и нелицеприятна. Междусемейна и междуфамилна вражда за имоти още от турско 

време. Трите главни родове в гр. Белица - Рачеви, Тричкови и Причкапови, във войната помежду 

семейните им разклонения се накичват я с едната, я с другата фирма, но воюват на живот и смърт. 

Същите имат разклонения или привърженици и в Якоруда, и в Разлог, и в Банско. Някъде, както у 

Вапцарови, враждата е дори в самите семейства: бащата Йонко Вапцаров е от ВМРО, а синовете му 

Никола и Борис са забравящи националността си под замайващото благоухание на 

интернационализма. Баща фашист - синове комунисти. Или по-кощунственото - бащи българи, си-

нове македонци... 

Жестокият Каинов комплекс продължава и днес, макар и в книжни престрелки, та недостъпните 

иначе архиви, оказали се достъпни за една от страните, ни поднасят страшни факти13. 

Народният съд в Разлог осъжда "задочно" Благо Максимов, Иван Причкапов, Никола Бакалов, 

Иван Сърбинов, Иван Палайгин, Илия Бучков, Вълко Бангеев, Борис Каназирев и други, защото 

преди това единородците и единоплеменниците им Лазар Причкапов, Никола Рачев, Иван 

Масларов, Георги Боков, Кръстьо Тричков от Якоруда и Белица и Лагадинови от Разлог, Борис 

Вапцаров и Крум Радонов от Банско са ги откарали заедно с над 200 души други с камиони в 

района на Добринище-Предела и са ги избили без съд и присъда още на 5 срещу 6 октомври 1944 г. 

Няма как, Наредбата-закон за Народния съд е призвана да прекрати беззаконията, затова 

"оформя" извършеното, като само разложкият му състав издава 62 смъртни присъди, 

горноджумайският - 39, а колко са издадени в Петрич, Свети Врач (Сандански) и Неврокоп (Гоце 

Делчев) още не е публикувано. Едната глутница е надделяла над другата. Убиваните и убиващи 

преди 9-и септември са сега само убийци, защото другата глутница е изгубила съревнованието. Зад 

новата глутница има и чуждоземна подкрепа. Като главни надзиратели, задължени да присъстват 

при изпълнението на смъртни присъди, тук пристигат югославски емисари, начело с известния 

българомразец, генерал на Тито - Светозар Вукманович-Темпо. Той носи решението на московския 

Коминтерн за създаване на "македонска нация" и трябва да поощри (и задължи) избиването на 

всичко "бугарашко" в този приготвен за курбан пред Тито край. Двете идвания на титовци- на 25 

септември и на 4 октомври, не са напразни и неуспешни. След физическите убийства при Предела 

идва ред на мастилените пера на диньокьосевци, мадолевци и калайджиевци, духовно доубиващи 

българщината в този изстрадал край. След година-две с оцелялото ще се заемат пък Георги 

Димитров и Руси Христозов... 
* * * 

Народният съд приключва дейността си на 31 март 1945 г., като от образуваните 133 процеса с 

11122 подсъдими осъдените на смърт са 2740 души. Мнозинството от останалите са също тежко 

осъдени, най-много по на 10, 15 години и доживот, а твърде малко са освободени. Някои 

недовършени в този срок дела са предадени на общите съдилища. 

Учреден, както се каза, да възпре своеволията и безследните изчезвания, да въздаде справедливо 

възмездие на виновните, Народният съд в много случаи е опорочен и изместен от 

предназначението си от доминиращата роля в него на комунистите. 

В някои от съставите му са назначени и земеделци, социалдемократи, звенари и безпартийни. 

Дори като председатели или обвинители. Много от тях са играели ролята на възпиращи съдебния 

произвол, доста от оцелелите дължат живота си на тях. Други са били повлияни от еуфорията и са 

действали в унисон с комунистите. 

Знае се, че завърналият се в страната още на 23 септември 1944 г. д-р Г. М. Димитров - Гемето, 

                     
13 Част от данните са извлечени от писмословната престрелка между А. Г. Банкова 

(сп. „Общество и право“, кн. 1, 2, 3, 4, 1994 г.) и А. Бангеев 9в. „Истина“ бр. 

6 от 1994 г.)л както и от други източници. 



веднага се е обявил за смекчаване на вътрешното напрежение, незаконните репресии и съдебни 

разправи. Дори лично се застъпвал за спасението на проф. Ал. Станишев, който му е преподавал в 

университета, но безуспешно. Тези му стъпки са и едни от първите му конфликти с БКП (тогава 

наричаща се Работническа партия /комунисти/). 

Каиновият комплекс на братоубийствата прибавя нови страници в своя грозен летопис. Към 

многото, 45 години огласявани лобни могили - Калето край с. Литаково, подземията на 

ботевградските казарми, пълни с костите на избитите през 1923 г., изгорените в пещите на 

Дирекция на полицията, партизанската костница над с. Локорско, знайните и незнайни гробове на 

убитите по трънските, старопланинските, родопските, рилските и странджанските гори и долини, 

се прибавят и стряскащите имена на Вълчешки дол край с. Макреш, Видинско, Студената поляна 

зад Кюстендил, циментовите "чумби" край Кула, Добринище-Предела, гората край с. Козаревец, 

Великотърновско, Черната скала над Самоков и колко ли и къде ли още... 

Ще се разбере ли най-после, че мирисът на кръв по ръцете винаги се е последвал от вонята на 

леш за тялото? 

Проклето, но и заклето свише правило... 

 



 

ДИАЛОГЪТ НА ГЛУТНИЦИТЕ – 

ТРАГЕДИЯ ЗА АГНЕТАТА 
 

И отново се налага въпросът - не дали е конституционен и законен, а дали е компетентен и 

обективен Народният съд? От гледище на юриспрудентските постулати? От гледище на 

обичайното право? 

Бият, убиват и съдят падналите от власт властници, защото са били, убивали и съдели, за да 

опазят властта си. 

Бият ги, убиват ги и ги съдят новодошлите властници, за да укрепят и осигурят своята власт. 

Не са ли еднозначни действията им? Различават ли се целите и средствата им? 

-  Вие обявихте война на Англия и Америка в угода на немците. Виновни сте за жертвите от 

бомбардировките. 

-  А вие изпратихте наши войски в Унгария в угода на руснаците. Там загинаха десетократно 

повече, отколкото от бомбардировките. 

Вашите въоръжени партизански действия бяха незаконни. 

Но срещу една също така незаконна от десет години власт. 

-  Вие нарушихте всички хуманитарни конвенции между сражаващи се, като поругавахте 

трупове, палехте домове... 

-  Но сражаващите се не бяха две армии, а въоръжено бандитско надигане срещу една 

установена власт. 

-  Но не бандитите вършеха това, а установената власт. 

-  Ние отбранявахме народа, защото знаехме какво му носите. Вие сте атеисти, антихристи и 

проповядвате диктатура. 

-  Но не ние, а вие, кланящите се на Христос, плащахте на юдите по 50 хиляди сребърника за 

човешки глави. 

-  А вашите зверства през "четиридесетте безотговорни дни на революцията"? 

-  Наказвахме националните предатели, които ни продадоха, като пуснаха тук германците. 

-  Германците бяха тук чрез споразумение, помогнаха ни да си възвърнем Южна Добруджа и 

Македония. А вие защо не вдигнете оръжие срещу руснако-грузинците, които нахлуха с обявяване 

на война? 

Дълго и предълго ще се разклащат везните на историята. Ту на едната, ту на другата страна и 

отново ще застават в зловещото равновесие от печалната и кървава равнопоставеност на двете 

катастрофални за България диктатури. Презумптативния диалог, на който извиках двете глутници, 

е едно зверско сръфване помежду им коя е в правото си да дои, стриже и коли стадото... 

Самозареждащ се Каинов комплекс, започнал още от онзи кървав юни преди 21 години, когато 

грижовният му пастир бе погубен и хиляди агнета изтръшкани от едната глутница, поради 

биологичната й надареност с остри зъби и нокти. Но смирената многомилионна маса от агнета 

също има раждащи утроби, а в стресово състояние те раждат и уроди. Едно чуждо зачатие сред тях, 

в своите странни ембрионални метаморфози роди нова глутница. В процеса на неравното 

противоборство тя повидимому застана на страната на агнетата. Не за да ги защити, а за да ги 

осигури за себе си." Макар след време. 
* * * 

Минават десетилетия. Обраслите с лоени възглавници сърца, изтласкващи синята кръв на 

юнските, септемврийските и майските "победители", намаляват своите пулсации. Защото 

блаженството от богатството освен всичко друго е и трупане на лой в околосърдечната област. 

Енергичен и предприемчив дядо е предал богатството на умилен до сълзи баща, бащата - на 

нехаен вече син, а синът - на напълно безразличен, отдаден на пороци внук... Мирисът на дядовата 

пот е вече напълно изтлял и богатството носи за внука сега чуждото благоухание на парижки пар-

фюм и главозамайващия нощен блясък на удоволствията. Кристалните чаши са разредили синята 

кръв, вакханките са изсмукали силите и животът му се е превърнал в низ от приятни и безгрижни 

просъници... 

Но в един ленив есенен предиобед около стените на пухения замък вместо хлопките на 



незлобивите тревопасни, се зачува воят на гладната глутница от еволюиралите през същите 

десетилетия техни мутанти. 

 - Не гонете тези мухи от мене, защото се налепват още по-гладни! - казвал Христос от кръста на 

доброжелателите си. 

Новата глутница е така гладна и жадна, че червената й кръв пулсира в пламъчни талази. През 

гори и долини тя е слязла вече и хукнала из улиците, заляла е площадите. Ето - втурва се по 

стълбища и етажи, подушва из коридорите, нахълтва в разкошни вестибюли, хвърля се с ръмжене в 

спалните... 

Меки купчини плът сънливо отваляват коприни и балдахини, подочните сини торбички на 

сладострастието се сбръчкват и изуменият поглед изтръгва из провисналата гушка възмущаващ се, 

писклив вик... 

Този вик ще глъхне из разтрозите на битието цели десетилетия, през които и алчащите сърца на 

тази властваща глутница обрастват в лойта на доволството, жарката й кръв постепенно изстива и се 

всинява, докато хищните й челюсти и крайници се отпуснат безпомощно... 

Но там, в полето на страшното глутнишко сръфване, от висок Божи поглед видяно, с безброй 

агнешки кожи е осеяно и с пастирски гробни могили...



 

БЕЗИМЕННИ МОГИЛИ 
Въпреки че комунистически терор в България има и далеч преди да дойдат на власт, върхови 

моменти на който са атентатът в храм "Св. Неделя" през 1925 г. и убийствата на недоказано 

виновни по време на партизанското движение от 1941 до 1944 г., нашата цел е да изнесем на показ 

беззаконията и репресиите след 9-и септември 1944 г., когато те са вече на власт, а следователно и 

отговорни за реда и законността. 

Но тук се налага и една съвсем справедлива уговорка - безследните изчезвания съвсем не са 

някаква новост, привнесена само от комунистите. Безокият навик да се плаче само за своите, а да се 

забравя мъката на чуждите, ме задължава да ги оприличавам на глутнишко сръфване. И от ръцете 

на тези "безследно изчезнали" не са малко "безследно "изчезналите" през 1923, 1925 година, и то 

също от "цвета на българската нация", както и двете страни наричат своите Сергей Румянцев, Гео 

Милев, Йосиф Хербс, Хр. Ясенов и други от едната страна или Д. Крапчев, Й. Бадев, Р.Алексиев и 

други - от другата...14 

През периода на така известните вече "40 безотговорни дни на революцията", които далеч не са 

четиридесет, а много повече (впрочем те са 45 години), са убивани главно две категории лица. 

Първо-ония, публично изявени и станали всеобщо омразни с издевателствата си полицейски, 

жандармерийски и административни служители, заловени в първите, най-жестоко отмъстителни 

моменти на падането им от власт, т. е. най-виновните, за които дългата процедура на следствие, съд 

и осъждане се е усещала като нетърпима. 

Второ - най-невинните, за които се знае, че не би могло да се скърпи достатъчно за осъждане 

обвинение, но според "безотговорните" в момента фактори, бушуващи страсти и користни сметки е 

трябвало да бъдат премахнати. Те или са богати, за да им се ограбят имуществата, или за да не им 

се връща взет заем, или заради лична свада с бивши колеги по служба, за обсебване активите им от 

стопански съдружници, или защото знаят за престъпна или агент-провокаторска дейност на някой 

вредил се сред терористите пригожденец, или най-сетне от завистливи комшии заради успехите им, 

пробудили онази, неизследвана достатъчно, но отвратително мръсна и грозна съставка на 

човешката душевност да се извърши нещо, макар и престъпно, щом ти е "паднал случай" да не 

носиш отговорност. Момент, в който и съвсем безлики пъзльовци са захранвали тази гнила частица 

от душевните си "потребности", като скришом са посочвали някой като "фашист" на плъзналите за 

приключения криминални типове и екзалтирани младежи. И те са го разстрелвали начаса, без да се 

интересуват кой е, откъде е, какво е направил и дори как се казва... 

Дълбоко скръбно е обаче и за двете посочени категории, защото според всички конституции и 

общопризнати хуманни конвенции и правила всеки човек е невинен до доказване противното от 

нормално действащ, независим и юридически компетентен съд. Затова всички убити без съд и 

присъда граждани са неразлъчна част от ОБЩОБЪЛГАРСКИТЕ СТРАДАНИЯ и убийството им е 

престъпление срещу човечността... 

Съденето и осъждането на някои от тях посмъртно е само удвояване на това престъпление. 

След дълги и старателни проучвания вероятно неголяма част от имената им ни станаха известни. 

Защото самата предпоставка и категория "безследно изчезнали" показва, че никоя институция не 

може (пък и не иска) да ни помогне в това издирване. Те са изкарвани в среднощна доба обикно-

вено с камиони и убиването им е ставало далеч от мястото на залавянето и затварянето. Там, където 

според предварителен оглед е имало някакви шахти, дълбоки изоставени бунари или нарочно 

изкопани ями. В някои случаи са ги изкопавали самите обречени. Известно е, че стотици души са 

изкарани от арестите при новосформирания щаб на Народната милиция при читалище "Славянска 

беседа" в София, всекинощно "отпускани" от шефовете и Тодор Живков, Раденко Видински и 

Владимир Бонев на "експедитора" Мирчо Спасов. Чак в Радомирско, в ямите край изоставен 

немски радарен пост са хвърляни убитите и недоубити жертви. Другаде, където избиването е 

трябвало да стане в близост до населено място и е нежелателно да се чуват изстрели, са избивани с 

кирки и лопати, мушкани с ножове и щикове. 

С дълбоко омерзение можем да си представим как са хрущяли кости, плискала е кръв, разнасяли 

са се викове... "Брей, човешка душа много трудно излизала?" - вайкал се убиецът на Герчо Нешков 

                     
14 Виж кн. „По дирята на безследно изчезналите“ от Н. Христозов 



от Крушовица, Плевенско, след нощната разправа с неколцина обречени от Горни и Долни Дъбник, 

гара Ясен, Крушовица и други. В много случаи набързо закопаните трупове са били откривани от 

пороища и дълго след това кучета са разнасяли черепи, пищялки и ребра. В местността Вълчешки 

дол край село Макреш, Видинско, някои дори са познали черепа на своя баща, други на брат си по 

запомнения брой и разположение на изкуствени зъби в разнасяните от кучетата черепи на избитите 

там техни близки, прибирали ги и тайно ги погребвали в гробищата... 

Но освен потайността на тези среднощни убийства в помощ на убийците са били и посветените 

в тайната местни партийци, които поставяли секретни постове и охранявали тези места. Който все 

пак по някакъв начин узнавал за убити и заровени хора, бил заплашван и предупреждаван да 

мълчи, а нерядко и убиван също по потаен начин. В. К. от Казичене край София видял една сутрин 

в полето край с. Кривина прясно натрупана пръст и подала се човешка ръка. Докато се учудвал на 

това, из близкия буренак изскочил някакъв въоръжен човек, записал му името и под смъртна 

заплаха го предупредил да мълчи. Разбрал, че няма да мине само с предупреждението, той 

напуснал тайно дома си и цели години живял като наемен работник из елинпелинските села и от 

това си притеснение там и починал. 

Важен съюзник в опазване на секретността се явява и времето. Половинвековното разстояние от 

тогава до днес, когато все пак можем да питаме и разпитваме за тези ужасни неща, е склопило 

очите и устата на много свидетели и знаещи имената и лобните места на безследно изчезналите в 

разни краища на страната. Гоненията и разселванията на техните близки също правят трудно, а 

често и невъзможно да се доберем до по-положителни данни за тези престъпления. Устните данни, 

на които най-вече се опираме в случая, най-често ни са прошушнати със страх или пък будят недо-

верие поради възрастовото състояние на осведомителите15. 

Надяваме се всичко това да ни извини за възможни неточности и несъответствия по време и 

място на събития, както и имена на жертви и палачи в списъците на безследно изчезналите и 

убитите без съд и присъда български граждани през посочения период, до които се добрахме и 

които прилагаме в последните страници на книгата. 

                     
15 В много случаи, а особено след убийството (през септември 1994 г.) на Надя 

Дункин, основна свидетелка за ужасите и убийствата в лагера в Ловеч от 

подсъдимите Газдов, Горанов, Гогов и починалия Мирчо Спасов, редица хора, които 

са дали данни за такива престъпления, ме молят чрез писма да не споменавам 

имената им. Интересно е, не мислят ли пък за моята съдба в такъв смисъл! 



 

"ОПАСНИЯТ" СРЕДЕН ПЪТ 
 

От обществено състояние, в което малцина са богати, а милионите са бедни, да обещаваш, че 

всички ще станат равни, е все едно да отведеш смъртно гладни пред планина с отровен шоколад. 

Но такава беше Червената магия, която комунистите използваха, за да завземат на всяка цена 

властта. Това е "блестящата огърлица на шията на бореца, която няма нищо общо с туптящото под 

нея сърце"16. Кой не би искал "всички общо и братски да ползваме всички земни блага, както общо 

дишаме въздуха"? Но друга е биологичната и душевната даденост на феномена ЧОВЕК. Инстинк-

тът за самосъхранение, за сигурност и лична изява неудържимо го тласка към жаждата за 

притежание, за собственост. 

Още от първите месеци на съвместното (почти проформа) управление на Оф коалицията се 

разбира, че освен премахването на буржоазното по същината си бивше управление, нищо друго не 

ги събира заедно. Всеки от партньорите разбира по своему по-нататъшния път на страната ни. 

Комунистите, както се каза вече, са за колективизиране на собствеността, като в лицето на 

държавната власт колективът, т. е. трудещите се, трябва да виждат изразителя, правния субект на 

своята косвена вече собственост. В този смисъл отделният бивш собственик става сива и незначи-

телна бурмичка в огромния механизъм на държавната машина, без практическа възможност да 

прояви себе си, волята си, да оползотвори разума си, да изяви способностите си. Проповядваният 

от БКП социализъм е чиста проба етатизъм, държавен капитализъм. Или както може да се периф-

разира постановката на Ленин "експроприация на експроприаторите“ във „колективизация на 

експлоататорите“. Другият полюс са сторонниците на СРЕДНИЯ ПЪТ като отрицание на двете 

крайности - едрия частен капитализъм и държавния капитализъм. Това е оформилата се като 

Обединена опозиция, наричана малко време и Оф опозиция, в лицето на БЗНС и 

Социалдемократическата партия - БСДП. (Съществуващият тогава Народен съюз "Звено" няма 

някаква изведена от обществените условия и нужди идеология. Той е ограничен кръг от военни и 

интелектуалци, обединили се, за да бъдат зачитани като страна в управлението, а при подходящи 

условия и заемащи върха на управлението чрез преврат, както стана в 1934 г. Настанили се чрез 

коалирането си в Оф по върховете на управлението, под давление на БКП те се саморазпуснаха 

като организация, за да оцелеят като службаши на новата власт. Единици като генерал Д. Велчев, 

станали обект на недоверие от партията, отпаднаха от постовете си.) 

Но в какво се състои този СРЕДЕН ПЪТ? И защо комунистите след "сломяването на класовия 

враг" видяха в него главна опасност за себе си? Защото той е за гарантирана от законите и 

конституцията ненакърнима дребна и средна частна собственост, трудова собственост, където 

човекът е господар на своя труд, без право да експлоатира някого, но и без да е експлоатиран, 

защото е пълновластен господар на онова, което има и което произвежда. Държавната власт, като 

"организация на организациите в обществото", да има ролята на разумен коректив на социалните 

контрасти17. "От прекомерно забогателия вземи, на обеднелия придай, за да го поощриш, за да 

преживяват човешки всички дадения им от Бога жизнен срок" - както елементарно го определят. 

Десните, вярващите в капитализма сили, го отричат под предлог, че бил неефективен, поради 

своята раздробена собственост и спъване размаха на способните, предприемчивите, които като 

станат богати, с големи финансови възможности, организират умело производството и "хранят" 

обществото на "мързеливите", "некадърните". Сиреч, дава се ход на почти расистката 

социалдарвинистка теория за естествения подбор сред хората, при който ще оцелеят, богатеят и 

властват над другите само биологично по-надарените (малкият процент вълча порода). Това е 

монологът на вълка пред агнето. И в същото време лаенето на кучето зад вълка, дето го вкарва в 

кошарата. Защото на тази расова теория пък се позовава със своята класова теория другата, червена 

уралска порода вълци, колективизиращите се чрез държавната власт капиталисти. Отричайки 

своите другоцветни събратя, те също отричат СРЕДНИЯ ПЪТ като дребнобуржоазен застой, 

                     
16 Ал. Стамболийски – „Политически партии или съсловни организации“ 

17 Да напомним: Ж. Ж. Русо за държавата като "обществен договор" и Ленин - като "инструмент за 

потискане на една класа от друга" 



защото над общество от собственици не може да има абсолютната зависимост от властта, те са 

осигурени икономически, което е предпоставка да се усещат и свободни политически. Диктатурата 

на(д) "пролетариата" става невъзможна. Властническият им разгул се отменя. 

И става ясно, че между две крайности СРЕДНИЯТ път е най-правият, но той е и най-трудният. 

Всяка от крайностите има един противник - другата крайност. Вървящият по средата има от двете 

страни противници. 

На пледиращите за свободно, несмущавано от държавна намеса състезание в стопанската област 

(принципа на капитализма "Ле се пасе, ле се фер" - "Всеки да мине, както може" - Тюрго), за 

достоен стимул на "кадърните" за уедряване (в частни ръце) на собствеността, СРЕДНИЯТ ПЪТ 

има чудесната алтернатива на кооперирането, а то значи и уедряване на стопанските единици, както 

и акционерната собственост с избираеми ръководства18, където именно ще намерят приложение на 

способностите си предприемчивите. 

При това между минимума и максимума богатство, което идеите и програмите на СРЕДНИЯ 

ПЪТ допускат, има толкова стъпала, че стимулът за активност и напредък на по-способните и 

предприемчивите е налице. Той е на светлинни години далеч от будистката догма за съвършенство, 

според която обитателите на "Седмото небе" трябва абсолютно да се откажат от три неща: жаждата 

за притежаване на богатство, жаждата за плътски наслади и жаждата за слава и безсмъртие. (А 

според нас стремежът към съвършенство е плод тъкмо на тази третата жажда.) 

Средната и дребната собственост при капитализма не е забранена, но я изяждат акулите от 

биологично па-пригодните, "кадърните", "предприемчивите", превръщайки собствениците в 

наемници. Преди 9-и септември 1944 г. у нас средната и дребната собственост дори доста 

преобладаваше, защото у нас капитализмът не беше достигнал своята ортодоксалност. 

Но се преследваха политическите организации (особено БЗНС), които застъпваха такова 

устройство на обществото, като ги обвиняваха в комунизъм. (С което и немалко хора тласнаха към 

БКП.) 

За комунистите обаче този СРЕДЕН ПЪТ е особено опасен. Защото е морален и народно 

приемлив. Срещу него Червената магия не действа. Трудовата собственост прави всеки и господар, 

и слуга, но на себе си. Никой не пада от бедност, никой не се оригва от преситеност. Сдружени в 

кооперации, синхрон на индивидуалното и-социалното в човека, те ще избират своите 

ръководители, а няма да им бъдат назначавани от партийната държава. Пласментът на продукцията 

ще се върши от служители на определена заплата, а не от спекуланти. При такъв строй няма как да 

призоваваш за свалянето на яхналия народа капиталист-експлоататор. Няма да се качи на власт и 

бунтуващият се "пролетарий", защото няма такъв. Той е собственик-акционер на завода и на 

годишното общо събрание сваля или преизбира своите ръководители до следващото събрание не по 

нечия агитация, а по това, какви дивиденти са успели да му осигурят. 

Не полицията на строй с много бедни и малко богати, а този СРЕДЕН ПЪТ отнема напълно 

почвата за съществуването и разпространението на държавно-капиталистическите, наричани 

"комунистически" идеи и диктаторски порядки19. 

Точно това е причината комунистите да обявят своите неколкомесечни партньори БЗНС и 

БСДП, както и всички други, за свои главни противници и да се заемат с тяхното преследване и 

разгромяване20. 

                     
18 Двадесет и петият от "Принципите на БЗНС". 
19 Виж "Принципите на БЗНС" и биографията на д-р Г. М. Димитров от проф. Чарлс Мозер, Унив. изд-во 

1992 г., стр. 240-263.  
20 Служителите и симпатизантите на току-що сваления режим са о6ект на репресии само доколкото 

има да им се отмъщава или за да бъдат ограбени. Политически те бяха смятани за безвъзвратно диск-

редитирани.  



 
КРАСИВАТА ИДЕЯ И УЖАСЯВАЩАТА ИСТИНА 

Оттук натам пътят на червената тирания е открит. Под многотомното маркс-ленинско-сталинско 

обоснование, че върху развалините на унищожения "експлоататорски строй" се изграждат основите 

на "новия живот", е пусната в ход на най-бързи обороти набралата свирепа отмъстителност реп-

ресивна машина на Държавна сигурност21. Тя търси под дърво и камък своите жертви. Тайни агенти 

и униформена милиция, партийни комитети и активисти, вербовани доносници, махленски 

отговорници и градски домоуправители стават нейни общи работници, доставящи различно 

етикетиран човешки материал от "врагове", "шпиони", "заговорници", "реакционери", "вредители", 

"американски агенти", "буржоазни отрепки", "диверсанти", "саботьори" и какви ли не още... Хиляди 

са изчезналите безследно, осъдените на смърт, затвор и лагер. Белязаният веднъж за такъв и да ос-

тане жив, повлича вина за целия си род и поколение. Съпруга, синове, дъщери и внучета са вече от 

"вражеско семейство" и не може да бъдат други освен физически работници, недостъпно е за тях 

висшето образование, нито жителството в град, а за синовете - трудовата повинност и черни нака-

зателни роти. 

Двадесет и шест окръжни и околийски затвора и 84 лагера поглъщат стотици хиляди мъже и 

жени при най-ужасен режим, а останалият народ - стреснат и отчаян, е превърнат в безропотно 

стадо, пазено от телените заграждения, автоматите и кучетата на Гранични войски. 

Във всеки трудов колектив, сред населението изобщо властите оформят три пласта: 

"неблагонадеждни и вражески настроени", които биват унижавани, уволнявани и изселвани, а в 

противовес на тях са "отличниците и челниците", "предани на народната власт"- хвалени и 

награждавани. Средната част (народните маси) става по този начин покорна и лесно управляема и 

манипулирана. Било от страх да не попадне в наказваните, било поради съблазънта да е сред 

награждаваните. Всички заедно и всеки поотделно са под тоталната зависимост на всевидещата и 

всеможеща партия и власт. От гражданския ритуал при рождението, до безкръстното си 

погребение, от размера на панталоните, роклята и косата, до предпочитаната музика, танци и 

радиопредавания. Вярата в Бога и християнските етични правила са обявени за "опиум за народа", 

черкви и манастири са поругани и превърнати в лудници, а психиатриите безшумно умъртвяват 

инакомислещи. Писатели, художници, композитори и журналисти подчиняват таланта си на 

"партийността в изкуството" за възслава на партията и безсмъртие на нейния култов фетиш - живия 

Бог-генерален секретар. Той е всезнаещ и всеможещ. С неговите и на политбюровското му 

обкръжение портрети, бюстове и "мъдри мисли" са обсипани улици, площади, училища, читалища 

и казарми по всички села и градове. Устройват се пищни манифестации и паради. 

На същата жадна за слава и безсмъртие глутница още приживе са наименувани фабрики, заводи, 

язовири и населени места: Димитрово (Перник) и Димитровград, Коларовград (Шумен), 

Михайловград, Благоевград, Велинград, Станке Димитров-Марек (Дупница), Пелово и други, както 

и на московските им свръхбогове - Варна е Сталин, Добрич е Толбухин и т. н. А за да си създадат и 

исторически прецеденти, прибягват и до нелогизма Левски да е роден в Левскиград, Вазов - във 

Вазовград. Бронзови и гранитни паметници на живи и мъртви партийци се извисяват под път и над 

път, докато национални по значението си светини са забравени или разрушени. Животът протича 

под наименованието на месеците със състояли се партийни пленуми, а докладите на генералния 

секретар се изучават в кръжоци и семинари вместо "Отче наш". Националният химн и герб са 

похитени от партийно съдържание и символика. Чрез новия "класово-партиен подход" към 

историческите факти и събития се прекроява вековната ни история. Отрича се голяма част от 

литературата ни, ханове, князе и царе са изоставени и забравени, защото не те, а "народните маси" 

са творци на историята, което съвсем не пречи пак тези "народни маси", преименувани като 

"милиони трудещи се", да са сведени до безличен постамент, над който стърчи "мъдрият вожд и 

учител", спасил ги от "буржоазния гнет и експлоатация"... 

Всяка трезва дума за някакво достижение на западни, страни е "вражеска агитация" и 

"национално предателство", докато "любовта и предаността към Съветския съюз е пробен камък 

за патриотизъм и пролетарски интернационализъм". В името на този интернационализъм се 

предприема и най-чудовищното - живи части от народа ни в Пиринския край да бъдат 

                     
21 Втълпяваното съзнание, че са мисионери на "нова епоха", ги правеше не благородни, а безогледни и 

безпощадни. 



насилствено отбългарявани от вековната своя родина и вписвани на името на географската си 

област - македонци. И то с насилие от властите на собствената им държава! Такова кощунство не 

е познато в цялата световна история... Патологичната мания за величие и безсмъртие на властта и 

вождовете на БКП и московските им заповедници над страната се сипе в денонощна, подлудява-

ща пропагандна канонада над души и сърца, деформираща обществото, непожалваша и децата. 

Още от първолачета те са "чавдарчета", "пионерчета" и после "комсомолци". Възпитателките в 

детските градини отчитат ежеседмични и ежемесечни графици по комунистическо и 

атеистическо възпитание. Правят дори "новаторство": "Дядо Боже, пусни ми шоколадче." (но той 

не пуска), "Татко Сталин, пусни ми шоколадче." (и им раздават). Откриват се и чисто еничарски 

школи за деца с откъсване от семействата - "суворовци" и „нахимовци", които да бъдат 

формирани като слепи и безпощадни крепители на режима и "верни до смърт на СССР", 

забравяйки родители, роднини, род и народност. 

И всичко това, нека отново повторим, в името и под прикритието на една утопична идея за 

всеобщо щастие - комунизма. Зад тази идея и лозунгите й за труд и жертви в името на бъдещите 

поколения, съюзът за вечно властване, наричан Комунистическа партия, се превръща в строго рег-

ламентирана каста от богопомазани и правоимащи. Те не чакат да дойде бъдещото щастие, а го 

устройват за себе си веднага. 

Огромната Айфелова кула на партийно-държавните, държавно-партийни структури стърчи като 

надгробен паметник над мъртвото море от безправни и безгласни. От нейния връх - генералния 

секретар, Политбюро, ЦК, през окръжните, градските и районните първи, втори и трети секретари и 

управници, от преплитащите се и дублиращи ги държавни служби до кварталните, селските, 

заводските и текезесарските партсекретари, профпредседатели и изпълкоми владее мракът на 

секретността, на непроницаемата "служебна" и "партийна" тайна. Никой не трябва да знае зап-

латите им, имуществата им, специалните им безплатни магазини, спестовните влогове, дори 

телефоните им... Никой не знае номенклатурните списъци за тяхната несменяемост, те са 

неизменните "кандидати" при периодичната суетна шумотевица, наричана "избори", винаги 

"спечелвани" с 99,99 на сто чрез гласовете на "ентусиазирания народ". 

Никой не смее да коментира и онова, което не можеше да се скрие - "специалната 

правителствена", МВР и АБПфК - болници и поликлиники, лечебни центрове и почивни станции 

със специално западно обзавеждане и вносни лекарства, никнещите като гъби след дъжд 

резиденции, хижите в горските резервати и личните вили-дворци на правоимащите в Бояна, Банкя, 

Боровец и край морето, където елитът на "пролетарския", на "работническия авангард" БКП 

устройва своите разливания, угощения и среднощни оргии със специално вербовани млади 

партньорки... 

И като връх на тази митологизация на партийните величия идва и посмъртна интронизация и 

"възкресение" на "вожда и учителя на българския народ", чрез мумифициране на трупа му за вечно 

поклонение в пищен средградски мавзолей в столицата - египетска пирамида на фараона, издигната 

с робския труд на подвластните му. Убийствено срамна разлика с цар и патриарси, заветно 

пожелали вечен покой в далечни средгорски манастири... 
*** 

На фона на тази вакханалия, над мъртвилото от сведени чела, сключени в мълчание уста и 

превити гърбове като стряскаща поличба, като Валтасаров надпис, като молитвен шепот на 

глъхнещата надежда за спасение се предават от уста на ухо и от ухо на уста имената и злата участ 

на ония безумни хиляди, които "с мисъл, слово или дело" са дръзнали да възроптаят или да вдигнат 

ръка срещу всевластието и деспотизма на забравилите човешкия си образ и призвание властници. 

Следващите страници са късният ВЕЛИКДЕН на тяхното възкресение от мрачините на 

забравата... 



 
ПЪРВИТЕ ЖЕРТВИ 

Жестоката разправа с бившите властници е сравнително лека, почти само физическа задача за 

комунистите. Защото те са достатъчно дискредитирани, нямат и противостояща идеология. 

Основна грижа на новите властници сега са партньорите им от Отечествения фронт - 

земеделците и социалдемократите. Затова и още по време на разправата с бившите започва и 

разправата с бъдещите противници, схващани като най-опасни врагове. Те са традиционни за 

страната ни партии, отричащи миналото и сочещи чрез идеологията си едно демократично бъдеще. 

Точно тяхното присъствие в Отечествения фронт го правеше на първо време като приемлива 

перспектива за мнозинството от хората. 

Ореолът на комунистите като борци и мъченици срещу бившия режим постепенно се разсейва. 

Особено ярко личи това сред връщането от емиграция на д-р Георги Михов Димитров - Гемето. За 

разлика от московския си съименик, той не е изкуствено нашумял герой, а има съвсем реалната 

слава на пръв борец срещу вкарването на България във Втората световна война. За тази му дързост 

е осъден през декември 1941 г. на смърт заедно с група от 34 дейци на БЗНС, негови съратници22. 

Приблизителна история с осъждането на Ал. Стамболийски при вкарването на България в Първата 

световна война. 

Завърнал се само две седмици след Деветосептемврийския преврат (23 септ. 1944 г.), той е 

посрещнат повече от триумфално. Земеделската национална конференция от 14 и 15 октомври го 

утвърждава единодушно за главен секретар на БЗНС. А от всички посоки му съобщават: 

-  Докторе, що да правим? Комунистите обсебват властта навсякъде, а нас вече ни гонят. А 

най-умните и активни вече и "изчезват"... 

Той преглъща с горчивина това и заявява: 

-  Когато всички са готови да загинат, ще живеем, но ако никой не иска да загине, всички ще 

загинем... 

И се впуска в организационното потягане на съюза. В поредица от митинги (по земеделски 

"събори") - 30-хиляден на 29 октомври в Ловеч, 80-хиляден на 10 декември в Стара Загора, той 

говори над море от народ и гора от трицветни, зелени и оранжеви знамена. На 24 декември в 

Пловдив митингът е вече стохиляден. На свикания "малък конгрес" през януари 1945 г. се отчита, 

че БЗНС върви към небивал за никоя партия в страната ни възход, набирайки в редовете си стотици 

хиляди членове, а членовете на Земеделския младежки съюз са 230 хиляди и комунистите не могат 

да се поберат вече в кожата си. 

-  Ако не спрем геметовския поход по страната, положението ще бъде изпуснато завинаги - 

споделят помежду си Цола Драгойчева и Трайчо Костов и търсят помощта на генерал С. Бирюзов, 

председател на Съюзническата контролна комисия на силите победителки в София. Бирюзов 

предупреждава д-р Г. М. Димитров да се оттегли от поста главен секретар на БЗНС, в противен 

случай ще се принуди да "разпусне БЗНС, тъй като комунистите не могат да работят с него за 

възстановяването на страната след войната" (из "Биография на Г. М. Димитров" от Ч. Мозер, стр. 

173). 

Пред насрочения за 21 януари 1945 г. голям събор в Плевен Гемето е вече поставен под домашен 

арест, макар и малко завоалирано. Двестахилядният събор-митинг е поздравен от Никола Петков, 

но хората са раздразнени и обидени и след няколко схватки с опитващата се да ги разгони милиция 

се разотиват с викове: "Искаме д-р Димитров!", "Гемето, Гемето!" и други. 

При това положение, когато стреснатият от комунистическите издевателства народ вижда 

единствена опора в БЗНС, към съюза се насочват десетки и стотици хиляди нови симпатизанти 

(включително и доста младежи от бившите легионери) само и само да се противопоставят по-

организирано срещу очертаващия се общ враг на отечеството - сталинския болшевизъм. За да не 

рискува забраната на този процес, на 20 или 23 януари Гемето си подава оставката като главен 

секретар на БЗНС и предлага Никола Петков за свой заместник, който е утвърден за такъв. А на 23 

април с. г. Гемето е поставен под открит и строг, макар и домашен арест. От всички страни валят 

протести срещу тази мярка на властите (министър на Вътрешните работи е Антон Югов) и 

                     
22 Осъдени на смърт през 1941 г. освен Гемето са: Иван Костов. Серги Златанов, Слави Попигнатов, 

Антон Вълчев, Слави Нейков, Георги Хълчев, Борис Николов, Иван Ников, Никола Гърнев (Гемето, Ив. 

Костов и Мишел Михайлов са задочно, а и другите не са изпълнени). 



предупреждения към него, че животът му е застрашен съвсем явно. Комунистите започват 

безогледна и цинична атака срещу него, обвинявайки го във всички смъртни грехове. 

Колкото е вярно, че всеки приема част от същностните черти на този, срещу когото се бори, още 

по-вярно е, че приема и част от идеите и методите на тези. с които си сътрудничи. Така и част от 

земеделските дейци, повлияни от сътрудничеството си с комунистите през антифашистката борба, 

неволно или пък користно, не разбират (или пък не искат да разберат), че коалицията Отечествен 

фронт е вече само прикритие на болшевишката тирания. И точно на такива се опират властите, за 

да поведат борба срещу т. нар. геметовщина", която означава на прост език стремеж към 

самостоятелно съществуване на БЗНС. Под диригентството на Трайчо Костов и Цола Драгойчева 

такава прокомунистическа групировка от няколко известни (Ал. Оббов. Ст. Тончев, М. Геновски) 

съюзни дейци и известно число неизвестни, прави на 8 и 9 май "съюзна конференция", която в 

угода на комунистите "изключва" Гемето от БЗНС. Оттук натам разправата с него явно скоро 

предстои, поради което той предприема едно рисковано бягство от дома си и с помощта на 

американския дипломат Мейнард Барне се укрива, а по-късно и емигрира. Това става на 23-24 май 

1945 г. В същия ден е арестувана неговата бивша секретарка (а след това и на Н. Петков) Мара 

Рачева. Тя е дъщеря на Петър Рачев - офицер от Балканската и Първата световна война, и внучка на 

опълченеца Иван Халачев, който като 17-годишен доброволец се бие на Шипка. Родена е на 29 юни 

1920 г. в София. Завършва с отличие Първа девическа гимназия през 1939 г. и следва право. Като 

студентка Мара Рачева влиза в редовете на Земеделския младежки съюз и участва в борбата против 

буржоазията. Крехката телесно, но безмерно твърда по характер и убеждения девойка издържа в 

хищните инквизиторски лапи на злодеите в Дирекцията на милицията до 28 май, когато 

чудовищните изтезания изтръгват и последния й дъх, без да каже къде е доктор Г. М. Димитров. 

Твърденията на властите, че се е хвърлила през прозореца на четвъртия етаж, се оказват пълна 

лъжа. Лекарят, който на погребението свестява припадналата й от мъка майка и отваря закования 

ковчег, констатира: 

"Ноктите на краката й са изтръгнати до един. 

Три пръста от лявата ръка са отсечени при втората става. 

Двете й уши са отрязани. 

Отрязана е дясната й гърда. 

Езикът е изтръгнат и всички зъби са извадени. 

От едната страна на талията е съдрана ивица кожа. 

Властите забраняват съставянето на какъвто и да е протокол за констатациите на лекаря. Може 

би този случай спасява от по-жестоки инквизиции и арестуваната съпруга на д-р Димитров - Мария 

Димитрова, предизвиква неофициалните протести на англо-американските дипломати и през юни 

тя е освободена. Изселват я заедно с децата й днастасия и Александър, както и с майка й, в с. 

Дойренци, Ловешко, до края на лятото23. 

Описахме по-подробно тези трагични и драматични събития не само защото д-р Г. М. Димитров 

е първата крупна политическа, а Мара П. Рачева - първата ужасяващо чудовищна и открито 

огласена физическа жертва на режима, но и защото това е възловият момент, от който изхождат 

яростните опити за разцепване и разгром на Земеделския съюз от обсебилите властта болшевишки 

натрапници. "Конференцията" от 8 и 9 май слага началото на това разцепление, след което 

истинските, непреклонни пред диктатурата сили на БЗНС са оглавени от Никола Петков, а 

капитулантите - от небезизвестния Александър Оббов. По-късно съюзното седалище и редакцията 

на вестник "Земеделско знаме" е превзета от Георги Трайков, с въоръжената помощ на отряд агенти 

на Държавна сигурност. Защото самият Александър Оббов като стар и праволинеен дотук съюзен 

деятел, бивш министър от кабинета на Ал. Стамболийски, е далеч несигурен като съюзник на 

комунистите. Според доста данни той прави тези си първи, предателски към БЗНС стъпки под 

натиска на един съкрушителен шантаж на съветското разузнаване, страхът от който го държи в 

плен до самата му смърт. Докато Георги Трайков Гирински - незначителен, от околийски мащаб 

деятел във Барна, си е направо негласно комунизиран, както и Стефан Тончев, Михаил Геновски, 

Георги Драгнев и други. Затова с името на Ал. Оббов можем да си обясним получилото се 

разцепление на БЗНС вместо единното му преминаване по-късно в опозиция на вилнеещата под 

прикритието на Отечествения фронт болшевишка власт. 

                     
23 Данните за тези трагични случаи са от вестниците от 1945 г., както и от книгата "Д-р Г. М. Димитров" 

от Ч. Мозер, С, 1992 г. 



Никола Петков, както и другите трима министри земеделци през този период (началото на 1945 

г.) са все още в правителството. В това си качество те се опитват да възпират репресиите с цел по-

пълното консолидиране на организацията и по-единното й извеждане в опозиция. В момента 

комунистите водят борба повидимому само срещу "геметовщината". С това, щат не щат, поради 

големия му политически и борчески авторитет го правят знаме за политическа легитимност на 

започващия отпор срещу налагащата се диктатура. И не само на земеделците, но и на всички други 

противници на властта. Вестниците "Работническо дело” и "Отечествен фронт" от това време, 

когато опозиционни издания няма, съобщават с едри заглавия за разкрити "геметовско-

легионерски" конспирации, подготвяли се за борба срещу "народната власт". 

Така например "Отечествен фронт" от 30 януари 1945 г. на уводно място, под заглавие "Разкрити 

ученически конспиративни фашистки групи", съобщава: "В района на пети участък в София е 

действала ученическа конспирация с участници: Никола Пенчев Мошанов, Михаил Димитров 

Дюлгеров, Босилко Генчев Негенцов (син на писателя Ран Босилек), Кирил Иванов Цибулка, 

Константин В. Топалов, Христо Ю. Дундов, Стефан Г. Хлебаров и Асен Захариев Доспевски - 

ученик от осми клас, легионер, утвърдил се като водач. 

След време А. Доспевски се свързва с ученика Иван Д. Сматракалев, Иван Кр. Прангаджийски, 

както и с Никола Коцев Тодоров от Пазарджик. Разпространявали са позиви срещу властта и в 

стремежа си да набавят и оръжие се изхитрили да правят обиски в някои домове на хора, дето се 

смята, че имат оръжие." 

В същия брой на вестника е посочена и друга група в София, начело с уволнения авиатор 

Никола Килифаров, който привлякъл за членове Кирил Димитров, Васил Васев, Кирил Дундолов, 

Борис Константинов, Кирил Стоянов и Богдан Петров. 

В следващите броеве на същия източник се прави оплакването, че недоубитият фашизъм се 

надига, като за доказателство се сочи появата на нови конспиративни групи, предимно от ученици, 

като новоразкритата в Етрополе, в която участвали Иван Даков,. Димитър Георгиев, Донка 

Церовска, Живко Ж. Величков и други. 

Явява се парадоксът - хем борбата е главно срещу геметовци, хем групите, конспириращи срещу 

властта, били фашистки, забравяйки, че д-р Г. М. Димитров-Гемето беше осъден на смърт от 

бившата, наричана фашистка власт. Или чрез чернилката на бившите да се очерни сегашният им 

противник. 

В този ред на публикации се съобщава и за разкрита селска конспиративна петорка в село 

Масларе (вероятно Маслово, Софийско), съставена от Никола Кертов, Илия Мирчев, Стоян 

Георгиев, Георги Петров и Григор Александров. Впоследствие към тях се присъединил и Йордан 

Митков24. 

За да закърпят това несъответствие, болшевишките глашатаи размесват спектъра на 

конспирациите с някои наистина идентифициращи се с бившата власт групи. Като тази, изпратена 

от задграничното "правителство" на Александър Цанков във Виена през месец ноември 1944 г., 

водена от Владимир Вл. фон Черкаски - роден в Русия (вероятно кримски българин), в която 

влизат: Здравко Вл. Ненов от с. Козаревец, Свищовско, Йордан Ц. Иванов -Цундап от гр. Исперих, 

Енчо Дамянов Стамов от Добрич, Михаил Хали- лов, роден в гр. Баку (Азербайджан) и Нури 

Захиров от гр. Батуми. 

Те идват през Македония, въоръжени са и минавайки през Огражденската планина, се 

представяли за Титови четници, съзнавайки, че самото споменаване на Ал. Цанков ще ги лиши от 

каквато и да е поддръжка от населението. Пристигат в манастира край Неврокоп, където фон 

Черкаски бил някога послушник, и там се свързват със свещеник Кондев, както и с фелдфебел-

школника Николай Хрисимов, легионер. 

Черкаски и Ненов заминали за София за разширяване на връзките, а през това време 

пребиваващите в манастира техни колеги са обградени от милицията. Завързва се ожесточено 

сражение, при което падат убити трима милиционери, а четиримата укрити там нелегални са 

избити до един. Чрез намерени у тях документи са заловени и фон Черкаски, и Здравко Ненов. 

Съдят ги заедно с местните им поддръжници-свещеник Кондев, свещеник Васил Георгиев, Н. 

Хрисимов - всички от Неврокоп, Н. Миков от София, Стоян Г. Алталъков и други. Липсва 

съобщение за присъдите, но в тази връзка се научаваме за състава на задграничното "правителство 

                     
24 Властите определяха като "конспирации" и съвсем невинни просветни и помощни съдружия и 

кръжоци, които са извън техния контрол. 



на Ал. Цанков" във Виена по това време. 

Военен министър бил някой си Кантарджиев, Асен Цанков - брат на деветоюнския главатар, е 

министър на вътрешните работи, Христо Статев - на просветата с помощник легионерския водач 

Иван Дочев, министър е и някой си Рогозаров, сътрудник му е д-р Димитър Вълчев, и други. 

По данни на това "правителство" българските планини били пълни с въоръжени чети от 

легионери, ратници, бранници и отецпаисиевци и изпратената въоръжена група била част от плана 

на това "правителство" да ги събере в 40-50-хилядна нелегална армия, която да атакува и превземе 

достатъчна територия за връщането тук на това "правителство". 

Твърде съмнително е дали това псевдоправителство се е състояло от такива фантазьори, или 

тези измислици са необходими на болшевишките властници, за да представят като фашистка 

заплаха все по-бурно изявяващата се съпротива срещу налаганата червена диктатура над 

демократичните партии и организации, над изявени антифашисти като земеделци, анархисти, 

социалдемократи, безпартийни и дори комунисти, стреснати от безогледния терор на своите. 

И точно това е истината. Потвърждават го факти от рода на тези съобщения, започнали още през 

декември 1944 г. 

"Фашизмът дръзва да вдига глава. Разкрита голяма конспирация в Русенска област. Въоръжени 

бойни групи от легионери, ратници и други, привърженици на кръволока Цанков. Широк план за 

тяхното навлизане в Оф партии"25. 

"Конспирацията" е начело с Георги Теодосиев - държавен адвокат, Иван Христов х.Иванов - 

съдия, Любен Абаджиев - зъболекар, капитан Христо Вичев - бивш "родозащитник", Йордан 

Гайдарджиев, Илия Микренски, Велико Илиев и Константин Донев. Същите се свързват в София с 

Драгомир Божинов, директор на БЗК банка в Силистра и бивш издател на в. "Подем". Свързват се и 

с ВДРО - Вътрешно- добруджанска революционна организация, като привличат и Д-р Стефан 

Икономов, Веселин Сакакушев и Петър Ст. Белчев. 

Имали план успоредно със създаването на бойни групи да влизат в Оф организации. И точно с 

това е запълнено съобщението, като се набляга, че дори са овладели ръководството на някои 

организации в гр. Кубрат, околни села и другаде. Няма и помен за бойни действия, освен 

съобщението, че при арестуването е убит куриерът им Кольо Йовков от с. Генерал Замфирово. 

Подобни съобщения, дописки и репортажи има и за Врачанско, Хасковско, Варненско и другаде. 

Целта е повече от ясна - дори и от демократичните и антифашистките партии да произлизат 

съпротивителните сили срещу произволите на властта, те са фашистки, защото вижте какви са 

навлезли в тях. 

На свой ред и тези наистина дискредитирани пред народа цанковисти и служители на сваления 

режим (полицаи, жандармеристи), най-често измежду укриващите се търсени за престъпления, 

пресметливо се афишират като привърженици на д-р Г. М. Димитров, като "геметовци", за да 

използват неговата популярност сред народа. С това те волно или неволно подпомагат властите за 

злепоставянето на истинските отрицатели и борци срещу тиранията, довели в някои случаи и до 

печални последици. 

                     
25 В. ''Отечествен фронт" от 16 декември 1944 г. Пищно заглавие на първа страница. Позоваването на 

вестниците от онова време е поради недостъпността на каквито и да е други документи. 



 
ЧЕТАТА В ОСОГОВО 

По данни на живи участници в тази първа въоръжена горянска чета срещу болшевизма в 

България, нейното съществуване датира от пролетта на 1945 г. Според Милчо Борисов Димитров 

Наков, роден през 1927 г. в с. Чокльово (сега Вайкал), Радомирско, с когото дълго съжителствахме 

на остров Персин, основната цел на бригада "Д-р Г. М. Димитров", както я нарича той, е да 

поддържа духа на току-що създадената опозиция в България, начело с БЗНС. Средствата за това са 

печатане и разпространение на позиви, направляващи и канализиращи протестните акции на 

населението срещу болшевишкия произвол, както и респектиране чрез предупреждения и в 

извънредни случаи и наказване на самозабравили се местни червени феодали. Групата е модерно 

въоръжена за самозащита, с укрито някъде отпреди 9-и септември 1944 г. оръжие. 

Началното ядро на въоръжената чета е поставено от Васил Иванов Златевски от Кюстендил и 

Димитър Иванов Медаров, също от града. Техни първи ятаци стават братята Васил и Симеон 

Деспотовски, които организират цяла мрежа от ятаци по селата около Осогово. На 20 май 1945 г. 

Васил Златевски, наричан Гебрето, отива заедно с някой си Бончо в с. Раково. Тук Васил Деспотов 

и Васил Кашкин от с. Слокощница го свързват с Иван Лешников, който приема целите на борбата и 

се включва в нея. По-късно той се очертава и като командир на четата. Скоро към това ядро се 

присъединява и Георги Стоичков - Раковеца, както и Зафир Андонов Чизмов от с. Ваксево. 

Успоредно с така очерталото се начално ядро на четата, в кюстендилската гимназия, както и в 

други средни училища в града, съществува и "Тайна антикомунистическа народна организация" - 

ТАНО. Тя се състои от убедени ученици земсисти, които в романтичните си блянове и чисти 

младежки пориви жадуват да се включат в някаква по-решителна дейност в защита на 

обезправеното българско село. На 3-и юли с. г. с нелегалните ги свързва Георги Ташков Василев - 

шивач от с. Слокощница. Първи, които излизат в нелегалност, са Милчо Б. Димитров Наков, Кирил 

Христов Ряпов от Кюстендил, Йордан Григоров Гоцев също от града и други. 

Четата нараства на 23-ма и дръзко обикаля селата, води противокомунистическа агитация, 

разпръсква позиви, давайки кураж на населението и всявайки страх сред виновните от властта. 

Много от тях имат вече първо и второ предупреждение да спрат своеволията с изземването на 

жито, мляко, вълна и други храни от хората. Селяните с благодарност ги подкрепят и укриват. Към 

18 юли към четата се присъединяват още ученици - Васил Алексов Митов, Георги Иванов 

Бендеров, Борис Георгиев Фърков от с. Граница, Кюстендилско, и някои други. 

След седмица, на 24 юли четата, наречена и известна вече като "Д-р Г. М, Димитров", 

преживява един печален инцидент. Във вестник "Отечествен фронт" от 26 юли 1945 г. е поместено 

следното съобщение: 

"Бандитско нападение на въоръжена бандитска група срещу младежки летовищен лагер на 

Околийския комитет на РМС в местността Грамадите в Осоговския балкан. Убити са четирима от 

летуващите младежи ремсисти..." 

Разгневените власти раздухват и изкривяват случая и мобилизират сили за разгром на четата, а 

хората са учудени и не могат да си обяснят защо е станало това, тъй като такава постъпка не би 

могла да служи на никаква благородна цел. 

По косвени данни обяснението от страна на нелегалните е, че при преминаването на четата 

късно вечерта край лагера из тъмното внезапно са изскочили униформени човешки фигури срещу 

тях (може би с ученическите униформи) и първият стресово е реагирал с автоматен откос... 

Скръбно, нежелано, но и неизбежно в такова положение. 

Друга е версията на властите за случая, изразена в нещо като интервю на Руси Христозов - 

директор на милицията, пред в. "Отечествен фронт" от 8 септември 1945 г. Той твърди, че четата 

е основана веднага след 9-и септември 1944 г. и че нападението е извършено от Гебрето, който 

според него е бивш жандармерист (както нарича и Георги Стоичков Раковеца), за да "накървави" с 

това четата и направи невъзможно връщането към легален живот на дошлите при тях младежи-

земсисти. 

Никак не е за вярване тази версия, защото ако е така, Гебрето подписва и своята смъртна 

присъда с такава постъпка. Съвсем допустимо е първото твърдение, тъй като дотогава четата е 

била обичана от народа закрилница. 

Но така или иначе, теренът за действие на четата е вече така стеснен, че тя за известно време в 



по-голямата си част успява да се укрие на югославска територия26. 

Поединично и на групи тя е преследвана и разгромена. По писмени данни от Милчо Б. Димитров 

Наков, който е арестуван на 15 октомври 1945 г.. за следствие са арестувани стотици мъже, жени и 

младежи, точният брой на които не може да се определи. Едни от тях са освободени, други - 

изселени или изпратени в лагер, а 63-ма са изправени пред съд. Издадени са пет смъртни присъди: 

Иван Лешников от с. Слокощница, Кюстендилско, Богдан Димитров Ценков от с. Бели Мел, 

Михайловградско, Иван Султанин от с. Палатиково, Кюстендилско, Васил Златевски-Гебрето от 

Кюстендил, Георги Зидински от с. Раково, Кюстендилско, който е осъден задочно, без да е заловен, 

но и до днес не е известна съдбата му. Останалите са осъдени на различни срокове затвор: Стефан 

Бумбаров от с. Граница, Кюстендилско - 15 години, Стоян Алкалийски от същото село - на 15 го-

дини, Никола Зарчов, също от Граница - на 15 години, Борис Фърков, Васил Джубарски и Георги 

Бенгарски, всички от с. Граница - по на 6 г. и 8 месеца, Георги Ташков от с. Слокощница - на 15 

години, Кирил Лешников от с. Слокощница - 10 г., Зафир Чизмов от с. Ваксево - 20 г., Сотир Митов 

от с. Ново село, Кюстендилско - 15 г., Милчо Б. Димитров Наков (живеещ сега в Кюстендил) - Юг., 

Кирил Ряпов от Кюстендил - 10 г., Йордан Гоцев от Кюстендил - 10 г., Георги Юнишев от 

Кюстендил -15 г., Васил Симеонов-Теслата от Кюстендил - 5 г., Любен Даскалов от Кюстендил - 5 

г., Данчо Стойков от Кюстендил - 6 г., Борис Миланов от Кюстендил - 6 г., д-р Керана Бояджийска, 

снабдявала четата с лекарства, както и Петър Попов са освободени поради недоказаност на 

обвинението. (Един от защитниците им е адвокатът социалдемократ Симеон Пенкьовски, чийто жи-

вот после протича само по лагерите.) 

На 6-и май 1946 г. всички оковани във вериги са изкарани от Кюстендилския затвор и преведени 

в Софийския. Там, при ужасен, смъртен режим, те остават оковани до 9-и септември 1946 г. 

Смъртно осъдените остават оковани чак до следващата година, до месец септември, когато са 

избити с чукове в салона за свиждане, малко преди обесването на Никола Петков. 

Но изнемощели от инквизициите по време на следствието и подложени на тежък режим след 

осъждането, мнозина от тях се разболяват и не излизат живи от затвора, въпреки че не са осъдени 

на смърт. Някои предпочитат риска на бягството. 

Опит за организиране на масово бягство те правят още през късната есен на 1947 г., при което 

успява да избяга само Васил Симеонов-Теслата. След много препятствия и премеждия той достига 

до родния си край, но е предаден от Стоян Шопето, по това време кмет на с. Ново село. Заловен е 

към с. Раково, жестоко измъчван и след това убит... Малко по-късно и откараният за лечение в 

Кюстендилския затвор Георги Ташков прави отчаян, но успешен опит за бягство и е предаден от 

същия кмет (вероятно смятан за свой), заловен и след ужасни мъки убит... 

След Софийския затвор десетките участници в първия опит за въоръжен отпор на властващите 

са разпръснати по разни затвори и лагери из страната. Ако посочим целия низ от мъчилища само 

на Милчо Б. Димитров Наков, осъден 10, а изтърпял пълни осем години, ще имаме един типичен 

случай: Кюстендилския, Софийския и Сливенския затвор, кариерата в с. Самоводене, 

Великотърновско, лагера в Богданов дол, затвора в Шумен и Русе, кариерата в с. Пиргово, 

Русенско, и лагера на беленския остров Персин, откъдето излиза през 1953 г., понеже е осъден 

като непълнолетен... 

Трагична е съдбата и на всичките стотици жители на Кюстендилския край, свързани или 

заподозрени с това първо най-масово движение срещу болшевишката власт. Белязани веднъж с 

клеймото "врагове", освен арестите, побоищата, изселванията и изпращане в лагери, това клеймо 

тежи и на децата и внуците им -уволнявани, изключвани, лишавани от жителство през следващите 

десетилетия като виновници за потушения бунт, при който те не са били и родени... 

Но освен репресивен отзвук, неколкомесечното тестване на отряда "Д-р Г. М. Димитров" из 

Кюстендилско има и вдъхновяващ окуражителен резултат. В следващите 1948, 49 -1956 г. се 

появяват групи от смелчаци, които по най-различни начини оказват съпротива срещу властта - 

словесна, писмословна и въоръжена. На много от тях съдбата е също разстрел, затвор или лагер, но 

и доста намират изход през границата. Знае се масовото бягство на ученици от гимназията, 

известна е Гюешевската конспирация, Бурановската, в Соволяно, Грашица и други (за тях ще стане 

дума в следващите раздели). 

                     
26 Осоговската чета е и повод, по който за пръв път се появява името "горяни", дадено им спонтанно 

от населението. 



През открито опозиционната борба от юли 1945 до август 1947 г. тук излитат гордите орли на 

парламентарната борба, политическите дейци на БЗНС с национално значение и обаяние - Евтим 

Арсов от с. Враня стена, братя Петър и Асен Сърбински от с. Скриняно, Иван Костов от Злогош, 

Александър Милачков от Трекляно, д-р Георги Василев от Радуловци, Йордан Кукуров от 

Таваличево, Иван Текемски от Ваксево, Кирил Шукеров от Граница и редица други, някои 

заплатили с живота си за своята дръзка борба (за тях също на друго място). 



 
РАЗПАДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ 

Участието на социалдемократите и земеделците в коалиционното правителство на Отечествения 

фронт, както се каза, е "проформа" още в първите месеци след преврата на 9-и септември 1944 г. 

Въоръжената до зъби Комунистическа партия, окупацията от съветски войски на нашата страна 

и оглавяваната от съветския генерал Бирюзов Съюзническа контролна комисия са фактори, които 

обезсмислят неговото съдържание като "национално" и "общонародно" обединение в името на 

възстановяване на България и нейното спасение от националната катастрофа, до която са я 

докарали бившите властници. 

Чрез повсеместно насилие и терор комунистите обсебват властта, обявявайки за "врагове" и 

"противонародни елементи" всички, които не са им безпрекословно послушни. Те бързат, защото 

обаянието им на борци, герои и мъченици за свободата, което имат в началото, бързо изтлява и под 

благовидните им лозунги блясва една непозната бруталност. Под прикритието на борба срещу 

"геметовщината" и "фашистките остатъци", които в пропагандата и агитацията си те обединяват в 

едно и също нещо, комунистите започват яростна разправа с двете главни пречки към абсолютната 

си власт - БЗНС и войската. В същото време мълчаливо снемат от административни и каквито и да 

е обществени постове всички по-твърди привърженици на Българската работническа 

социалдемократическа партия. Там, макар и по-завоалирано, протича процес на вътрешен разгром, 

като по болшевишка преценка социалдемократите са третирани двояко - като "лоялни 

отечественофронтовци" и "вражески елементи"... 

По предложение на некомунистическите министри в защита на войската в Министерския съвет 

се гласува известното Четвърто постановление, изключващо преследване и осъждане на връщащите 

се от фронта офицери. С голям пропаганден вой и манифестации комунистите го отменят и 

започват (всъщност продължават) уволнения и разправа с тях. Из цялата страна ту тук, ту там се 

монтират шумно огласявани процеси срещу "геметовско-легионерски" или "военно-фашистки" 

конспирации. С едро заглавие "Легионери заедно с геметовци организирали въоръжена борба с оте-

чественофронтовската власт" в. "Отечествен фронт" от 14 юли 1945 г. съобщава, че "Димитър Ст. 

Бахаров - 23-годишен, бивш легионер, Йовчо Кенов Йовчев - студент, Петър Русев Попдимитров - 

студент, Тодор Ив. Найденов - също студент, както и братята Слави и Стефан Кадънкови, се съ-

бирали на тайни конспиративни събрания на ул. "Бенковски" в София и към Семинарията, където 

спешно решавали как да действат срещу народната власт." Братята Кадънкови потърсили връзка и 

с Габрово, където чрез Никола Стефанов Димов и геметовеца Александър Тънков (или Алтънков), 

Г. Иванов и други уговаряли излизане в балкана. Към това намерение се присъединили и жени - 

Виолета Вл. Милева и Надежда Николаева Николаевич, която особено горещо и ревностно 

настоявала за излизане в балкана. Съобщава се и за съденето им без други подробности. 

В процесите срещу военните чинове непрекъснато се сочи повлияването им от Гемето и 

геметовците за напускане фронта в Унгария. На постоянен и злостен прицел е младежкият 

земеделски съюз - ЗМС, с Петър Сърбински. Евтим Арсов. Кръстьо Зарев. На 14 май 1945 г. 

ръководителят на академичния ЗМС Ценко Барев при опит да бъде арестуван минава в нелегалност, 

след което емигрира. По същото време при Кадин мост (Кюстендилско) е убит младежкият 

земеделски деятел Георги Милачков, заедно с един земсист от с. Войници, Ломско27. 

При това положение тактиката на възпиране на безчинствата, поради която все още министрите 

от БЗНС и БРСДП са в правителството, изчерпва възможностите си и на 26 август 1945 г. 

земеделските министри в правителството на Оф си подават оставките. Последвани са незабавно от 

водача на БРСДП Григор Чешмеджиев, като и партията му, както и БЗНС обявяват излизането си от 

коалицията Оф. Прокомунистическите им заместници са Ал. Оббов, Мих. Геновски, Г. Драгнев, а 

за социалдемократите - Димитър Нейков и Георги Попов. В опозиция излизат и независимите 

интелектуалци в лицето на проф. Петко Стоянов. 

                     
27 Това убийство, както и избухналата бомба сред земеделско събрание в с. Граница, са част от 

провокациите на властта, която се опитва да ги припише на нелегалните горяни в Осоговската планина. 



 
БЕЗЗАКОНИЯ СРЕЩУ ЗАКОННАТА ОПОЗИЦИЯ 

Излизайки в опозиция, двете организации - БЗНС, с водач Никола Д. Петков, и БРСДП(о), 

начело с Григор Чешмеджиев, поемат трудния, мъчителен и изпълнен с жертви едногодишен път на 

една легална юридически, но почти нелегална фактически борба за защита на формалните вече 

остатъци от политически и граждански свободи на народа. 

Не се покрива с темата ни да пишем за чисто политическите промени през този период, а само за 

страданията, произтичащи от ненормалното им протичане. Но понеже това е руслото, водещото 

начало на сблъсъка между парламентаризма и тоталитаризма, на свободолюбието срещу потисни-

чеството, завършил с пълния крах на законността пред терора и беззаконието, краткото му 

проследяване е неизбежно. 

През септември 1945 г. БЗНС - Никола Петков, и БРСДП (о), начело с Григор Чешмеджиев, се 

регистрират като отделни юридически лица и с отделни печатни органи- "Народно земеделско 

знаме" и "Свободен народ", защото конвенционалните имена на тези партии и техните вестници, с 

помощта на властите са обсебени от техни изкуствено създадени двойници, наградени веднага с 

министерски кресла. (През септември Гр. Чешмеджиев умира и е заместен от Коста Лулчев, а в 

екипа му са д-р Моско Москов. Крум Славов, д-р Петър Дертлиев и др.) 

По същото време изявяват правото си на легален организационен живот и Демократическата 

партия, начело с Никола Мушанов, Ал. Гиргинов, и присъединилия се към нея бивш народняк 

Атанас Буров, и Радикалната партия с водач Стоян Костурков. Първата започва да издава 

традиционния си вестник "Знаме", а втората - в. "Радикал". БЗНС - Н. Петков, и БРСДП (о) трайно 

се съюзяват и представят т. нар. Обединена опозиция, а Демократическата партия действа сама, тъй 

като малобройната Радикална партия твърде бързо се прислонява към властта и по-късно се стопява 

в единично представящи я там отделни службаши. БЗНС - Н. Петков, и БРСДП (о) си 

взаимодействат с демократите само частично, но не и в съюз, тъй като те са ляв център, 

СРЕДНИЯТ ПЪТ между току-що отречената лява крайност - комунистите, докато демократите са 

дясната тенденция, представяща по-заможните хора, аристокрацията. 

Обединената опозиция и Демократическата партия започват и вършат дейността си под 

постоянно нарастващите репресии, спиране на вестниците им, отнемане на клубове, разтурване на 

събранията им и побоища и арести на техните активисти и членове. По тези причини те бойкотират 

насрочените за август 1945 г. и отложени за 18 ноември с. г. избори за обикновено народно 

събрание. Пропагандните средства на властта се надпреварват да доказват, че опозицията е 

"предателска", "противонародна", че иска "реставрация на черното фашистко минало", 

"експлоатацията на народа" и връщане на "буржоазния строй". 

А една съвсем автентично записана реплика на завърналия се точно преди тези избори (ноември 

1945 г.). московския Георги Димитров разкрива причините за истинската ярост на комунистите 

срещу обединената опозиция: 

-  Как е тука? Как сте със земеделците, с дружбашите?- запитала важната особа 

посрещналите го членове на висшето ръководство на партията. 

-  Ами с част от тях си сътрудничим, част от тях подгонваме, но е твърде неудобно понякога - 

отговорили те. 

-  Доста от тях са с доказана в миналото антифашистка дейност, с авторитет... 

-  А-а, това да не чувам от вас! Ако тях ги има, нас след някоя година хич няма да ни има! 

И от другия ден терорът и безчинствата вземат нов размах. Особено пред насрочените през 

следващата (1946 г.) избори. На 8 септември - референдум за република или монархия, и на 27 

октомври - за народни представители за Шестото Велико Народно събрание. Референдумът не 

създава проблеми, защото и Обединената опозиция е твърдо за република. Републиката печели 

съкрушително. Не се събират и един процент гласове за монархията и деветгодишният тогава цар 

Симеон Борисов Кобургготски, заедно с майка си и всички княгини и принцеси е екстрадиран от 

България28. 

Но за парламентарните избори вместо словесна и книжна, борбата е превърната от комунистите 

                     
28 Като се има предвид, че въпреки терора и съветската окупация само след 50 дни милион и двеста 

хиляди души гласуваха за опозицията, то резултатите от референдума не е реалистично да се отричат под 

този претекст. 



в същинска война срещу онази част от народа, която все още не иска да се примири с настъпващото 

робство. Освен повсеместния терор, с пълна сила влизат в действие и ЛАГЕРИТЕ. 

Те съществуват още в началото на 1945 г., съгласно регентски указ за борба с рецидивисти и 

други престъпници по предложение на Антон Югов - министър на вътрешните работи. 

Злоупотребите и извращенията на тази мярка започват още тогава. Както разказва Илия Донев 

Петканов. на 10 март 1945 г. от Националната конференция на федерацията на анархо-комунистите 

в Княжево са арестувани 105 делегати и след проведеното им следствие във временния затвор в 

Дома на слепите в София (ул. "Найчо Цанов") повечето от тях са откарани в устроения вече лагер 

край река Джерман, недалеч от гр. Дупница. Преобладаваща част от тях са изявени борци 

антифашисти, преминали през лагерите и затворите и на бившата власт, като Манол Васев от 

Хасково, Христо К. Йорданов, Трухчо Николов, Кръстю Енчев от с. Петрово (командир на 

партизански отряд в Пирин), Иван Рачев, Къню Бабеков от с. Килифарево и др. Точно оттам правят 

първите си стъпки в бияческия занаят всеизвестните душевадци Стефан Китов, Кр. Гершанов, 

Нешев (из кн. "Свидетели", изд. 1991 г.). 

Но сега при току-що оформящата се опозиция и съвсем явно се регламентира откриването на 

"Трудововъзпитателни общежития". 



 

ЛАГЕРИТЕ 
Освен откритите по регентския указ вече лагери в Зелен дол край Горна Джумая (Благоевград), 

край Дупница,  Куциян край Перник и други, из бюрата и папките на Министерството на 

вътрешните работи се е подготвяла нова Наредба-закон за масово откриване на лагери, поради 

очакваното появяване на нуждата от тях. И тази Наредба-закон, Докладвана от Антон Югов 

седмици преди подаване оставка от министрите земеделци и социалдемократи, явно е имала за цел 

да ги изплаши. Да им покаже какво ги чака: Министерство на вътрешните работи № 10546/2 юли 

1945 г. София одобрено, мин.-председател: (п) 

9 август, 1945 г. 

До г-на Председателя на Министерския съвет 

 До г-на Министъра на финансите  

2 пост. прот. № 127, изх. № 6 от 2-8-1945 г. 

ДОКЛАД  

от Министъра на вътрешните работи Наредба-закон 

За учредяване на фонд "Трудово-възпитателни общежития при Министерството на вътрешните 

работи. 

Чл. 1. Учредява се при Министерството на вътрешните работи фонд под наименование 

"Трудово-възпитателни общежития". 

Чл. 2. фондът има за задача обзавеждането и поддържането на трудово-възпитателни общежития 

за лица: 

а/ Политически опасни за реда и сигурността на страната. 

б/ Лица, осъждани за престъпления от общ характер (неполитически) повече от един път. ако са 

опасни за реда и сигурността. 

в/ Проститутки, сводници и сутеньори. 

г/ Изнудвачи и комарджии. 

д/ Просяци и безделници. 

Чл. 3. Средствата си фондът черпи: 

а/ От продажбата на произведенията, добити в работилниците и стопанствата на трудово-

възпитателните общежития. 

б/ От сумите, заплащани от държавните, общинските и автономните обществени учреждения за 

ползване труда на настанените в общежитията лица. 

в/ От дарения и други. 

Чл. 4. Управлението, събирането, разпределението и изразходването на средствата, както и 

отчетността на фонда, става по начина, определен със специална наредба, изработена от министъра 

на вътрешните работи в съгласие с министъра на финансите. 

Министър: (и) 

Лагери на трудова мобилизация са организирани в следните селища: 

1.  Асеновград, Пловдивско 

2.  Белене, Плевенско 

3.  Биримирци, Софийско 

4.  Борил (Байкал), Плевенско 

5.  Бреница, Врачанско 

6.  Бръшлян, Бургаско 

7.  Гиген, Плевенско 

8.  Горна Оряховица 

9.  Горник, Плевенско 

10.  Долни Богров, Софийско 

11.  Койнаре, Врачанско 

12.  Копривщица, Софийско 

13.  Косово поле, Михайловградско 

14.  Костелево, Врачанско 

15.  Крушовене, Плевенско 



16.  Куртово Конаре, Пловдивско 

17.  Кътина, Софийско 

18.  Микре, Ловешко 

19.  Никополско-беленската низина 

20.  Оброчище, Толбухинско (Добрич) 

21.  Ореховицa, Михайловградско 

22.  Прослав, Пловдивско 

23.  Садово, Пловдивско 

24.  Славовица, Плевенско 

25.  Сухаче, Врачанско 

26.  Тузлу Алан (Майско), Ловешко 

27.  Тутракан, Плевенско 

28.  Чифлик-Климентина, Плевенско 

29.  Чомаковци, Врачанско 

30.  Яз. "В. Коларов" 

31.  Яз. "Г. Димитров", Казанлъшко 

32.  Яз. "Росица", Ловешко 

(Документът е от ЦДА и преписан точно от публикацията му във в. "Персин" бр. 10/93 г.). По-

късно лагерите достигат до 84 на брой! 

Първите лагери поглъщат в бодливотелената си паст освен престъпници и набедени за 

"фашисти” бивши администратори, офицери, легионери, членове на ВМРО, ратници и бранници, т. 

е. пак от смятаните за фашистки организации. После се зареждат с предварително виновни и според 

властта латентно "опасни" като сключилите брак с граждани от Капиталистически страни, със 

следвалите висше образование в чужбина или учили в наши колежи с обучение на английски, 

френски, немски или италиански език, с пребивавалите по някакви причини в капиталистически 

страни. После с близки на избягали в чужбина българи, докато се стигне до големия порой от 

активисти и членове на опозиционните вече партии и организации - земеделци, социалдемократи, 

демократи и анархисти, виновни само заради опитите си да изразяват своите убеждения в рамките 

на все още позволената формално дейност на своите организации. Стига се дори до 

преимуществено вкарване на хора с доказана непримиримост и наказвани от бившия режим като 

земеделците и анархистите, голяма част от които са рискували живота си рамо до рамо с много от 

големците комунисти, обсебили сега властта. Зъбчатите колела на репресивната машина са така 

задвижени, че от студените й метални части не може да се очакват нито срам, нито чувства към 

довчерашните братя по борба, подхвърлени сега на унищожение... 

Режимът, порядките в първите лагери, не са още така убийствени поне в сравнение с това, което 

става в по-сетнешните. Например в лагера при с. Зелен дол, в Бобовдол, Заград и край Дулово, 

които не се и споменават в цитирания списък, на първо време са били като "въдворени" и са изли-

зали до населеното място, дори са работели, където намерят. Но тогава пък е имало цели семейства 

"въдворени", с малки деца, баби и бременни жени. При липсата на елементарни условия за тях 

много са се разболявали за цял живот, имало е и умрели. По данните, публикувани в книгата "Сви-

детели", издание на в. "Демокрация" от 1991 г. (а защо "Свидетели", не обвинители?) са поместени 

спомени на Божана Милева от Русе, по мъж Шауфлер (в което е и "вината"). В една от изоставените 

немски бараки в Зелен дол са живели към 60 мъже и жени със семействата си. Това потвърждава и 

Роберт Попиц, живял там като 11-годишен, заедно с майка си, омъжена за австриец. В този лагер - 

казва той - се намираха неколкостотин души - жени, деца, по-малко мъже,  на възраст от една до 80 

години! Работата им е била да събират дърва, да гледат прасета и някакви градини. Но въшки и 

бълхи, дезинтерия, туберкулоза и простудни заболявания са превръщали лагера в изоставен от 

надзор лазарет. 

В другите лагери, където са вече почти само мъже, тежки са били преди всичко трудовите норми 

и битовите условия. В село Борил, сега Байкал, Ловешка област, са извозвали пръст за дига, край 

Генерал Тошево са правили (около 2 хиляди души) жп линия за Балчик, в Чомаковци са вадели 

пясък и пресявали баластра, в Ножарево и Куфалджа са работили земеделие. 

Имало е жестокости-побоища и карцер, глад, въшки и комари, но като че ли на по-самодейна 

основа. В зависимост от характера на началствата. Много от докараните в лагерите са поради 

превантивните мерки на властите - например студенти, или по донос на местните партийни 



комитети и управи. За такива случаи съобщава (данните са от посочената книга "Свидетели") Борис 

Иванов от Враца, за теглото на баща му Борис Иванов Попхристов, Георги Христов, Николай 

Гетов, Асен Филипов, Ветка Лечева (за баща си Николай Атанасов Топалов и дядо си Атанас 

Димов Топалов), Теню Русинов, за Бръшлянската низина и други... (Тогава 1990-1991 г. те все още 

са укривали точните си адреси.) 

Но истински геноцид, с цел унищожение на част от българския народ, настава по време на 

предизборната борба за Шестото Велико Народно събрание и след забраната на опозиционните 

партии и убийството на Никола Петков. 

С молба за търпеливост към читателите ще поместим тук предадения ни в последния момент 

списък на първите лагеристи само в Куциян, подбирани измежду политическия елит на забранената 

вече опозиция. 

Тези имена са записани от достопочтения бай Цанко Георгиев Станоев, роден в с. Костуринци, 

Трънско, живещ в София, известен земеделски деец, сега ветеран, пред чиято мъдрост и 

доброчестие се прекланят всичките му по-млади съидейници. 

Асен Михайлов от Пожарево, Григор Гурковски от с. Волуяк, Михаил - бай Мишо от Банкя, 

Младен Александров Младенов, Сандо Гълъбов Соколов, Иван Попов, Кръстьо Семенски, Атанас 

Лерински, Симеон Н. Пеньовски, инж. Стоян Божков, Михаил (Мишел) Михайлов, генерал Генов, 

полковниците Печев и Брашнаров, юристът Лалчев, Дичо Тодоров, Никола Чакъров, Рачо 

Домусчиев, Григор Тодоров Недялков, Велко Станчев-Зидаря и Христо Колев Йорданов 

(анархисти), Никола Масларски, Димитър Илиев (юрист, папист) и д-р Борис Пашов - от София, 

Петър Димитров Месаков и Никола Петров от с. Еловица, Трънско, Йордан Николов Момчилов от 

с. Ездимировци, Благо Стайков Стойчев от с. Лешниковци, Борис Гюров Миленков от с. Баня, Коце 

Стоилков от с. Велиново, Коста Александров Попов от Трън, Иван Костов от с. Злагош, 

Кюстендилско, Недко Ботев от Русе, Борис Сандански от Благоевград, Кирил Попов от с. Черканец, 

Годечко, Стефан Димитров от с. Студена, Пернишко, Евгени Здравков от Перник, свещеник 

Александър Милушев от Годеч, Христо Каркъмов и Димитър Вълков Цолов от Карлово, Георги 

Савов от с. Бабино, Врачанско, Петър Момчилов от с. Садовик, Брезнишко, бай Никола - най-

възрастният, от Свищов, Минчо Драндаревеки, Слави и Стоян Попигнатови - тримата от Стара 

Загора, Кочо Бонев и д-р Иван Гочев от Нова Загора, Стефан Лалов и юристът Генчев от Ботевград, 

Иван Гергов от Враца, Магриот Димитров от Бургаско, Йордан Ковачев от Пловдив, Никола Пенев 

от Кюстендил, Нинко - ветеринарен лекар от Бяла Слатина, и Цанко Станоев. 

От цитираните имена почти няма редови деятел на своята политическа кауза, с изключение на 

десетина души, всички са земеделци, като 16 души от тях са от изгонените от Народното събрание 

депутати. Друг списък, от друг лагерист би посочил пък други имена, но те са стотици, а това е 

само в твърде нашумелия Куциян. 

Но нека използваме случая да поясним името на този лагер, функционирал и преди Девети 

септември. Твърди се, че някога там се заселил пренебрегнатият от всички някой си Яне - куц и 

слабоват човек. Но като си изградил колибка, оформил градинка и започнал да я прекопава, се 

оказало, че изпод земята излизат въглища. Започнали да идват хората да си накопават, а после и да 

плащат на куция Яне и някакви дребни пари. Впоследствие, когато куцият Яне починал и нямало 

кой да ги таксува, хората разкопали нашироко и дълбоко, докато някой частен предприемач, а по-

късно и държавата турили ръка на това богатство и така се оформил рудникът Куциян... 

Но връщайки се на темата, ще напомним, че там наблизо са и Богданов дол и рудник 

"Толбухин". След 1949 г. от тукашните питомци зареждат и остров Персин в Белене, и гъстата 

мрежа от лагери в Добруджа. Лагеристите се превръщат в един свое го рода отделен свят, със 

свой, винаги мъченически  бит, със свои бележитости и знаменитости. 

Всеизвестно е, че на първо време властите слагали за бригадири някои известни и уважавани 

личности, та да ги ангажират неусетно в своите "мероприятия". Твърдят, че проземеделският 

генерал Сираков, като го задължавали да бъде дори четен командир, отговорил: "Аз съм 

командвал войниците на България и не мога да командвам сега робите й!" Прочутият майор 

Иван Страхинов се съгласявал, но така използвал поста си в полза на лагеристите, че скоро го 

махнали. Някои по-словоохотливи хора, както вкарваха в лагерите за някой присмех или виц, 

бяха станали по професия лагеристи. Дори до скоро, когато започнаха софийското метро, се 

носеше одумката, че които са казвали вицове срещу властта, ще копаят там от дясната страна, а 

които са ги слушали - от лявата. Едно усмихнато, но твърде изнемощяло арменче - Вартан, в 

Белене наричаха на присмех Откривателя, защото уж като бил свободен, отишъл в Минис-



терския съвет и поискал да им открие начина как да се оправят най-кризисните неща. 

А те били жилищната криза и недостигът на храни: "За да боладиса от храни в България, 

затворете източните ни граници, а за да останат празни хиляди жилища, отворете западните 

граници", открил рецептата си той. "А ти какво ще правиш тогава?", запитали го. "Ще си се качи 

на един голям дърво да ме не смачкат при юруша накъм Запада..." 
Хайде тогава в Белене - казали му, - там дървета колкото щеш..." 

Но това са моменти на самоосмиващите се обречени. Обречени от произволно погубващата ги 

власт, без съд и присъда, без срок и начин за обжалване. Осъден си от махленски доносници, от 

намразил те някой в работата или харесал ти жилището, дори жената, защото който е лагерист 

или затворник по политически причини, то и семейството му обикновено е пренебрегвано, 

унижавано или изселено. Безброй са разбитите съдби и семейства, безброй са скъсените животи 

или направо не върнали се оттам. Цвети Иванов, Александър Гиргинов и други по-огласени 

случаи и личности са само символните означения на един с нищо не оправдан, тих, безсъдебен 

геноцид над собствения народ. Безброй са имената на такива мъченици в изпратените списъци 

от Емил Беляшки от с. Габровница, област Монтана, и от Разложко, и от Матей Костов и Митко 

Цолев от Карлово, и от Стоян Спасов от Пазарджишко, и от Куман Бинев Вълков от 

Димитровград и много други. Особено ценни са данните за Богданов дол и Персин от анархиста 

Никола Д. Аршинков от Самоков, които трудно изоставих. 

Лагерите, посочени в началото на този раздел като учредени по искане на Антон Югов, са вече 

далеч недостатъчни да поберат жертвите на развихрящата се врагомания. Никой не знае дали 

следващите са вече така официално учредявани и регламентирани, защото дори Т. Живков и шефът 

на МВР Георги Цанков опитаха да твърдят, че не са знаели за същината на смъртоносния лагер 

"Слънчев бряг" край Ловеч. 

С други думи, дори лагерите е трудно да бъдат точно изброени и назовани, камо ли безброят 

страдалци, които са ги обитавали. Но нека направим поне опит да изредим, които знаем, без да 

повтаряме първите - Куциян, Богданов дол, Батановци, Зелен дол, Грамада, Брежани, Свети Врач, 

Пирин, Скравена, Бухово, Драговищица, Самоков, Ихтиман- всички в Софийска област. Бахтино и 

два без име в област Монтана, Самоводене и Горско Косово, Красно градище, Вардум, Смесито и 

Петропавловски манастир - Ловешка област29. Майско, Огняново, Бошуля, Белица, Раковски- 

Пловдивска област. Калояновец, Николаево - Хасковска област. Айтос. Българево, Дебелт. Ямбол - 

Бургаска област. Ножарево, ДЗС "Янко Забунов",  Главиница, Пиргово. Подлее, Тервел, Куфалджа, 

Калимок, Босна - Русенска област. Заград, Върбак, Бръшлян, Чернево - Варненска област. А колко 

са безименните? 

А като върхов израз на циничната гавра с хората е заставянето им  да "възпяват" своята "вина" и 

да се признават като "сгрешили пред народа". Преплитайки крака към убийствените трудови обекти 

да отварят гладни устни, за да пеят "Маршът на лагеристите": 

"Сгрешили пред народа, тук дойдохме, във ТВО духа да възродим  

и с устрема на новата епоха 

 социализъм светъл да строим. 

Прелом, прелом в душите и сърцата, със тоз лозунг създаваме блага в 

рудници дълбоко във земята,  

в стопанствата, сред житните нивя. 

С труд корав вината ще изкупим, с просвета своя дух ще възродим и 

като нови граждани ще встъпим  

в пътя на народа ни любим 

И когато ний отново пак свободни спечелиме народната любов, с 

устрем ще градим страната родна, предвождани от вожда Димитров!" 

В много публикации в последните години заедно с този непохватен текст се пита и за автора. 

Открих го в книгата „Семената на страха" от Ванцети Василев, издание на "Отворено общество", 

1991 г. Авторът е изгнаник в САЩ, избягал от репресиите като син на лагерист, анархист от Радо-

                     
29 Не влизам в подробности за най-ужасяващия лагер „Слънчев бряг“ край Ловеч по 

две причини: първо – интересно защо, въпреки апелите и призивите, не получих 

нито ред данни от някого от оцелелите оттам, и второ – съвестно ми е да препиша 

от тук-там публикуваното за това мъчилище и да го вместя в няколко реда или 

страница, каквито са възможностите в тази книга. 



мирско, прекарал много години в Богданов дол и остров Персин . "Този марш написа един фашист - 

съобщават му лагеристите.  - Казваше се Марко Цанов от Свищов. Той е малко и музикален, та и 

мелодията е от него. След месеци го пуснаха като награда за тази глупост..." Коментарът е из-

лишен... 

За сведение на читателите, краят на човекоподобния изверг Кръстьо Гершанов е - деградирал от 

пиянство след уволнението или пенсионирането му, той е изгонен от семейството си. Бил пазач в 

някаква свинеферма. Една вечер, пиян до забрава, отминал студената си и самотна барака и легнал 

на топло сред свинете, където е намерен мъртъв и оглозган... 

  



 

 ИЗБОРИ - МЕЖДУ БЯЛО И ЧЕРВЕНО 
До август 1945 г., когато в ОФ правителството вземат участие представители на БЗНС и БРСДП 

(о), комунистическият терор се върши някак по-прикрито, не излиза на повърхността, но пред 

насрочените за 27 октомври 1946 г. избори за Шестото Велико Народно събрание те захвърлят 

всякакво приличие и прикритие. Впрочем откритият терор започва една година по-рано, след 

оставките на министрите и регистрирането като опозиция на тези две организации. По разказите на 

живи свидетели от онова време и особено от страниците на опозиционните вестници, тогавашното 

ежедневие е пълно с такива случаи. Ето някои от тях: 

На 31 декември 1945 г. група ремсисти от с. Расово, Ломско, пребиват от бой Прокопи Г. 

Прокопиев - земсист, ученик в ломската гимназия. До другия ден пребиват и земсиста Цветко 

Тодоров. 

Всекидневни побоища и дори убийства стават в с. Чокоба, Сливенско, не отминали и стария и 

почтен земеделец Ради Илиев, личен другар на Ал. Стамболийски. 

С устроени безредици, викове, заплахи и налитане на бой е разтурено опозиционно събрание в 

село Оброчище, Хасковско. 

В град Дупница е изчезнал безследно земсистът Първан Стоилов от с. Шатрово. На 8 януари 

1946 г. е убит и председателят на дружбата в село Новоселяне. 

В Банкя и с. Пожарево, Софийско, бивш служител на властта, пригодил се за комунист, Димитър 

Алексиев, продължава да издевателства над населението. Особено тежък побой е нанесъл на 

сдружения земеделец Тодор Паунов. 

На гонения са подложени и социалдемократите. Една прокомунистическа групичка около Димитър 

Нейков като Добри Бодуров, Иван Попов, Здравко Митовски, Димитър Братанов и други, обсебила 

имуществата и вестника ("Народ") на БРСДП, постоянно опитва да всява раздор в редовете на 

партията, като с помощта на властите отнема клубове, разтуря събрания с претенцията, че те са 

автентичните продължители на партията на широките социалисти. Въпреки че по-късно се 

самозаличават, като се сливат с комунистите. Още през декември 1945 г. започват цензурни 

забрани на вестник "Свободен народ" - на 16 той излиза без уводна статия, на 29 декември също, на 

31 януари 1946 г. - също, на 23 февруари е спрян за 10 броя с решение на Министерския съвет, без 

да са изложени някакви мотиви. Напротив, изземва се и броят от 22 февруари, като са правени 

обиски на редакторите и по домовете. Някои от тях са и арестувани за кратко време, докато 

Кръстьо Пастухов е в затвора. Често се спира и младежкият вестник на БРСДП (о) "Социалисти-

ческа трибуна". 
* * * 

На конференцията на младежите социалдемократи във Враца за председател е избран Стефан 

Табаков, но присъстващият там народен представител Тодор Тихолов, от "Нейковата" група му 

прави отвод и избират Иван Владимиров от  Видин сред протестите срещу вмешателството на 

Тихолов. Пристигналите в този момент д-р Петър Дертлиев, Кебеджиев и Александър 

Константинов от ЦК на Съюза на социалистическата младеж при БРСДП (о) са посрещнати съвсем 

триумфално. Вбесен от това, Т. Тихолов извиква своите ОФ-сътрудници и милиция, които 

арестуват П. Дертлиев и Ал. Константинов. Възмутени, делегатите променят своя вот и избират за 

председател Петър Софрониев Кузманов, заместник-председател Стефан Табаков и орг. секретар 

Атанас К. Бъчваров... 

Гласувана е и протестна резолюция срещу арестуването на Кр. Пастухов, спирането на 

вестниците на ССМ и ЗМС, както и срещу забраната на властите за участието на делегация на ССМ 

на конгреса на Младежкия социалистически интернационал в Париж. 
* * * 

Особено активно е вмешателството на властващите в дейността на младежките (и студентските) 

социалдемократически дружества "Жан Жорес". Това става на конференцията им в Пловдив. Но 

особено ярък е примерът с такава конференция в Ямбол (края на юни 1946 г.), където младежите 



гласуват една бойка резолюция, че целокупно стоят зад ЦК на ССМ, зад П. Дертлиев и Иван Гр. 

Чешмеджиев и заклеймяват предателството на йосифтошковци и аладжемовци и се прекланят пред 

идеите на Жан Жорес, Плеханов, Бауер и Леон Блум... 

Останали без право да водят легална дейност, и в ССМ, и в тези дружества често участват 

индивидуално и легионери, анархисти и други. А нерядко и ремсисти... 

Подобна и още по-злостна е дейността на останалата с комунистите група от БЗНС, начело с Ал. 

Оббов, М. Геновски, Г. Драгнев, Янко Марков, Ст. Тончев, наричани "оббовисти", заради чието 

предишно минало и част от членската маса (по-малко от една трета) колебливо остава с тях. За из-

борите те обсебват и оранжевия цвят на бюлетината си, както и автентичното заглавие и цвят на 

вестник "Земеделско знаме", поради което опозиционният БЗНС - Н. Петков, приема някогашния, 

изначалния цвят на съюза - зеления, отнет му през 1908 г. от властващите, и на вестника прибавят 

"Народно" (земеделско знаме"). 

Но за изборите Обединената опозиция (БЗНС и БРСДП/о/) се явяват с бяла бюлетина, а 

Демократическата партия - със синьо-лилава. С наближаването на изборите страхът на властите, че 

ще ги загубят, ги тласка към небивали безчинства. Заедно с това валят като дъжд и декларациите, че 

те ще са "най-свободните до днес". 

В уводна статия на "Народно земеделско знаме" от 19 октомври 1946 г. четем: 

"... фактите обаче говорят друго: изключителните закони за печата, за защита на народната власт, 

за принудителните трудови общежития не са още отменени, а само девет дни ни делят от изборния 

ден - 27 октомври. Мнозина от кандидатите за народни представители и деятелите на опозицията са 

в концентрационните лагери. От вчера е започнало освобождаването на някои, но срещу 

подписване на декларации, които уронват човешкото достойнство и са едно от средствата на терор 

за излизащите от Росица, Куциян, Заград (Дулово). Искат "отказ от фашистка дейност" от най-

честни борци-антифашисти. Да не говорим за това, че печатарите са задължени да не печатат нищо 

за опозицията без разрешение. 

Арестуват се и се бият кандидатите за народни представители, вероятните застъпници, 

организатори и агитатори. Не се раздават избирателни карти, лишаване от купони и наряди, валят 

заплахи за следизборни уволнения и затвор..." 

В подкрепа на твърденията, че "опозицията е предателска по отношение на външната политика 

на България", се сипят и закани срещу Демократическата партия само заради споменаването във 

вестник "Знаме", че между нас и Югославия "има нерешени проблеми". Дори се препечатват 

появили се по този повод сръбски шовинистични писания (от в. "Борба"). Подобни обвинения се 

отправят и срещу Никола Петков, заради защитата на българските интереси в Македония и 

Западните покрайнини. А повсеместният терор вилнее, оставяйки зад себе си кървави следи и 

черни забрадки. 

Въз втори милиционерски участък в Чирпан е инсценирано самообесване" на сдружения 

земеделец Петко Вълков от с. Свобода, Чирпанско. При докарване трупа на убития в селото са 

жестоко бити от властващите дошлите да го вземат и погребат негови близки - Гено Деянов, Енчо 

Василев, както и членът на ПП на ЗМС Тонев. С четири куршума е прострелян Димитър 

Миловански - председател на околийското настоятелство на БЗНС в Кюстендил. В с. Горни 

Дъбник,  Плевенско, заради опит да устрои опозиционно събрание е арестуван Иван Цв. Гинчев - 

кандидат за народен представител. По същия случай в с. Винище, Михайловградско, е арестуван и 

малтретиран и съюзният деятел Милан Дренчев. В Пловдивско са арестувани кандидатите за 

народни представители Рангел Даскалов - пом.-организационен секретар на ПП на БЗНС, и Кръстьо 

Зарев - секретар на ЗМС. В с. Умаревци, Ловешко, е разтурено с викове и побоища земеделско 

събрание. В самия град Ловеч милицията е арестувала 16 души съюзни деятели, включително и 

председателя на Околийското настоятелство Радко Георгиев, както и либерала Кирил Попов. Едва 

седмица преди изборите е пуснат от ареста д-р Никола Ханджиев, адвокат от Бургас и виден съ-

юзен деятел. Но и по това време в лагера Заград, Дуловско. се намират Димитър Кънев - областен 

организатор в Пловдив и кандидат от същата колегия (по-късно осъден на смърт и убит), както и 

членът на ПП на БЗНС Михаил Михайлов - кандидат във Видинската колегия... 

За неизпиталите такива периоди в живота си може би е скучен този поменик, но той би могъл да 

се продължи на десетки страници. Общо 28 души са убитите и безброй битите, заплашвани и 

арестувани деятели на БЗНС, БРСДП (о), Демократическата партия и безпартийни граждани, за да 

се осигури мнимата "победа" в изборите на чисто комунистическия вече Отечествен фронт. 

Към всичко това не може да не се прибави и фактът, че месеци преди изборите, та дори дни 



преди тях, се разиграва и съдебен терор над избирателите. 

Още от март 1946 г. започва процесът срещу горяните от отряд "Д-р Г. М. Димитров" в 

Осоговската планина, задържани преди половин година. Също през март е обявен обвинителният 

акт и е арестуван Кръстьо Пастухов - един от лидерите на Социалдемократическата партия, заради 

една съвсем правдива статия във вестник "Свободен народ"- "Не ме изкушавайте, лицемери!". 

Шуми се неимоверно много и за "Разкрита голяма фашистка организация в Пловдив" под името 

"Цар Симеон Втори" (съобщение във в. "Отечествен фронт" от 5 април 1946 г.). за да създадат 

предпоставка за статията в същия вестник от 24 май "Провокациите на кобургските призраци", 

обвиняваща Демократическата партия в стремеж да "разруши отношенията ни с братска Титова 

Югославия". След тежък побой в самата редакция на "Народно земеделско знаме" е арестуван и 

даден под съд писателят Трифон Кунев, редактор и член на ПП на БЗНС, кандидат за народен 

представител, заради сатиричните му творби "Ситни, дребни... като камилчета...". Той е освободен 

чак след избирането му за народен представител30. 

В края на май 1946 г. започва и "процесът срещу предателската дейност на геметовци", както 

тръби пресата на властващите, където осъжданият на смърт от т. нар. "фашистко правителство" 

през 1941 г. д-р Г. М. Димитров, заедно с още 15 съюзни дейци е обвинен във "фашистка и 

предателска дейност", като разколебавал бойците от фронта в Унгария с лозунгите "Хляб, мир, 

свобода, народовластие" и "Народовластие не значи насилие!". Приписват му сговор и със 

сръбския генерал Дража Михайлович и с "империалистическите разузнавателни централи" и какво 

ли не още. Задочната му доживотна присъда е произнесена чак през юли, като другите са осъдени 

на разни дълги срокове затвор (за това по-нататък.) 

Както се вижда, и трите партии от опозицията са и предварително съдебно заплашени. Явен 

показател за бъдещата съдба на всеки, който би ги поддържал. Неизброими са провокациите, 

побоищата и заплахите и на самия изборен ден - 27 октомври 1946 г. Нескончаем и неустановим е и 

списъкът на фалшификациите на резултатите, при които властите са принудени да признаят, че за 

Обединената опозиция - БЗНС - Никола Петков и БРСДП (о), са подадени 1 208 000 гласа, на 

основание на което чрез нови манипулации са и признати сто и един народни представители -92 от 

БЗНС- Никол а Петков, и 9 души от БРСДП (о). Ще ги изредим поименно,  защото вместо радост от 

победата над опонентите им в съответните избирателни колегии, това се оказва начало на личната 

им и на партиите им дългогодишна трагедия, при която малцина оцеляват живи. 

1.  Никола Д. Петков 

2.  Коста Лулчев 

3.  Проф. Петко Стоянов 

4.  Асен Павлов 

5.  Асен Стамболийски 

6.  Ангел Държански 

7.  Александър Найденов 

8.  Атанас Лерински 

9.  Асен Паянтов 

10.  Ангел Тишевишки 

11.  Борис Бумбаров 

12.  Борис Ненов 

13.  Борис Чанджиев 

14.  Благой Николов 

15.  Георги Йорданов 

16.  Господин Димов 

17.  Георги Колев 

18.  Георги Кръстев 

19.  Георги Василев 

20.  Георги Марков 

21.  Димитър Стоянов 

                     
30 Данните са от книгата „Принос към историята на БЗНС“ от Ценко Барев, изд. 

1994 г. 



22.  Митьо Седев 

23.  Дичо Тодоров 

24.  Дора Коева 

25.  Димо Гочев 

26.  Димитър Цветков 

27.  Емил Антонов 

28.  Елисавета Попантонова 

29.  Запрян Джонгов 

30.  Иван Гергов 

31.  Иван Дуков

32.  Иван Текемски 

33.  Иван Гинчев 

34.  Иван Пешев 

35.  Йордан Ковачев 

36.  Йордан Русев 

37.  Кирил Попов 

38.  Кальо Малев 

39.  Коста Шопов 

40.  Кочо Бонев 

41.  Камен Христов 

42.  Петко Търпанов 

43.  Георги Петков 

44.  Иван Копринков 

45.  Христо Пунев 

46.  Петър Анастасов 

47.  Петър Братков 

48.  Петър Дертлиев 

49.  Крум Славов 

50.  Къньо Георгиев 

51.  Любен Боянов 

52.  Минчо Драндаревски 

53.  Младен Големански 

54.  Марин Личев 

55.  Минчо Панов 

56.  Михаил Ташков 

57.  Марко Пенчев 

58.  Милан Данев 

59.  Недялко Атанасов 

60.  Недко Ботев 

61.  Никола Ковачев 

62.  Нино Чакърски 

63.  Никола Алексиев 

64.  Никола Певтичев 

65.  Петко Арабаджиев 

66.  Петко Деков 

67.  Петко Раджаков 

68.  Петър Сърбински 

69.  Петър Божинов

70.  Петър Р. Пейчев 

71.  Иван Костов 

72.  Петко Франгов 

73.  Петко Д. Петков 

74.  Рангел Даскалов 

75.  Ради Христов 

76.  Рачо Домусчиев 

77.  Серги Златанов 



 

78.  Спас Найденов 

79.  Стоян Божков 

80.  Светла Даскалова 

81.  Стратия Скерлев 

82.  Станьо Коев 

83.  Стефан Цанов 

84.  Стоян Кърлов 

85.  Стефан Димитров 

86.  Стоян Жеков 

87.  Тодор Лазаров 

88.  Тодор Киров 

89.  Тодор Драганов 

90.  Тончо Тенев 

91.  х. Атанас Попов 

92.  Христо Каркъмов 

93.  Христо Г. Попов 

94.  Христо Стоянов 

95.  Трифон Кунев 

96.  Христо Г. Илиев 

97.  Цветан Максимов 

98.  Никола Ив. Халачев 

99.  Коста Горбанов 

100.  Петър Коев (в затвора) 

101 ................................................  

Списъкът е взет от вестник "Народно земеделско знаме“ от 25 март 1947 г.. където те са се 

подписали под протест! Декларация и вероятно са подредени по реда на подписването, а не по 

азбучен ред. Декларацията-протест е и по повод изключването на цялата парламентарна група от 

редица заседания на Великото народно събрание - нещо безпрецедентно в нашата и световната 

парламентарна практика. Констатира се, че вместо да стихне предизборният терор, той се засилва- 

разтурят се опозиционните събрания, спират се безпричинно вестниците им, народните 

представители не се допускат до срещи със своите избиратели, свалят се с побой и грубо насилие от 

трибуната на Народното събрание. Сочи се и арестуването на членове от управителните съвети на 

младежките им организации, на академичния ЗМС и на анархисти, на дружествата "Жан Жорес" от 

ССМ и др. 

За учудване е, че цели години не можах да си набавя списък на народните представители от 

Шестото Велико Народно събрание. (За настоящия дължа благодарност на Петър Дичев Тодоров, 

син на Дичо Тодоров, народен представител от с. Вълчи дол, Провадийско, откъдето е избиран и 

преди Девети септември (1938 г.) и след тази дата (1946 г.), сега покойник, но изминал с чест 

всички кръгове на болшевишкия ад. Защото нечуваният предизборен терор се оказва само един 

показателен увод към онова, което ще последва след изборите. 

Комунистите си дават сметка, че щом при такава предизборна обстановка и толкова скоро след 

идването им на власт всеки четвърти българин се е осмелил (по-скоро рискувал, прежалил) да 

гласува за опозицията, то на следващи избори или трябва да я няма, или по израза на Г. Димитров 

тях "хич няма да ги има"... И те избират първото и се заемат с нейното унищожение. Образец за 

еднопартийна диктатура имат в лицето на сталинската империя, откъдето вземат и богатата гама от 

средства за налагането на такава диктатура у нас. 

Отново ще подчертая, че не перипетиите на политическите борби от този период са моята тема, а 

народните страдания от тях ката извратеност, поради което е невъзможно да не се проследят. 



 

 

ШЕСТОТО ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ -  

ИЗГОНВАНЕ НА ОПОЗИЦИЯТА 
 

Още от първите заседания на Великото Народно събрание проличава, че и народните 

представители на БРП /комунисти/ не се различават от съидейниците си терористи в предизборния 

период. Пренията по разни решения и законопроекти често прерастват не само в закани, обвинения 

и хули, но и в съвсем брутално налитане и бой, мушкане с шила и удряне с юмруци на 

опозиционните народни представители. 

Никола Петков, избран за председател на парламентарната група на Обединената опозиция, 

става главният прицел на нетърпящите чуждо мнение комунисти. Със своето мнозинство те не 

оставят нито ден от заседанията на Народното събрание без конфликти, в които неотстъпно взема 

участие и самият министър на вътрешните работи Антон Югов. Той непрекъснато заплашва: 

"Скоро ще замлъкнеш! Ще си намериш мястото!"31 

В същото време неговото ведомство най-трескаво работи, за да превърне в дело заканите му. 

Към това го подтикват и подобните закани на главното светило с марка "Кремъл" - Георги 

Димитров, който след тези избори е вече освен главен секретар на БРП /к/ и министър-председател. 

От две места им гложди под краката на комунистите по пътя към абсолютната и "нестеснявана 

от нищо власт" (Ленин). Това е силата на опозицията и остатъкът от българското офицерство, за 

което и при най-преднамерените проверки не се е намерила каквато и да е причина да бъде 

уволнено, осъдено или избито без съд и присъда, както е станало с мнозина. Затова из секретните 

кабинети на МВР, под инструктажа на "безкористно помагащите" чекисти се подготвя сценарият за 

един двоен удар. Удар, който да разчисти пътя и от двете пречки към тиранията. И никак не е нужна 

голяма фантазия или дори въображение, че всеки военен командир може да замисля преврат. А щом 

замисля преврат, той подготвя и заговорническа група за осъществяването му. За това пък е нужна 

политическа сила, под чийто етикет да се установи новата власт... 
 

След съдените, осъдени, вкарани в затвора или ликвидирани "Цар Крум", "Цар Симеон" и други, 

влиза в работа не само конвенционалното "Военен съюз", но и новаторското "Неутрален офицер", 

под което може да бъде подведен всеки офицер, защото военният устав ги задължава към 

неутралност. 

Действието на МВР започва издалече - арестувани са двама от най-авторитетните български 

генерали- Кирил Станчев и Иван Попов. Около Кирил Станчев скалъпват групировка от офицери 

под името "Военен съюз" с полковниците Марко Иванов и Борис Гергов, а около Иван Попов, 

"ръководител" на "Неутрален офицер" - полковник Стефан Аврамов, майор Рачо Станимиров и 

други. 

Цялото им следствие се води така, че нишките на мнимия заговор за преврат "срещу народната 

власт" да водят към политическия им "вдъхновител" Никола Петков. И за тази връзка след дълги 

оглеждания си избират жертва в лицето на народния представител Петър К. Коев, един от най-

близките сътрудници на Никола Петков. Неговият депутатски имунитет е снет и е арестуван през 

март 1947 г., докато офицерите са задържани много по-рано. Неизповедими ужаси преживяват при 

следствието попадналите в плана на този предварително скроен сценарий. Глад, безсъние, студ, 

заплахи и обещания за опрощение чрез "искрени признания" се оказват безсилни да сломят 

воинските души, особено на генералите. За тях са прилагани най-последните "открития в тази 

област" от Дзержински, Ежов и Ягода в СССР. Употребявани са някакви стягащи главите 

електрически скоби, при което цялото същество на човека агонизира между живота и смъртта в 

нескончаем ужас. В това състояние и под въздействието на някаква разновидност на химически 

вещества се разрушавала психиката и ставала подвластна на диктувани мисли. Генерал Ив. Попов 

за да тури край на мъките, прави опит за самоубийство, като скача от някакви стълби и не е 

                     
31 Далеч по-несигурен е животът на опозиционните депутати и навън. На 19 април 1947 г. в Габрово 

разярена шайка комунисти нападат народната представителка Елисавета Попантонова (Зелената попадия). 

При опита й да влезе под закрилата на храм "Св. Богородица“ те безсрамно нахлуват и там и я пребиват до 

безсъзнание! Така оскверненият храм е освещаван отново! 



 

изкарван дори на процеса, а в Шуменския затвор и лично видях да се движи в някакво сомнамбулно 

състояние. 

С такива средства се "оформя връзката" на военните с Никола Петков за свалянето на властта 

чрез военен преврат. 

На 5 юли 1947 г. след бурни дебати в Народното събрание комунистическото мнозинство снема 

депутатския имунитет на Никола Петков и след последните му думи от трибуната - "Да живее 

БЗНС! Да живее свободата!", и "Жив е той, жив е..." - от колегите му, той е извлечен насила и 

арестуван от милиционери, докато останалите опозиционни депутати са бити и ритани от 

комунистите. Васил Коларов, председател на Народното събрание, с усилие спасява Светла 

Даскалова, бременна в деветия месец, като я укрива в някаква стая. 

От 5 до 17 август 1947 г. се води скалъпеният процес под диригентството на българския 

Вишински, прокурора Петко Петрински, при който Никола Петков е осъден на смърт чрез 

обесване. Пълна прилика с московските процеси през 30-те години, но и с една българска черта - че 

там повечето от жертвите се "признаваха за виновни" и искаха милост от безмилостните си палачи, 

Никола Петков не само не се призна за виновен, но и достойно зае първо място сред най-

жертвената българска политическа фамилия - Петкови. 

На 22 август е внесен Закон за забраняване дейността на БЗНС-Никола Петков, на младежкия му 

съюз - ЗМС, и всички принадлежащи към съюза секции и подразделения, за спиране на в. "Народно 

земеделско знаме" и анулиране депутатския имунитет на народните представители от БЗНС - Н. 

Петков. 

На 26 август 92-ото заседание на ВНС го одобрява и санкцията за какъвто и да е опит за 

възстановяването на съюза е многогодишен затвор или смърт!... 

На 23 септември 1947 г. в Софийския централен затвор Никола Петков е зверски убит въпреки 

гневните протести на нашата и международната общественост32... 

                     
32 Данните и хронологията на тези събития са от книгата „Никола Петков", издадена в Париж, 1988 г. 

(второ издание - 1990 г.) от сдружените земеделци в изгнание. (Биография) 



 

 

ЦЕЛТА ОПРАВДАВА СРЕДСТВАТА 

 

С убийството на Никола Петков, изгонването на опозицията от Великото Народно събрание и 

забраната на Земеделския съюз настъпва пълен залез на последните остатъци от прокламираните 

при Деветосептемврийския преврат свобода и граждански права. Жандармския мундир на юри-

дическата забрана отприщва вълната от терор и безчинства с нова ярост и злост. 

"Великите западни демокрации" едва промрънкват нещо като полуофициален протест и само 

след седмици обявяват намерението си да признаят правителството на сталинистките сатрапи. 

За Българската работническа социалдемократическа партия /обединена/ - секция на 

Работническия социалистически интернационал, и Демократическата партия властващите не си 

правят труда да ги забраняват. Направо разчитат на физическото насилие. И техните ръководства, 

активисти и по-будни привърженици, заедно със земеделските след кошмара на седмични, месечни, 

многомесечни или дори годишни следствия, се озовават в затворите, лагерите или безсрочни 

изселвания. Неизменно с тях са и анархистите, останалите навън от легионерите, ВМРО и всички 

други не скланящи глава пред червения хомот. 
* * * 

Сублимни български страдания! От Видин до Странджа и от Силистра до Беласица един народ-

неволник кълне и проклина своята съдба! От ледената сибирска тайга до бразилските поречия са 

поронени сълзите и костите на ония, които все пак са успели да оцелеят от автоматните откоси и са 

препълзели телените заграждения на бедстващия роден четириъгълник. 

Наказан свише, та от робство в робство все тече съдбата ти, народе  мой окаян! От сиво, черно, 

до червено! Стоя сега пред твоя паметник. Писмен. Лек, книжовен. Слаб материал е книгата, но 

най-старите паметници са писмените. Аз-капка от кръвта ти, сол от сълзите ти, ехо от въздишките 

ти стоя пред твоя и пред своя паметник и тръпна жажда ме сподиря: 

Да кажа думи неизказани  
за днешно, утрешно и минало, да назова наказвани,  
да възкреся загинали. 
Да дам криле на слабите, сърца на равнодушните, велика 

цел - на храбрите, кураж на добродушните!... 

*** 

Няма село или град, няма кътче от земята българска, дето да няма пострадали от 45-годишните 

репресии на властите. 

Вражеска агитация (слухове, вицове), саботиране на мероприятията на народната власт, 

злорадствали при смъртта на Георги Димитров, отказ да влезе в ТКЗС (разкулачването), 

поклоничество пред упадъчния Запад (слушал чуждо радио, носил тесни панталони, брада или 

дълга коса), не скърбял при смъртта на другаря Сталин, конспирация, възстановяване или 

организиране на подривна група (сбирка на рожден или имен ден), съчувствал на Унгарското 

народно въстание... 

Какви ли не още поводи и доводи за изселване, уволнение, изключване, лагер или осъждане на 

затвор заплашват да вгорчат и затрият живота (и имота) на отделния гражданин? 

Разнолики, но еднозначни обвинения, подчинени на една - генералната линия на партията, 

сумирана в девиза: 

КОЙТО НЕ Е С НАС, ТОЙ Е ПРОТИВ НАС! 

И всички репресии, обосновани с йезуитската максима, че за великото дело - построяването на 

ново, социалистическо и комунистическо общество, всички средства са позволени: 

ЦЕЛТА ОПРАВДАВА СРЕДСТВАТА! 

Поради невероятното разнообразие на случаите, различният произход и рождено място на 

пострадалите, по-сетнешните разселвания и заселвания, възприемаме поместването на конкретните 

данни, достигнали до нас, по АЗБУЧНИЯ РЕД НА ОБЛАСТИТЕ, ОТ КОИТО СА, ИЛИ КЪДЕТО 

СА ЗАЛОВЕНИ И ОСЪДЕНИ, УБИТИ ИЛИ ВОДИЛИ СРАЖЕНИЯ ПОСТРАДАЛИТЕ ИЛИ 

ИЗПЛЪЗНАЛИ СЕ ОТ НАКАЗАНИЕ УЧАСТНИЦИ. В ОТДЕЛНИ СЛУЧАИ И ПО СЕГАШНОТО 

ИМ МЕСТОЖИВЕЕНЕ. 



 

 

НЕОБХОДИМО ОБЯСНЕНИЕ 

Орач,  който често се обръща назад, не изкарва права браздата - гласи народната мъдрост. Но и ако 

никак не поглежда какво става зад него, едва ли всичко ще е добре - би могло да се допълни. 

Препрочитайки написаното в тази книга досега, установих: въпреки искрения ми стремеж да 

изнеса на показ НАРОДНИТЕ "страдания, без оглед на политически убеждения, вяра, етнос, пол и 

възраст, не е трудно да се забележи големият превес на факти, събития и имена от средите на 

БЗНС“.  Дълго пресмятах изменил ли съм на намерението си да напиша национална по обхват и 

обективна по съдържание книга? В резултат - не мога да се обвиня в пристрастие. Не е 

пренебрегнато нищо от данните за другите политически сили и безпартийните, въпреки ясно 

афишираната ми принадлежност. Нищо от това, което ми е известно. Тогава? Има само две 

обяснения - или не съм се добрал до достатъчно факти и имена за другите, или си е такова 

съотношението! Затова сега, в следващите раздели, изнасям достигналото до мен за всички други 

политически сили, макар и дублиращо се понякога с текста, както и опитите ми да получа повече. 

Защото и в описанието по области, което следва, превесът на страдалци от БЗНС е също голям. 

Едно твърде скъпо, заплатено с кръв и сълзи първенство, на което мисля, че е кощунствено да се 

завижда!... 

 

БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА 
ПАРТИЯ (Секция на Социалистическия интернационал) 

БРСДП е също партия с повече от столетна история. Още от самото си създаване през 1891 г. на 
връх Бузлуджа Социалдемократическата партия се очертава с две вътрешнопартийни течения - за 
демократичен социализъм и за революционно-марксически социализъм. Първото - начело с Янко 
Сакъзов, а второто - с Димитър Благоев. Наричани са впоследствие "широки" и "тесни" социалисти. 
Всеизвестно е. че от "тесните социалисти" на Д. Благоев произлиза Комунистическата партия, а от 
"широките социалисти" - днешната, наричаща се по първообраза, Българска социалдемократическа 
партия с водач д-р Петър Дертлиев. Сред често разлюшкваното наше политическо пространство 
БСДП преживява сложен организационно-политически път, без да отстъпва от принципите на 
социалната демокрация. 

БСДП заедно с БЗНС са носители на СРЕДНИЯ ПЪТ за икономическото развитие на България - 
против експлоататорския капитализъм и против казармения социализъм и комунизъм, поради което 
и двете тези крайности са ги елиминирали, разцепвали, наказвали и убивали. Но най-жестокото 
нараняване и обезкървяване БСДП изтърпя през 45-годишния болшевишки режим. В общия текст 
на настоящата книга това е старателно отразявано, където получените данни позволяват и доказват 
това. Но получените в последно време данни от прелюбезния мой съзатворник и активен 
функционер на партията Любен Илиев Буев от с. Младеново, Ломско, сега живеещ в София, ме 
задължават да допълня написаното. Още повече че това е конкретен списък на социалдемократи-
страдалци, изтърпели много години или убити по лагери и затвори: 

Атанас Москов - доктор по международно право, един от патриарсите на БСДП, изтърпял 7 
години в лагер. Кръстьо Пастухов - също един от най-видните водачи на партията, адвокат, първият 
осъден от комунистите социалдемократ и първа кръвна жертва, удушен в килиите на Сливенския 
затвор през 1950 г. Коста Лулчев - водач на партията до разтурянето й през 1947 г., народен 
представител от 6-о Велико Народно събрание, изтърпял 17 години в сталинистките затвори. Крум 
Славов - роден в Търговище, адвокат в Шумен, народен представител през 1946 г., осъден на 10 г. 
затвор. Петко Търпанов от Ямбол - депутат от 6-о ВНС, умрял във Варненския затвор. Иван 
Копринков от Стара Загора - виден деятел на партията, депутат от ВНС, осъден на 12 години затвор. 
Петър Братков от Кула - адвокат, депутат от 6-о ВНС, осъден на 12 години. Цоньо Рачев от Габрово 
- работник, член на ЦК, осъден на 10 години и една година в лагерр. Ивайло Пастухов - син на 
Кръстьо Пастухов, лагерист. Пенчо Ненчев, Продан Шопов от Хасково, Гачев от Казанлък, Петър 
Филипов от Видин, Любен Генков, Георги Пенчев от Севлиево - един от основателите на партията, 
самоубил се поради униженията на властниците. Георги Копринков  от Стара Загора - деец на ССМ, 
лагерист, Борис Митов от с. Бохова, Трънско, Ханко Папазов от Стара Загора, Любен Стамболов от 
Пловдив, Ценко Лаков от София, Георги Панов от Хасково, Никола Ангелов от Монтана - всичките 
лагеристи или затворници. 

Репресирани деятели на Съюза на социалдемократическата младеж - ССМ, са: Людмила 



 

Славова- дъщеря на Крум Славов, свидна жертва пред прага на свободата и идеите си, изгорена 
жива в Дирекцията на милицията в София чрез потопяване във вряща вода. Петър Антонов 
Дертлиев-роден в с. Писарево, Плевенско, живеещ в София, секретар на ССМ и най-младият 
народен представител в 6-о ВНС, лекар, осъден на 10 г. затвор и след това една година лагер33. 
Виолина Лулчева-дъщеря на Коста Лулчев, видна деятелка на ССМ, осъдена на 5 г. затвор и след 
това интернирана. Ангел Иванов Дяков от с. Сталево, Хасковско - с доживотна присъда, подложен 
на нечовешки издевателства в Плевенския затвор, се самоубива, скачайки от третия етаж. 
Александър Константинов - затворник и лагерист. Михаил Иванов Петков - един от най-даровитите 
младежки деятели, осъден на 10 г., Любен Илиев Буев от с. Комощица, Ломско - околийски 
организатор на ССМ в околията, осъден на Доживотен затвор, изтърпял плътно 12 години. Димитър 
Славов - лагерист, Жечо Жечев - лагерист, Груди Панчев - един от най-издигнатите дейци, 
затворник. 

След кратки коментари от г-н Л. Буев и помогналия му за събиране на данните Левчо Иванов от 
с. Насалевци, Трънско, сега живеещ в София, следва още един списък с доказано репресирани чрез 
осъждане на затвор: Иван Борисов Градинаров от Горна Оряховица, Крум Димитров Белев, Боян 
Василев Лазаров, Илия Георгиев Стойков, Вичо Велиславов Македонски - всичките от Плевен, 
Васил Хадживасилев от Козлодуй, Иван Ненов Шопов, Борис Гергов и Симеон Пенкьовски от 
София, Георги В. Сталев, Величко Благоев и Стефан Кратунков от Пловдив, Цанко Цветанов и 
Кунчо Лалев Трифонов от Ловеч, Асен Дойчинов от Кюстендил, Виктор Кирилов, Аврам Йорданов 
Аврамов от кв. "Младеново" на град Лом, Христо Ив. Кръстев от с. Челопеч, Софийско, Нончо 
Василев Нонев от Бургас, Георги Балджийски, Тодор Ал. Лилов, Христина Ст. Недялкова, Тимчо 
Тимнев, Джафер Майкамов от Видин, Николай Тодоров, Димо Янков, Любен Генков, Марко 
Иванов от гр. Ябланица, Левчо Иванов от с. Насалевци, Трънско. 

Репресирани редактори на вестник "Свободен народ" и младежките издания са: Цвети Иванов от 
София - обаятелен младежки деятел, редактор на вестник "Свободен народ", изтърпял двегодишна 
присъда и след това откаран в Белене, където умира от инфекция при пълното бездушие и 
некомпетентност на "лекаря" затворник Христо Кунчев и умишленото бездействие на властите. 
(Това е същият Кунчев, основател на фашистката партия в България през 1933 г.). Руен Крумов 
Боналов от София - един от редакторите на "Свободен народ", остро полемичен журналист, е бил 
дълги години в лагер. Петър Горянски - поет и журналист, член на БСДП, репресиран. Ненчо 
Икономов от Русе, Григор Чешмеджиев - роден в Пещера, скоропостижно починалият водач на 
излязлата в опозиция БСДП и главен редактор на вестник "Свободен народ", не дочакал от печат 
първия му брой, писател и публицист. Иван Чешмеджиев-син - секретар на ССМ, изтърпял дълго 
интерниране. Борис Йоницов от с. Селановци, Оряховско - осъден със земеделска конспирация. 

Следва информация за осъдените за конспиративна и шпионска дейност социалдемократи по н. 
о. х. дело № 796/ 1950 г. по данни на Никола Г. Събев. Това са: Димитър Асенов Куманов от София 
- осъден като организатор на 15 г. затвор (през 1990 г. депутат във ВНС), Цветан Христов 
Могилански от София - 5 г., Никола Гаврилов Събев, роден в Кюстендил, живеещ в София - 8 г., 
Димитър Стефанов, лекар от София – 10 г., Борислав Ив. Антонов, лекар от София . 3 г., Минчо Ив. 
Кашов, роден в с. Овчеполци, Пазарджишко- 8 г., починал след освобождаването си, Евгени Асенов 
Денчев от София, учител - 1 година условно, и Христина Стефанова Недялкова, лекарка - 8 месеца 
условно. 

В този ред на изложение за репресирани социалдемократи неизбежно е да прибавим и имената 
на тези от Габрово, макар и описани в съответната Ловешка област: Любомир Христов Аврамов от 
Габрово - лагерист в Ножарево и Белене. Христо Любомиров Аврамов-син - осъден с младежка 
група през 1948 г. на З г. затвор (през 1990 г. депутат от ВНС), Христо Борисов Джермански, роден 
в Дупница - 6 г., Славчо  Петров Ставрев от с. Заножене, Берковско - 10 г. - затвор, Цанко Русев 
Цанков от с. Драгиевци, Габровско - 10 г. затвор (също депутат от 7-о ВНС), Петко Христов 
Папазов от с. Драганово, Горнооряховско - откарван два пъти в лагер,  Атанас Чичовски - също 
репресиран член на БСДП. 

Гоненията срещу социалдемократи продължават и в по-ново време. Нино Тодоров Вътев от 
Троян, роден 1940 г., е арестуван два пъти и съден по скърпено обвинение за шпионаж, заради 
връзките си със задграничното бюро на БСДП - д-р Георги Петков и Стефан Табаков. Съучастници 
на Нино Т. Вътев са и други като Бенко Кръстев Кунов от Оряховица, Плевенско- куриер на 
нелегалната група социалдемократи, но е убит от властта в местността Чифлика край с. Оряховица. 
Заедно с Митко Стоянов Добрев от Пловдив и Петър Стоянов от Враца, според твърденията на 
Нино Т. Вътев, те подготвяли хвърляне във въздуха на паметника на Съветската армия в София като 

                     
33 Интересно е, че П. Дертлиев и другите по процеса са осъдени най-много по чл. 
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нетърпим знак за подчинеността на България пред СССР. Според други данни от Нино, той се 
запознал в затвора със социалдемократите Дамян Опълченски - така пребит от властниците, че 
ходел с протези, познавал Павел Тончев - член на БСДП от София, а Васил  Богомилов, също от 
София, скочил от горен етаж на затвора в Стара Загора от мъките, на които е подлаган. 

Взет е  оттам и не е известна съдбата му. 
Б.а. - В този раздел стана въпрос за некомпетентността на лекаря Хр. Кунчев и във връзка с това 

следва да напомня, че от вещината на лекарите затворници или от тяхното бездушие много 
затворници и лагеристи бяха спасени или си отидоха без време. Като добри себеотреченци са 
известни д-р Никола Хубанов Грозев - легионер, д-р Емил Краев - земеделец, д-р Петър Дертлиев - 
БСДП, д-р Иван Балев - анархист, и много други. Според Марко Гергов, Иван Йоновски и десетки 
други имало някакъв много лош д-р Начев, който бил осъден криминално, защото уморил жена си 
чрез гъделичкане по избрани телесни части, а друг "доктор" Брайков - чрез някакви манипулации и 
бавно отравящи инжекции уморил няколко души, докато за един д-р Хашнов, мисля от Бургас, 
корабен лекар, имам и лични впечатления като за байганьовска дебелащина и безразличие към 
съдбата на болните затворници. 



 

 
ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ 

 
Това е една от най-старите партии в България, преминала изпитанията на времето и дошла до 

наши дни, защото е основана през 1896 година от Петко Каравелов. Тя е продължителка на 
Либералната партия, основана на Учредителното събрание 1879 г. от Петко Р. Славейков, Драган 
Цанков и също от Петко Каравелов. 

През 1945 г. тя успява за малък период от време да възстанови дейността си при болшевишкия 
режим и да издава традиционния си вестник "Знаме". Смятана е за буржоазна и монархическа 
партия, но при референдума за република или монархия на 8 септември 1946 г. цялото й 
ръководство, с изключение на някой Кръстев, решава да подкрепи републиката. Данните за това, 
както и за всичко, което ще следва тук за тази партия, дължа на господин Димитър Борисов 
Диамандиев - адвокат от София. Към него ме отпрати г-н Стефан Савов - сегашният председател на 
Демократическата партия, като натоварен със задачата да проучва имената на репресираните от 
болшевизма демократи. 

Димитър Диамандиев е роден 1926 г. в София, като още 10-годишен е живял известно време в 
Москва, тъй като баща му е бил началник на канцеларията на нашия посланик там. Член на 
Демократическата партия става още като студент по право през 1945 г. и оттогава въпреки 
изпитанията не се е отказал от нея. Ще си позволя да отбележа, че посетих семейството му малко 
преди изборите на 18 декември 1994 г. и всички, особено синът му Огнян, действаха за победата на 
Народния съюз - БЗНС, ДП. 

Разгромът на тази партия става през октомври 1947 г. поради това, че повечето от 
ръководителите и активистите й са арестувани и изпратени в лагери. Самият Д. Диамандиев е 
арестуван на 21 юни 1947 година и откаран в лагера Куциян, после в Богданов дол, след това в 
Батановци във фабрика "Струма", където правели тухли и цигли. Той с прискърбие си спомня за 
убитите двама млади земсисти, опитали се да избягат през комин на мината, но са издадени 
предварително и убити на място, а Георги Трайков от Бургас е умрял от задушаване в мината. 

През 1948 г. Диамандиев е откаран с голяма група в с. Николаево, Казанлъшко, откъдето през 
1949 г. е освободен. През 1950 г. той отново е арестуван и престоява в килиите на Пети участък в 
София цели три месеца. После живее живота на белязан. Г-н Диамандиев ми предостави имената на 
репресираните (главно лагеристи) демократи: Пенчо Христов от Русе - член на ръководството, 
Севдалин Симеонов, Яни Стойчев, Борис Мавров, Георги Хаджов, Борис Пагончев, Димитър Зегов, 
Александър Сталийски - убит от Народния съд, Стефан Димитров Савов, Светозар Раев, Илия 
Кайраков, Никола Желявски - баща му Петър Желявски е убит още на 9 септември 1944 г., Асен 
Стойчев, Андрей Гиргинов-син и Никола Паница - всички от София или живеещи в столицата. 

Лагеристи са още Атанас Николов Атанасов и Христо Мирски от Барна, Петко Йорданов - 
народен представител от Пловдив, Стефан Димитров от Бургас и много други. Въпреки своята 
демократичност и миролюбивост, неучастваща в никакви конспирации, Демократическата партия 
дава и смъртни жертви: Александър Гиргинов-баща - един от най-висшите ръководители, Борис 
Павлов, Анжел Антонов и Иван Карадочев. Никола Мушанов е изселен от София, после откаран в 
лагера Ножарево, но след освобождаването оттам е арестуван и на 21 май 1951 г. е удушен в 
килиите на Държавна сигурност в София. Атанас Буров - деец на Народняшката партия, но 
присъединил се към демократите е изселван, а после осъден и убит в Пазарджишкия затвор. Стойчо 
Мошанов - един от висшите ръководители на партията, е изселван в Търговище, после осъден на 
затвор, но оцелял жив и написва спомени из живота си, както и за тия, с които е взаимодействал. 

От себе си ще прибавя, че лагерист е и Данчо Смилов от Велико Търново, а на много места в 
земеделските конспирации е имало и по някой демократ. Васил Потев - член на върховното 
ръководство на Демократическата партия, е участник в първата чета от сливенските горяни, а друг 
демократ - Кирил Лесов от с. Крайници, Дуинишко, е осъден на смърт с група земеделци там през 
1951 г. Репресиран е и Борис Кюркчиев - един от ветераните и от висшите ръководители на 
демократите. Явно е, че тези данни засягат доста повърхностно въпроса за истинския брой на 
пострадалите дейци, членове и симпатизанти на Демократическата партия. Да се надяваме, че това 
ще стане по-подробно до следващото издание на тази книга. 

Формално дейността на ДП е забранена чрез заличаване на регистрацията й в съда чак през 1953 
г. под мотива "Поради липса на проявена дейност"... Като че ли може да се води дейност за такава 
партия, когато хората й са в затворите и лагерите! 



 

 
АНАРХИСТИТЕ 

 
Това са най-честните и безкористни човеци и борци за своите идеи, които съм срещал по 

затвори и лагери, пък и в живота въобще. Идеята за анархизма - анархокомунизъм и 
анархосиндикализъм, има световна цел, широта и вековна история. Тя е възникнала, за да поправи 
едно от най-неприемливите качества на човешката душевност и натура - арогантността и 
бездушието, които неизменно обземат всеки, който стане богат или властен над другите. Наченки от 
подобно разбиране на света намираме още в XVI, XVII и - XVIII век в идеите на Томас Моор и 
Томазо Кампанела, досие на Макс Щирнер, Кювие и Прюдон, до руските мислители и обществено-
политически деятели - Петър Кроноткин, Михаил Бакунин и действалия със слово и меч Нестор 
Цванович Махно. 

У нас анархистите са участвали във всяка борба срещу безобразието на властници и богаташи, 
но почти винаги същите, с които са взаимодействали, отново са ги подгонвали и репресирали. Така 
постъпи с тях и комунистическата партия. Още на 10 март 1945 г. на свиканата от федерацията на 
анархистите първа след Девети септември, а трета по ред конференция във вилата на италианеца 
Валтер Адриани в София, делегатите са арестувани и откарани в Дома на слепите, а оттам - в лагери 
и затвори. А осемдесет на сто от тях са хора с борческо минало - политзатворници, концлагеристи и 
партизани, борили се, страдали буквално рамо до рамо с дошлите на власт болшевики. Не е по 
темата ми историята на политически борби и течения, а само отнасящото се до народните страдания 
под тоталитарната власт, поради което ще цитирам съвсем лаконично предадените ми данни. В 
обширно изложение от 27 страници са сведенията, изпратени ми от Славейко Павлов от 
Благоевград - анархист, който почти не е видял бял ден под комунистическия режим, както и братя-
та му. Друго, съвсем конкретно сведение, ми представиха Цветана и Любен Джерманови от Перник 
- участници в Националното ръководство на Съюза на репресираните. Освен това в целия текст на 
книгата анархистите са достойно представени, затова тук огласяваме имената и родните места на 
страдалците по списъка на Джерманови: Христо Колев Йорданов, Иван Рачев Иванов, Боян Статев 
Статев, Георги Ангелов Ников, Мариола Костадинова Зашева, Славчо Иванов Банов, Иван Борисов 
Каралийски, Василка Трендафилова, Магда Ненкова, Владимир Андонов Йосифов, Александър 
Илиев Караилиев, Трухчо Николов Трухчев, Стоичко Григоров Стоичков, Петър Атанасов Христов, 
Димитър Николов Метров и Славчо Иванов Бошев - от София. Костадин Илиев Захаринов, Димитър 
Иванов Стоев, Димитър Петров Мишев и Петър Михайлов Иванов - от Радомир. Христо Колев 
Велинов и Величко Димов Канев - от Карлово. Борис Ангелов Борисов, Тодор Димитров Арнаудов 
и Тодор Цонев Стоянов - от Казанлък. Георги Николов Гатов от Габрово. Каню Шинев Канев от с. 
Трънково, Старозагорско. Георги Йорданов Донев от с. Чуковец, Радомирско. Петър Денев Едрев от 
с. Шипка, Казанлъшко. Георги Борисов Каралийски от с. Слатина, Дупнишко. Любен Иванов 
Янкулов, Славейко Иванов Стоянов Павлов, Никола Йосифов Попалексов и Атанас Димитров 
Мечкаров - от Благоевград, Иван Димитров Мечкаров (починал) - синът му Евгени живее в Стара 
Загора, Илия Димитров Мечкаров - емигрант във франция. Иван Димитров Иванов от с. Коларово, 
Старозагорско. Таньо Танев Танев Катъров, Кольо Иванов Колев, Минчо Добрев Минчев, Таню 
Иванов Колев Гърнев, Димитър Йорданов Георгиев, Никола Динев Караиванов и Иван Минков 
Недялков - от Стара Загора. Георги Христов Попов от Петрич. Благой Георгиев Иванов и Иван 
Михайлов Иванов от с. Капатово, Благоевградско. Анастас Боянов Мънгов и Боян Мънгов (негов 
баща) от с. Килифарево, Великотърновско. Колю Стоянов Кърджалийски от с. Михалци, 
Пловдивско. Стоянчо Петков Карпаров и Станчо Петков Карпаров от с. Бъта, Пазарджишко. Радко 
Иванов Павлов Стоянов от Сандански. Иван Николов Бойчев, Димитър Огнянов Хаджийски от с. 
Скрино, Дупнишко. Видин Стоянов Шалаверков от с. Локвата, Кюстендилско. Нено Атанасов 
Кацарски от с. Буково, Кюстендилско. Петър Иванов Дичев от с. Посечина, Разградско. Тодор Галев 
Делигалев от с. Търничени, Старозагорско. Димо Трифонов Димов, Теню Иванов Гълъбов и Сийка 
Неделчева Гълъбова - от Бургас. Тончо Божилов Николов от с. Градец, Бургаско. Илия Донев 
Петканов от гр. Стамболийски. Димитър Георгиев Артъков от с. Калиманци, Благоевградско. 
Георги Иванов Цонев от гр. Попово. Желязко Радев Петков от с. Бяло поле, Старозагорско. Цветана 
Драганова Джерманова, Димитър Василев Стоянов, Александър Методиев Наков, Любомир Иванов 
Джерманов, Атанас Илиев Кисьов и Георги Велев Сухарев - от Перник. Мария Лукова Петкова и 
Желязко Петков Желязков от гр. Копривщица. Виктория Шурулинкова от с. Копиловци, 
Кюстендилско. Георги Божилов Недялков от с. Росоман, Софийско. Стамен Георгиев Величков от с. 
Бегуновци, Пернишко. Михаил Миндов и Николина Миндова от с. Драгичево, Пернишко. Панталей 
Христов Попов, Борис Марков Янев и Димитър Божилов Стоичков - от Дупница. Милчо Ташков 
Христов от с. Лесковец, Пернишко. Тоне Василев от с. Кленовик, Радомирско. Никола Димитров 
Аршинков от Самоков. Пенчо Райков Ганчев от Велико Търново. Данчо Ганев Мандов от с. Шипка, 



 

Хасковско. Д-р Иван Балев. Д-р Михаил Георгиев Лангов от гр. Рила. Димитър Петров Биволев и 
Надежда Биволева от с. Крайнинци, Софийско. Крум Петков Радойков, Тодор Иванов Ибришимов и 
Димитър Костадинов Гулев от Гоце Делчев. Д-р Иван Георгиев Пандиев от с. Враня, Санданска 
община. Борислав Георгиев Менков и Иван Йондев от Кюстендил. Стефан Янакиев Каишев от с. 
Мурсалево, община Кочериново. Стефан Костадинов Тонев от Перущица. Д-р Константин Николов 
Кантарев от Пловдив. Георги Костадинов Зяпков от с. Каменец, Велинградско. Иван Михайлов 
Иванов. Милчо Миланов Цънчаров. Пенчо Тодоров Начев от гр. Дебелец, Великотърновско. 
Николай Константинов Ганчев от с. Черковна, Разградско. Панчо Колев Йосков от Щип. Тони 
Стефанов Антонов от с. Коприва, Кюстендилско. 

Убити анархисти са: Христо Несторов от с. Павел баня - загинал в сражение с властта, Иван 
Йондев от Кюстендил - убит в Белене, защото отговарял на въпроса "Какъв си?" с думата "Човек", 
Пеньо Христов от с. Недялско, Ямболско - загинал от предателска ръка в Сливенския балкан 
(описани на съответното място). 



 

 
СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛНИ ЛЕГИОНИ - СБНЛ 

 
Трябва още в началото да изтъкна, че СБНЛ е единствената организация в нашата страна със 

строго националистически цели и идеи, оцеляла през всички превратности на съдбата ни като 
държава и народ за повече от половин век. 

Тя би трябвало да е привлекателна и симпатична на всички, защото национализмът на малките 
народи е въпрос на самосъхранение, докато на големите той е агресивност. Но както ще видим, това 
далеч не е така. Нека тогава да проследим съвсем набързо нейната история, където може би се крие 
и част от обяснението на този факт, потвърден сега и при преименуването й като партия - Български 
демократичен форум. 

Основополагащият учредителен протокол на организацията е от 8 януари 1932 г., когато група 
млади симпатизанти на организацията "Родна защита", консолидирани около нейния вестник 
"Прелом", прогласяват основаването на Съюз на младите националистически легиони в България - 
СМНЛБ, с главен водач Александър Николов от София. 

Следващото общо събрание на представители от създадените вече ядра на легиона из страната 
става през април същата година в Русе. Там се приема устав на СМНЛБ и ръководството е вече от 
трима, сред които и Иван Дочев от Силистра, който впоследствие става главен водач. Основни цели, 
за които ще се бори организацията, са: ревизия на орязалия България Ньойски договор, 
общобългарски напредък и социална справедливост. Следващият конгрес е през април 1933 г. във 
Велико Търново. За главен водач се утвърждава вече само Иван Дочев, а членският състав е от 
студенти, ученици и млади офицери. Това е възрастта на идеализма и мечтанията и пропагандата им 
се насочва доста изразително към бедните работници и безимотни селяни с веруюто, че силна 
България не може да има, ако в нея някои притежават хиляди декари, а други нямат дори жилище. 

Явявайки се с такова лице пред обществеността, легионите бързо нарастват по численост34. Но 
по това време, както и винаги, на такава струна свири и оркестърът на комунистическия РМС и 
партията му, защото това е времето на Народния блок и има свобода. Стават сблъсъци, при които се 
оказва, че и едните, и другите често размахват и оръжие. Има данни, че в легиона са правили военно 
обучение и имало призив членовете да предпочитат офицерската професия. 

Ако това идеологическо надмогване между РМС и СБНЛ е продължило при нормалните 
демократични условия,  вероятно е СБНЛ (както е трансформирано името му след навлизането в 
него и на по-възрастни) да вземе превес. Защото той държи на българския си характер и има 
национални цели, докато комунистическата партия преживява периоди на сектантско отчуждение 
от нацията и народността. 

Но става превратът на 19 май 1934 г. и всички партии и политически организации са забранени. 
Този момент става фатален за СБНЛ. В него има доста офицери, ползва се от симпатиите на 
полковнишката власт, демонстрира и открити връзки с "Хитлер югенд" в Германия и негласно става 
една казионна организация, докато комунистите действат нелегално. Тях ги бият и арестуват, а 
гоненият става по-близък на онеправданите. В тази обстановка, ухажван от редица генерали и от 
двореца, легионът става промонархически, а по-късно и безпределно монархически, като дори в 
клетвата, произнасяна на събранията, се афишира триединният кумир - България, царят и водачът. 
Социалната му база се стеснява и членската му маса е вече преобладаващо от средите на 
офицерството и заможните градски слоеве. Сред работничеството, селячеството, а в голяма степен и 
сред бедните студенти и ученици, като в свои води се шири РМС и партията, на доста места и 
Земеделският младежки съюз и анархистите - ту в съдружие, ту в негласен сблъсък и надмогване. 
Основите за изграждане на една силно родолюбива, благородно националистическа организация, 
милееща за всички българи, са съборени. Нейният водач явно подражава на германския 
националсоциализъм и италианския Фашизъм, дори расизъм и антисемитизъм, защото стават и 
антиеврейски погроми под егидата на легиона. Развихрянето на партизанско движение у нас и 
хвърлянето на армията срещу него пък довърши работата по дискредитирането на един чудесен 
опит да се даде на българите това, липсата на което е извор на почти всички беди на племето ни от 
векове насам - топлото чувство за единоплеменност, за национално сцепление и гордост от 
българското име! Защото участващи, макар по заповед, офицерите легионери в ловни и 
жандармерийски поделения масово са съдени и убивани по време на Народния съд по най-злостен 
начин. СБНЛ е обявен за фашистка организация и на тази основа срещу него започват и едни от 
най-първите политически репресии в България. Само данните за членство в легиона бяха доста-

                     
34 Според признание в книгата "Съюз на българските национални легиони" от 

Желязко Колев, С, 1976 г., издателство "Наука и изкуство", през 1934 г. СМНЛБ 

наброявал 10 хиляди членове. 



 

тъчни, за да се смята някой за враг на народа, да бъде съден или откаран в лагер. Те на свой ред са 
първите, организирали опити за пропагандна и въоръжена съпротива срещу установяващата се 
комунистическа диктатура. Съзнавайки това, читателите ще забележат, че авторът акуратно е отра-
зил в текста дотук всичко от тези борчески прояви, до което се е добрал. Настоятелно исках повече 
данни за страдалците легионери при срещите си с едва оцелелите им водачи - Васил Златаров, 
Стефан Вълков, Стефан Чанев, Иван Найденов-Байко, Дянко Марков, но твърде малко получих. 

Настоящите ми коментари и разсъждения са плод на специална съпричастност към чистата и 
благородна идея на най-първите, чието възшествие беше така безцеремонно разбито от мътните 
вълни на събитията!... 



 

 
НАСИЛА ВРАГОВЕ 

Репресии срещу българските турци и българите мюсюлмани 
 
За турското владичество над България всяко дете разбира още с проговорването си. Това е 

неизбежно. Четиристотин осемдесет и три години! И докато има българи на света, ще се знае и 
изучава. 

Но с това не трябва да се злоупотребява. Останалите у нас турци след Освобождението не са и 
не могат да бъдат остатък от нашите потисници: Освободителните войски на Русия, опълченските 
дружини и вълната на народния гняв е прогонила зли паши, бейове и чорбаджии и по човешки, по 
християнски са защитили и оставили да си живее у нас част от векове живялото тук мирно и също 
потискано от управниците турско население. То се е било сродило с нашите деди и прадеди и е 
предпочело да остане като свое сред свои, вместо в неизвестностите на непознатия му Анадол. 

През 117-годишната ни вече независимост потомците на това население са показали подчертана 
лоялност към общата ни родина и държава, храбро са я защитавали и са доказано честни като 
човеци. Съседството с голямата турска държава, която често наричаме "петвечния ни поробител", с 
основание ни кара да сме мнителни и бдителни. Но и там живее вече четвърто и пето поколение 
граждани и никое от тях не показа особени претенции и агресивност. А това, че повече от век ние не 
успяхме в добра степен да възвърнем българите мюсюлмани към ясно национално съзнание, си е 
наша вина. Още по-голяма става тази вина днес, когато в порива си "Към Европа!" се 
самообезличаваме в език, имена и нрави. Но нека се върнем на темата си. 

Предусещайки всестранното си пропадане, завзелият властта на Девети септември 1944 г. 
тоталитарен болшевишки режим през последните 15-20 години от властването си усилено търсеше 
изход от положението си. Икономическото сътрудничество чрез СИВ, опитите да се завоюва така 
нареченият Трети свят чрез подпомагане на подривни организации и движения не донесе нищо. 
Стопанският хаос и празните вече магазини заплашваха режима със социален взрив, дори с 
подкрепата на част от властващите. Тогава философско-идеологическите и стратегически централи 
на властниците измъдриха нещо елементарно: да превърнат социалното недоволство в тежнение с 
национална окраска и задача - увеличение на нацията, линееща вече от намалената раждаемост, чрез 
"обългаряване" на българските турци. Това беше наречено "възродителен процес", изхождайки от 
презумпцията, че всички български граждани с турско етническо съзнание са насилствено 
потурчени българи. Масираната пропаганда в това направление, впрегнала немалко способни 
пропагандисти, донякъде успя да засегне най-чувствителните струни в душите на мнозина. Но 
безмислието на тази акция беше очевидно за всеки по-разумен. Идват да ти докажат, че си от 
български корен, да те възродят за праотеческо съзнание, да те коронясат за свой брат-българин, но 
не със свещеника и учителя, а с автомати, палки, полицейски кучета и белезници... Мисля, че 
малцина ще оспорят, че две трети от определящите се като турци наши граждани са може би 
наистина от български родов корен, от който ги е отчуждила религията. Но насилието при човека 
ражда съпротива, а нерядко - контранасилие. Смяната на мюсюлманските арабско-турски имена със 
славянобългарски се посреща с отрицание, мъка и естествена съпротива. И започва насилие, 
подобно на това, каквото целият ни народ изпита при колективизацията на земята. Отнемаха ти 
бащината земя, сега отнемат майчините имена. Само че сега на част от народа, а другата част 
насъскват срещу нея. Коварен замисъл с примитивно изпълнение. Съществена част от народните 
страдания, което е тема на настоящата книга. 

Данните за причинените народни страдания от тази акция не са систематично проучени, не са 
публикувани в отделна книга или сумирани в отделен свитък от документи. Поне аз не зная за това. 
Отправеното към ръководството на Движението за права и свободи обръщение за такива данни чрез 
господин Юнал Лютфи все още няма отговор. А отговорът на такова искане засега е наистина много 
труден. Сам се уверих, преглеждайки течението на вестника на ДПС "Права и свободи". Става 
въпрос за периода на възродителния процес - 1983-1984-1985 година. Акцията е причинила немалко 
страдания и дори човешки жертви. Ще цитирам поне малкото, което знам. 

На 23 декември 1984 г. в населеното с граждани от турския етнос село Горски извор, 
Кърджалийско, през нощта се чува бумтеж на мотори, непознавани дотогава. Оказва се, че селото е 
обградено от милиция и войска. Група милиционери с кучета влизат подред в къщите и носят 
готови паспорти с нови имена за всички в семействата. Трябва да се подпишат, които ги приемат. 
Стреснатото население ги приемало, само пет души отказали: Абдула Мустафов, Мюмюн Хасанов, 
Хасан Такимов, Хасан Джелилов Дураков и Сали Юсеинов Чубокчиев. Като се разсъмнало, те били 
арестувани и откарани в Кърджали. Бурхан Неджипов, брат му Орхан от Момчилград, както и баща 
им Неджип Хамрулов, поради отказ да приемат новите си имена и паспорти, са откарани в Белене 
през същата 1984 г., където прекарани по 10 месеца. Кърджалийският окръжен съд осъдил на затвор 



 

Салим Салимов и Исмет Абдулов, както и две момичета - Хасине Мустафова и Фердие Салифова. 
На 24 декември 1984 г. от няколко села в Кърджалийско част от населението се събрало на 

митинг пред кметството на село Бенковски да протестират срещу насилственото преименуване. 
Пристигналите там сили за сигурност употребили сълзотворен газ, за да ги разгонят, но като не 
успели, стреляли и с халосни и бойни патрони. Имало 6 души убити, дори майка с дете, а ранените 
били 40. 

В търговищките села Церовище, Врани кон, Обител, Филаретово и Величка населението 
вдигало барикади от разни предмети, дървета и каруци срещу нахлуването на милицията. 

По твърдение на "Амнести интернешънъл" в с. Ябланово имало много убити, но източникът, от 
който вземаме данните си, не се съгласява с тези твърдения (бр. 30 от 11. X. 1991 г. на в. "Права и 
свободи")35. Още през 1977 г. Юсуф Хусну от Варна, член на БКП, е осъден за съпротива срещу 
преименуването на 12 г. затвор и изключен от партията. В с. Долни Воден, Асеновградско, войската 
също се е намесвала за смяна на имената. В с. Опълченско, Кърджалийско, около акцията с имената 
е имало голямо брожение. Учителката Бейхан Мюмюнова от Момчилград за упорство пред 
властите е осъдена на 4 и половина години затвор по чл. 325 от Наказателния закон. (Новото име на 
Бейхан било Биляна Миленова Давидова). 

Барикади, арести и осъждания са станали в с. Ябланово през януари 1985 г., като са арестувани и 
обвинени отново по чл. 325 и във връзка с чл. 54 Федал Федалов (Иван Ганев Мишев), Муса Мусов 
(Милен Ат. Боянов) - начален учител, Мистин Мистинов, Хюсеин Юсуфов и Джафер Алиев Изов - 
кинооператор в селото. Тези членове от НЗ се отнасяли за "действия, които грубо нарушават 
обществения ред, и пълно неуважение към обществото". Арестувана и осъдена е цяла група от с. 
Дръндар, Варненско: Ибрахим Исмаилов Арифов, Касим Исмаилов Касимов, Сали Ахмедов Алиев, 
които заедно с Ахмед Хасимов Аптулов - преподавател по философия в Софийския университет, 
били разпръснали позиви за оказване съпротива при преименуването. Такива позиви били намерени 
из Силистренско, Варненско и Толбухинско. Осъдени са през март 1987 г. на по 8 до 10 години 
затвор. В доклад на "Амнести интернешънъл" се твърди, че са осъдени по чл. 109 от НК за 
формиране и ръководство на антиправителствена организация. 

Ахмед Демир Доган (Меди Доганов) от с. Пчеларово, Варненско, философ в Софийския 
университет, е арестуван на 15 юни 1986 г. и осъден от Окръжния съд в Бургас на 12 г. затвор за 
образуване и ръководене на антиправителствена организация. Като терористи са осъдени Авни 
Алиев Велиев, Халим Пазаджов и Щукрю Байрамов, но винаги им се приписват и членове от Закона 
против шпионажа. 

Алатин Рашидов Османов е арестуван на 14 септември 1987 г. и през февруари 1988 г. е осъден 
от военен съд в Пловдив на 10 г. затвор, обвинен в шпионаж само защото е бил управител на 
ресторанта в с. Бачково и там идвал като клиент и турският консул в Пловдив. 

Тахир Тахиров (Тихомир Ал. Чудомиров) от Търговище е осъден през 1986 г. на 16 г. затвор по 
чл. 104-1, че "е предал и събирал да предаде на чужда държава информация, която представлява 
държавна тайна". Тахир изповядва, че всичко било заради името, а с него са и Ибрахим Бекяр, 
Бехчет Еюб, Ниязи Мустафа и Еюб Исмайл - също от Търговище. Рамадан Хабибов Селимов от с. 
Чумаково, Кърджалийско, е осъден през 1981 година на 5 години за вражеска агитация само защото 
се изказвал отрицателно за предприеманите мерки срещу турците и българите мюсюлмани. Исмаил 
Мехмедов Хюсейнов от с. Решица, Бургаско, е изправи в беленския лагер на 7 май 1985 г., а после 
изселен в с. Плешивец, Видинско, защото не иска да е Самуел Демирев Дюлгеров. Известен е и 
извън страната протестът на голямо множество жители на град Каолиново, с. Тодор Икономово и 
други села наоколо. Твърди се, че също е имало побоища, стрелба, ранени и дори убити. Няколкото 
източници за данни по този случай толкова си противоречат, че обективната истина тепърва ще 
излиза налице. 

Акцията по възродителния процес засяга и село Корница, Гоцеделчевско, където също са 
извършени насилия над населението. Тази акция се е разпростряла най-осезателно в Кърджалийско, 
Хасковско, Бургаско и Разградско, т. е. местата с по-компактно население от турски етнос. 

Нека повторим: изнесеното дотук е само едно открехване на вратата към истината по този 
наболял въпрос. По време на репресиите представители на "Амнести интернешънъл" - 
Международната организация за защита на политическите затворници и всички репресирани по 
политически причини, многократно искат да бъдат допуснати до местата, където се развива 
възродителният процес, но под благовидни предлози отклоняват молбите. За сметка на това 

                     
35 Данните са от вестник "Права и свободи", бр. 31/18 октомври 91 г. и други, в 

който под заглавие "Асимилационната кампания срещу етническите турци в 

България“ е публикувана поредица от статии Като Данни от наблюдатели на 

"Амнести интернешънъл", преведени от английски от Харалампи Попов. 



 

специален отдел всекидневно дава информация на властта. В края на март 1985 г. Станко Тодоров 
обявява, че единството на еднонационалния български народ успешно е приключило. Но през юли 
1989 г., т. е. близо пет години след това, с гриф "Строго секретно" МВР изпраща до Контролно-
ревизионната комисия при ЦК на БКП, респективно Начо Папазов, "Информация относно 
положението в страната". В нея се сочи, че за Турция са заминали 119 хиляди лица с нови имена, 36 
хиляди от които до 16-годишна възраст. Дори общата цифра е разделена по области: от Варненска - 
38 607, от Разградска - 34 415, от Бургаска - 12 607, и от Хасковска - 28 774... 

Ето цената на един срамен погром над част от българския народ, която и на турска територия ще 
бъде подлагана на Унижения, глад и бездомие. Неиздържали някои, отново потеглят към 
истинската си родина. 

Явното ми съчувствие към жертвите на тази безумна акция ме задържаше досега само на единия 
бряг. Не мога да не споделя и съществуването на друго гледище. През февруари 1992 г. ПП на БЗНС 
групово посети Смолянския край в знак на уважение, че там за БЗНС бяха гласували най-висок 
процент от жителите. На разните там събрания и конференции ми направи впечатление, че имената 
са много звучни и родни, а фамилните им почти винаги бяха Хаджийски, Коюнджиев, Касъров и т. 
н. В Златоград дори гласно изказах учудването си, без да напомням за възродителния процес, за-
щото и никой не говореше за него. Тогава Чавдар Ясенов Ходжиев, Здравко Асенов Ръжев, Малин 
Бумбалов - кмет на с. Могилица, Младен Сапанов от Старцево и други заявиха: "Защо търпите и 
вярвате и вие там, в София, когато ви казват, че на нас насила са ни турили български имена? Та ние 
сами си ги искахме, защото знаем, че сме си българи! Малцина се опъваха под влияние на ходжите 
и на отделни заплахи. Какво крещи там в Народното събрание Свилен Капсъзов за насилие и 
побоища (да ме прощава паметта му, той е покойник). Той цели години се афишира като българин, а 
сега, за да го покажат по телевизията, си криви душата..." 

Не знам какво да мисля! Не се съмнявам, че е имало насилие и страдание. Но вярвам и в тези 
хора! Така е дадено на човека - от едните му очи са сълзите и от мъка, и от радост. От едни уста 
излиза и песента, и проклятието. В едни и същи часове се раждат и умират хората, в едно и също 
сърце се крие и змията на злото, и гълъбът на милосърдието... 



 

 
КОМУНИСТИТЕ 

 
Когато си станал привърженик, член, активист, борец за "построяването на ново общество" и 

партията ти, в чиито редове се бориш за това, смята, че идеите на всички други са грешни, 
вражески, престъпни, то и ти си съгласен, че те трябва да се потиснат и премахнат. И понеже само 
живи хора са носители на каквито и да е идеи, то въпросът опира до премахването на хора. Но целта 
е толкова велика, че тези неизбежни средства са оправдани. За целта се изгражда рeпресивна 
машина. Тя разузнава, разобличава, арестува, води следствие, съди, затваря или убива. 
Обслужващият я екип се набира от склонните на такава дейност. Там си изкарват прехраната все 
повече и повече хора и както във всяко "производство" и там се стараят за бързина и качество в 
сломяването на противниците. С други думи, въртящите се шайби на машината захващат и част от 
обслужващите я. Знае се, че и вълчата глутница, когато е смъртно гладна и няма достъп до овче 
стадо, започва една борба помежду си и от който вълк първо прокапе кръв, изяждат го. 

Тези сравнения изплуваха в мисълта ми, докато четях книгата "Конвой" от Димитър Наумов, 
издание от 1992 г., която моят колега от 7-ото ВНС Бойко Костов ми даде (син на Трайчо Костов). 
От нейните 158 страници като от подземен ад се извива гласът на Стефан Ив. Богданов-бивш на-
чалник на Следствения отдел на Държавна сигурност, и Никола Павлов-Комара - бивш завеждащ-
отдел "Кадри" при ЦК на БРП/к/, арестувани и осъдени по трайчокостовска линия. Богданов - в 
затвора в Бургас, а Никола Павлов - в Шумен. Това са техни изложения до Политбюро на партията, 
до Георги Чанков и Вълко Червенков, дори до Сталин и Хрушчов, както и до Тодор Живков. Те се 
оплакват от чудовищните инквизиции при следствието, принудили ги да признават неверни неща, 
докладват за порочните методи на следствието. Богданов дори сочи конкретни примери как е било 
скалъпвано обвинението срещу Никола Петков и военните, как измъчвали и партийни 
функционери, когато бил там като началник на Следствения отдел на ДС. Но всичко това по 
нареждане на Руси Христозов, пред когото той "сигнализирал", "протестирал", "тревожел се" за 
безчовечните методи на следствие. Но защо пред виновния е сигнализирал за вината му? В отпуск 
по болест ли е било тогава Политбюро и генералният секретар, та чак сега, когато ножът дълбае в 
него самия, се обръща към тях? Никола Павлов надава болезнен вой: "Аз съм на прага на смъртта но 
защо, в името на какво да умра?" 

 Сълзи предизвикват тези викове от бездната и у мен. 
Безвестна и безсмислена е смъртта от своите. Принудили са те да напишеш саморъчно, че си 

предател, шпионин, буржоазен прерожденец, опортюнист, ревизионист. А знаеш - убиват те, защото 
си от приятелския кръг на някого, дето е, или иска да бъде на върха, но го е надмогнал друг. Ти си 
от изпреварените. Жертва си на безгласни схватки из етажи и коридори и кабинети, откъдето са те 
строполили в приземието. Жестока и безлична борба. Няма ехо от изстрели в гордия балкан, няма я 
шумната улица или площад, дето петното от кръвта ти, вярваш, другарите ти ще превърнат в та-
белка с твоето име, в паметна плоча или гранитен паметник. Сега чрез теб измиват своите грешки и 
недомислия. Ех, да знае Политбюро на безгрешната ти партия, да знае другарят Червенков какви 
безобразия стават тук! А тъкмо едрата стъпка на Вълко към върха те смачква като случайно 
попаднала на пътя му мравка. Как ще стъпи на върха, ако оттам не се събори Трайчо и тия около 
него. Нещо повече - и тия, дето те мъчат сега, върху твоя труп трябва да стъпят, за да се издигнат 
по-нагоре. Те са спасили партията и народа от толкова опасен враг! Такъв е пътят и за тези, които 
крещят на улицата "Смърт!", такъв е сега и за тия от най-затънтеното село, дето "единодушно" 
гласуват за "Смърт на предателите!". Даже им е гордо, че партията, държавата ще послуша техния 
глас. И никак не личи във воплите на двамата смислят ли как биха постъпили те, ако "партията 
нареди" да им се възложи следствие за "вражеска дейност" и "агентурни услуги на Гешев" на тези, 
които сега ги мъчат - Руси Христозов, Баче Зеев, Никола Дворянов? Ежовщината е традиция! Тук 
няма теза и антитеза. Мълчаливо, жестоко личностно надмогване, върхов израз на естествения 
подбор, при който ще победят биологично по-пригодните, надарените с по-силни лакти и 
безскрупулност. Идеите за "светло бъдеще" нахраниха с кураж ония, дето пееха пред смъртта, и 
хранят сега ония, дето припяват на смъртта. А репресивната машина трака денонощно. В нена-
ситното й гърло отдавна потънаха враговете Никола Петков, Кръстьо Пастухов, Александър 
Гиргинов, Атанас Буров, да не говорим за Филовци и Божиловци, регенти, министри и депутати. Но 
те са от отричащите "щастливото бъдеше"- Врагове! През ауспуха на тази машина изтекоха и 
полувраговете, троцкистите - Стефан Манов, Петър Аврамов, Иван Гачев, Кръстьо Зуев. Тя погълна 
без остатък Трайчо Костов и оряза крилата на Иван Стефанов, Тутев, Гевренов и на вас, Никола 
Павлов и Стефан Богданов! 

Не се сърди, другарю Павлов, че генерал Иван Кинов умишлено те клеветял. Скоро ще те 
последва. Засега на пленум на ЦК на БКП с дневен ред "Поуки от разкритията по трайчокостовския 



 

процес" се снемат от ЦК Борис Колчев, Кръстьо Добрев, Гочо Грозев, Иван Бъчваров, Вълко Гочев 
и Кръстьо Стойчев, а от Политбюро - Добри Терпешев (в. "Отечествен фронт", 21.1.1950 г.). Десет 
дни по-късно Вълко Червенков става министър-председател. Когато едната везна на живота се 
накланя надолу, другата се издига. След нови 40 дни (10 март 1950 г.) министър-председателят 
Вълко Червенков е избран и за председател на Националния съвет на Отечествения фронт. И за 
двата поста в едно се сливат поздравления в писма, резолюции и телеграми, стават тържествени 
събрания и митинги. Девет дни след това (в. "Отечествен фронт" от 19 март 1950 г.) от ЦК са "из-
вадени за несправяне с работата в Народната войска" другарите генерал Иван Кинов и Боян 
Българанов. На 22 март започва процесът на отдавна арестуваните троцкисти: Ст. Манов, Димитър 
М. Съмналиев, Пенка Василева Радева, Васил Янев Раковски, Кр. Зуев, П. Аврамов, Ганчо Евгениев 
Ангелов. Изказват благодарност на другаря Червенков, че няма смъртни присъди. 

Ст. Манов, пред когото тръпнеха министри и депутати, на които той прочете смъртните 
присъди, сега се радва на още малко живот, смъртта ще дойде с ужасния режим в затвора. 

През април А. Югов става министър на промишлеността, сиреч, напуска платното и се качва на 
тротоара, иначе кохортата на Червенков ще го смачка. Георги Дамянов е отстранен и министър на 
отбраната става генерал Петър Панчевски. На другаря Червенков е наименуван завод, а той дава 
уроци и заплахи в писмо до художника Ал. Жендов. През август нова престъпна трайчокостовска 
банда е разкрита в лицето на сурия от заместник-министри и висши директори: Боньо Петровски, 
Борис Симов, Никола Говедарски, Димитър Кочемидов, Любомир Кайраков. Георги Петров, Лулчо 
Червенков-братовчед на Вълко. Иван Панов, Иван Колушев, Ангел Тимев, Михаил Герасимов, 
Манол Кушев. Осъдени са на различни срокове затвор, защото по внушение на Трайчо Костов и 
Петко Кунин са вършили стопанско вредителство, а както си е стандартът - били са и агенти на 
полицията. На 22 октомври, според в. "Работническо дело", е отвлечен в Югославия поетът Венко 
Марковски; Твърде жежко е при Вълко, нали? На 10 ноември пленумът на ЦК на БКП избира В. 
Червенков и за генерален секретар на партията, а Т. Живков става кандидат-член на Политбюро, 
феерия от поздравления. Съобщение за съдебен процес над нова група врагове от висшия ешелон на 
властта: Петко Кунин - бивш министър, член на ЦК и професор, Манол Секеларов - бивш министър, 
Иван Масларов и Петър Семерджиев - кандидат-член на ЦК (в. "Работническо дело", бр. 131/11 май 
1951 г.). 

В теченията на вестниците от това време се съобщава за много процеси за шпиони, диверсанти, 
саботьори с тежки и смъртни присъди, но те са от по-нисши рангове или от други партии. През 
октомври 1951 г. в писмо до най-големия наш почвовед Иван Странски. Вълко Червенков го 
поучава как се прави дълбока или плитка оран. Почти същия ден нахоква в писмо до академик 
Тодор Павлов издадения от БАН труд за ТКЗС. За месеците възлизане към върховете на властта той 
възлиза и към върховете на науката и изкуството! На него е преименувана и Медицинската 
академия при Александровската болница. Бюстовете и портретите му украсяват всяко училище и 
учреждение, докладите му се изучават от огромен брой общественици и агитатори, там са 
последните възможни истини, всеки брой на вестниците е зает от рапорти, обещания, поздравления 
и приветствия към него, възпяват го в стихове и песни... 

Ето какво велико удоволствие, какво неизтриваемо място в историята заема името Вълко 
Червенков! Какво са за тази велика участ дребните прегазени там човечета. Виж как се самооплюха. 
А герои от съпротивата били, борили се, страдали, докато Червенков си учел марксизмите и 
ленинизмите в Москва. 

Затова въпреки всички роявания на всички нива, осъждане и разгонване на най-авторитетните и 
заслужили дейци на партията, душевно убогото влечуго Баче Зеев, Хр. Боев, Константинов, Джоро 
и Дворянов - инквизиторите в ДС, си остават непокътнати. Не гласът на народа, не партията, те го 
възкачиха горе, наравно със слънцето и звездите! Те, като разчистиха терена от тия, дето се пъчеха с 
вътрешната съпротива! И Руси Христозов, който сега е министър, и в утробата на неговите 
ведомства се раждат Лев Главинчев, Кръстьо Гершанов, Стефан Китов и други. България е 
обсипана от лагери и затвори като тялото на прокажен. 

Бивши партизани и партизански величия се нареждат пред кабинета на В. Червенков: хората не 
щат ТКЗС, тежки са нарядите, как да гледаме в очите тия, дето ни носеха хляб по гората? Но още от 
коридора джелатите на Христозов и Зеев ги отправят към затвора или Белене. Там са вече генерал 
Славчо Трънски, Боян Българанов, Денчо Знеполски, Боян Михнев, Петър Вранчев... Хората от 
вътрешната съпротива изпадат в народничество и дребнобуржоазен конформизъм, не познават 
трите закона на диалектическия материализъм и трябва да бъдат изолирани. МВР се поверява на 
Георги Цанков като още по-подходящ да издирва "врага с партиен билет" и да води "изострящата 
се, според другаря Сталин, класова борба". В килиите на ДС стенат в последни издихания все 
повече партийни другари. За да укрепи завинаги своето върховенство, Вълко иска да се отърве от 
тези, дето шушукат, че те са търпели ужасите на фашизма по затвори и балкани, а той е "борец от 



 

лакирана московска маса". Издържали достойно при Гешев и Ферещанов, те сега не издържат на 
далеч по-префинените и безкрайни по време на инквизиции на своите и на поразия признават за 
"своята агентурна дейност към полицията". 

Но там, на изток, става нещо фатално. Когато умре най- безсмъртният, най-много хора могат да 
се възползват от това. А е умрял Сталин и всички провали и репресии се оказват резултат на култа 
към него. А у нас всеки петел, преди да пропее, се обръща на изток. Оттам новите шефове ще си 
търсят у нас и нови довереници. Минал арести и премеждия, Боян Българанов събира чета и се 
възправя срещу Вълко. След вятъра от изток силите им са почти равностойни Следва компромисът - 
Тодор Живков. Та той така неясно се изказва, че и двете страни го вземат за свой. Всяка от страните 
мисли да набере сили и да заеме върха. Не подлежат на прецизна преценка нито седмица, а камо ли 
за години атмосферните условия по върховете. След цар Петър - 41 години, и цар Иван Александър 
- 39 години, Тодор Живков има трето по продължителност царуване в България и благоволи да 
изпрати венци на гробовете на всичките тези претенденти. Той арестуваше и отстраняваше, но не 
убиваше никого, освен съвсем в краен случай, и то прецизно завоалирано. Пороят от затворници и 
лагеристи се завърна след 1959 г. Борците от вътрешната съпротива (АБПфК) бяха превърнати в 
каста от правоимащи. Кървавото петно - лагерът край Ловеч, той почти не е знаел какво 
представлява. Иван Тодоров-Горуня е убит при неизбежната самоотбрана на изпратените да го 
арестуват, с убийствената съчма на Георги Марков няма нищо общо, заговорниците-генерали от 
групата на Горуня са осъдени, изтърпели и излезли. Трайчокостовци и другите "оклеветени 
другари" са мълчаливо реабилитирани, а набрал вече сили, на Осмия конгрес на партията 
отстранява инквизиторите Антон Югов, Георги Цанков, Руси Христозов - и тримата шефове на 
МВР, Георги Кумбилиев, Иван Райков, Христо Боев и Апостол Колчев от състава на ЦК и 
отговорните им длъжности, а В. Червенков - и от членство в партията. Малко преди това, също 
мълчаливо, са изпратени с тлъста пенсия Баче Зеев, Игнатови и други. За изгнаниците в чужбина се 
обявяват две-три амнистии, от които никой не поиска да се възползва. Ден по ден в доклади, тезиси 
и решения се прогласява демократизация, доста ненаказуемо се разказват вицове, осмиващи 
властта, но още по-ненаказуемо започват надчети, кражби и почти открити присвоявания на 
държавни материали и вещи. Несменявани с десетилетия директори, началници и отговорници 
откриваха безброй начини да протоколират, "изпишат" или "бракуват" съвсем нови неща. В 
криминалната област властта толкова либералничеше, че само дето още не награждаваха 
корумпираните и заловените защото корупцията сред залавящите ги беше още по-голяма... И не 
знам защо, докато пиша тези редове, ми хрумва един епизод от книгата "Проклятието на 
пречупения кръст” от англичанина лорд Есекс, ако не се лъжа. Там документиран о се разказва, че в 
един от хитлеристките лагери на смъртта, дето всеки ден вкарвали за унищожение стотици хора, на 
самия комин на газовата камера била закачена къщичка за птички. Един от най-озверените 
конвойни, след като вкарвал сред писъци и молби за милост хората в камерата, с голяма трудност и 
риск се изкачвал горе да сложи трошици на птичките!?... 

 Незнайна и непроучена тъмна джунгла е човешката душа и природа! Тук-там слънчеви поляни, 
но и безкрайни тъмни усои с дебнещи тигри и отровни кобри. Ще целуне розовите бузки на детето 
си сутринта, а през нощта ще се мери в сърцето на друг баща, без да трепне ръката му. 

Пред мен е заглавието "Глас от преизподнята" на цяла Страница във вестник "Антени" от 18 и 
25 април 1990 г. с подзаглавието "Докато ръкопляскахме, какво е ставало в най-мрачните подземия 
на насилието. Инквизитори с бели ръкавици". Това е опис на трагедията на полковник Дико Диков 
от Генералния щаб на армията, роден в с. Бръшлян, Бургаско (с известния генерал Д. Диков съвпада 
само името). Ще предам огромния текст съвсем обобщено. От една беседа на Тодор Живков пред 
офицерите през 1957 г. той остава поразен от посредствената му мисъл и знания, съвсем 
неадекватни за поста на държавен глава. Потомък и сам участник в съпротивата, завършил 
генералщабна академия, участник в т. нар. Отечествена война, Диков се осмелява да сподели с 
колегите си тревогата, че начело на родината, която трябва да защитават, е издигнат такъв неук 
човек. Като сътрудник на военния министър, той се сближава с полковниците Панайот Стефанов, 
Петрунов, Гацински, Русев и други. Допълнили данните си с наблюдение и констатирали, че 
стихията на Живков е да издига и се обгражда със също посредствени и с нечисто минало хора, ко-
ито постепенно превземат държавния апарат. Наговарят се да разпространяват сред офицерството 
тази констатация, докато се стигне до отстраняване на тази беда за държавата. Разкрит, арестуван, 
той успява да не спомене нито едно име от колегите си. Но следствието, въпреки прогласяваната 
демократизация и топлия Априлски полъх, е чудовищно, главно като психическо смазване. Мотаят 
го из тъмни дълбини с внушение за всекиминутен разстрел, уверявайки го, че след това ще бъде 
поставен във вана със силен разтвор от сода каустик, която превръща и тяло, и дрехи в течност, 
изсипана после в канала. По формулата на Сталин "Има човек - има проблем. Няма го човека, няма 
проблем...". Срещнах се и лично с полковник (сега без звание) Диков, който преповтори вече 



 

известното. Чрез журналиста Кирил Янев, както и от Диков, разбрах за терзанията и на други по 
Живково време. Мнозина като Михаил Докторов са издали и книги за репресиите над комунисти 
през неговия режим. 

Инициативна група, успоредна на Велко-Вълкановия сега Български антифашистки съюз, била 
събрала 3009 имена на репресирани от тоталитарнатата власт комунисти. Те са отричали по разни 
начини и в различно време сталинистките методи на управление, опорочаващи светия идеал, за 
който са се борили в миналото. 

Изгонвайки култа през парадния вход, Живков го върна или го търпеше да се върне през задния. 
Хвален и разхваляван като мъдър и всезнаещ, той допусна да се вдигат дори паметници на живи 
още "герои", включително на себе си, както и на своя покровител Л. И. Брежнев. Вкара и фамилията 
си в центъра на държавното управление. 

Скъпо ни струваше и опитът му да превърне растящите социални проблеми в национални. Тъй 
нареченият "възродителен процес" докара безброй страдания на в нищо невиновни наши граждани 
от турския етнос. От друга страна, той изхожда от народните низини и макар и с користни цели, 
възвърна част от достойнството ни на българи. Честването на 1300-годишнината на българската 
държава, реставрирането на руините във великотърновския Царевец, Плиска, Преслав, някои 
манастири и издигане паметници на национални герои са все недопустими и немислими при Георги 
Димитров и В. Червенков, като инициатор на това беше Людмила Живкова. Трябва да отдадем 
заслуженото и на тези стотици пострадали, макар от своята власт комунисти, тъй като и с техния 
разновиден принос се пропукаха основите, за да падне мрачната бастилия на тиранията. Защото, за 
разлика от мнозина, които изтърпяха страдания по неволя, без дума да са казали срещу болшевизма, 
те, репресираните комунисти, са се опълчили срещу злото, пренебрегвайки своята изгода. 



 

 
БУРГАСКА ОБЛАСТ 

 
Тази област е особено невралгична за властите, затова и репресиите са особено силни и 

безпощадни. Първо, защото по стечение на обстоятелствата тук още на 9-и септември 1944 г. вземат 
връх в Държавна сигурност бивши агенти на полицията (изтъкнато вече в книга първа), които с 
жестокостите си е трябвало да закриват миналото си, и второ, защото тук са планините Странджа и 
Сакар, през чиито долини и рътлини са организирани първите нелегални канали за бягство на 
търсените за арестуване противници на властта. Трудно охраняемо е и откъм морето, по което 
немалко нещастници са намерили своето спасение или... смърт. 

Още през 1945 г. Страти Тодоракиев Димитров и брат му Магриот от с. Ново Паничерево, 
Бургаско, Димо Бурилков от Малко Търново организират такъв канал, по който да измъкнат от 
опасността да бъде убит д-р Г. М. Димитров. Но се оказало, че и тях ги дебне куршумът на 
Държавна сигурност, заради "геметовска" дейност по това време, и те преминали по него едни от 
първите. Но турците ги върнали и те преминали кръговете на адските мъчения при следствието. 
Началникът на ДС в Бургас Стайко Бургуджиев ги препраща в София. Там попадат в лапите на 
прочутия инквизитор Бачи Зеев - Изидор, който ги разпитва за някакъв си американски полковник 
Роуз в Турция, когото те не били и виждали. Както разказва за случая Магриот (Страти е починал 
1991 г.), него повидимому го пуснали, вероятно за да го уличат в нови данни по следствието, докато 
Страти останал да го съдят по процеса на Гемето през май-юни 1946 г. Но през същата 1946 г. 
Магриот отново е задържан с още две момчета от с. Ново Паничерево- Георги Ръженичков и Иван 
Инджов. Началникът на милицията Тодор Футакиев пръв го бил, а някой си Благой и други го 
вързали да виси надолу с главата по такъв мъчителен начин, че часове се намирал между живота и 
смъртта. Някой от агентите, Стефан Зидаров, го горял с цигарата си по краката и той помръднал, на 
което онзи казал: "Още, още да виси, щом е жив и мърда!" Когато втори път онзи си гасял фаса в 
него, той макар и да усещал, удържал да не мръдне и чак тогава го отвързали. Заедно с двете 
момчета го изпращат в Белене, а брат му Страти, един от най-видните земеделски деятели в 
Бургаско, пролежава в затвора една година, с което макар и кандидатиран за народен представител, 
не бил регистриран. На негово място бил избран Георги Кръстев, който също на свой ред после 
влязъл в затвора. 

За подобен "канал" пострадали и Стамат Иванов Пехливанов от с. Дюлево, Средецко 
(Грудовско), чичо му Георги Пехливанов, Желязко Ст. Пехливанов, Димитър Атанасов Бакърджиев 
и Кънчо Ат. Бакърджиев - братя, всичките от Дюлево. Те успели да преведат през нашата граница за 
Турция Манол Зографов и Марко Топалов от Харманли, Стойко Белев от Сливен, Стоян Ив. Матев 
от с. Люлин, Ямболско. Турците обаче също ги върнали, каналът бил разкрит и те са осъдени: 
Стамат - 12 г., Георги - 11 г., Желязко - 10 г., а братята Димитър и Кънчо Бакърджиеви - по 6 г. и 8 
месеца... 

Върнатите също са осъдени по 12 години и заедно понасят чергите по затворите в Бургас, Русе, 
Шумен и най-вече беленския остров Персин. 

Попаднали на ужасния лагерен режим, от дето мнозина не излизат живи, те отново закопняват за 
потайните странджански пътеки. Георги Пехливанов, който е опитал прелестите и на Богданов дол 
и Куциян, успява да избяга от остров Персин заедно с Ташко Богданов от с. Огоя, Софийско и 
Михаил Евтов от Видинско, но са заловени още към Свищов и през 1951 г. са преосъдени за по още 
две години. 

Всички тези страдалци са не само видни земеделски дейци. но повечето от тях са земеделци и по 
занятие. Като че късат от сърцата си изоставяната родна земя, за да потърсят спасение в чуждата. И 
тези, дето бягат, и тези, дето ги подпомагат за това. Защото вилнеещата тирания посяга вече не само 
на земята им, но всекидневно и на живота им. 

Атанас Кръстев Атанасов е роден през 1922 г. в гр. Средец и е син на Кръстьо Ат. Андреев, 
преселник от гр. Каваклия, Гърция, който е участник в Радомирската революция от септември 1918 
г., където става близък със семейството на д-р Райко Даскалов. Като председател на областното 
ръководство на БЗНС в Бургас той е интерниран и от бившите власти през 1942, 1943 г. Веднага 
след 9-и септември е интерниран в Айтоско, а през 1952 г. - и в Белене. Синът му Атанас, изключен 
студент по химия, е строг следовник на бащините си политически убеждения - БЗНС, и на 
приятелството със семейство Даскалови. При него търсят спасение вече дъщерята на Райко 
Даскалов - Светла, и нейният съпруг д-р Владимир Вампирски, също виден земеделски деец от 
Кюстендилско. Едва оцеляла от побоя в Народното събрание и с напреднала бременност, те 
пристигат тук с молба да ги преведе през границата в Турция или да купят лодка и да избягат по 



 

море36. 
Бягството е осуетено и Атанас Кръстев се озовава в лагера Куциян, после в Богданов дол. Това е 

през 1947 г. и там вече делят трудностите с д-р Владо Вампирски, Серги Златанов, Тодор Лазаров, 
Недко Ботев, д-р Ради Генов, Милан Дренчев, Христо Каркъмов, д-р Иван Гочев, инж. Стоян 
Божков, Иван Текемски - все видни съидейници. През границата успява да премине само Ангел 
Пандов. 

„Режимът в лагера бе страшен - казва Атанас. - Студ и глад, не дават бельо, нито там, нито от 
дома, а само някакви скъсани полицейски дрехи. Имало и някакъв японец, бивш дипломат. Гладен и 
гол, потънал във въшки, както ц всички, той спеше до мен, когато почина. Аз виках и чуках да го 
приберат, но никой не разреши и аз в треперенето си от студ, се завих и с одеялото на мъртвия, па 
ми стана гузно, та се доближих да завия и него..." 

През 1949 г. заедно с мнозина други го откарват в Белене, където се намират и със Стамат 
Пехливанин, и със Страти и Магриот Т. Димитрови, и с д-р Сиво Чапаров от Стара Загора. 

Това е все още първият порив на спасение чрез бягство през границата. По данни на Стоян 
Христов Павлов, роден 1926 г. в село Белеврен, Средецко, секретар на ученическата секция при 
ЗМС, той е арестуван още през 1946 и 1947 г., като в околийското управление на Бургас Станко 
Тодоров го увещавал и заплашвал да се присъедини заедно със земсистите към общия младежки 
съюз - СНМ. Той удържал на заплахите, защото също си правел сметка да избяга, както знаел, че е 
избягал и учителят му Желязко Тюфекчиев, озовал се после в ГФР, Георги Барев от с. Горска 
поляна, Дойно Янков от с. Момина църква, починал в Канада, Стоян Добрев от Средец (Грудово), 
починал в Германия. 

Георги Сократов от Средец, роден 1930 г., активист на ЗМС, като разбрал, че ЗМС-ът е 
забранен, избягва като войник с оръжието си през Факия за границата. Носел и тежка картечница, 
но тя му пречела и попаднал на засада. Подушва го граничарското куче и той го застрелва. 
Обсипват го с куршуми и тежко ранен го залавят. Пред съда донесли и кожата на кучето като 
веществено доказателство за престъплението му и прокурорът я размахвал и викал: "Защо твоята 
кожа не са донесли тук, а тази на толкова по-ценното куче? 

Тези и много още случаи са последствие от забраната на БЗНС, след която и властите побързали 
да изловят по-видните дейци, без оглед на вина и активност - Ангел Янев от Дюлево, народния 
представител от опозицията Георги Кръстев, д-р Никола Ханджиев - доктор по право, роден в с. 
Голяма Желязна, Ловешки окръг, но адвокат в Бургас и окръжен организатор на БЗНС, близък 
съратник на Г. М. Димитров и H. Петков, Петър Делийски от с. Вратица и най-вече наричания 
"странджански сокол" Страти Т. Димитров, за юнашки преминатия живот на когото би следвало да 
се напише цяла, вдъхновяваща поколенията книга. Много са тук коренните земеделски фамилии 
като Стаматови, Пехливанови, Парашкевови, Ношкови, Хардалови, Проданови, така потомствено 
заклети в идеите си, че властите с основание се страхували как ще проведат забраната на съюза. 
Известна по онзи край е и фамилията Шиварови от Дюлево, разклоненията на която в този 
изпитателен момент не успяват продължат своята праволинейност. 

Братята Андрея и Никола Ношкови от с. Железник са пример на потомственост и приемственост 
в земеделските си убеждения, като без страх са влизали в борба " и с черната, и с червената 
буржоазия", както се изразява Андрея. Той е всепризнат кмет на с. Железник след Девети септември 
заради антифашистката му дейност, но не се колебае вместо кметското кресло да приеме твърдите 
нари на беленския остров Персин, когато съюзът е забранен, и да дели участта на генералите Крум 
Лекарски, Тошев, Сираков, на поета Бледолик Безименски, Славчо Стоянов от с. Искра, Иван 
Отузбира, П. Сърбински... Но крушата не пада далеч от корена. Синът на Никола Ношков - Петко, 
организирал група от младежи, които разлепвали позиви, в някои от които бил нарисуван Вълко 
Червенков като куче. Открили ги и влезли и те в арестите. През 1956 г. като "виновни" за Унгарско-
то въстание, отново ги арестували за цели 2 месеца. 

* * * 
Антон Гандев Патамански от Бургас е студент юрист и си мечтае за бъдещето като такъв. 

Внезапно е изключен без всякакви обяснения. Учуден и обиден, докато размисля към докато да се 
обърне, се озовава в лагера край с. Микре, Ловешко (1946 г.), след това в Чомаковци, после в 
трудова повинност, откъдето пътят, единствено възможният му път, е работа в мините. С риск за 
живота си успява да избяга в Турция Тончо Карабулков от с. Българово, известен сега писател под 
името Антон Българенски. 

Станко Петков Стоянов, роден 1909 г. в с. Черни връх Бургаско, е арестуван 1947 г. единствено 
защото е бил застъпник на опозицията при изборите в края на октомври 1946 г., в които жена му - 

                     
36 Според Стамат Пехливанов, Св. Даскалова ражда във влака между с. Камено и с. 

Долно Езерово и ДС ги връща в София (но за това има и други версии). 



 

Митра Вълкова Стоянова, е 6ила кандидатка за народен представител, но заличена под някакъв 
фалшив предлог. Него толкова го били в ДС - Бургас, и Вельо Баев като скачал на гърдите му, 
казвал: "Трябва да имаш двоен късмет, за да оживееш, твойта..." По данни на сина му Симеон, 
вкъщи не го знаели къде е цели месеци, като им било внушено, че е умрял. Някой научил жена му 
да изкара за продажба кон. Предложила го на някакви важни партийци много евтино, но за да стане 
продажбата, трябвало да подпише истинският притежател, мъжът й. Те отишли при прокурора и 
така се разбрало, че е жив. Макар станал на развалина, последвал лагерът в Белене, дето се намерил 
с Григор Гурковски - кандидат за народен представител от БЗНС, комуто Станко П. Стоянов някога 
е бил секретар- касиер (Гр. Гурковски е баща на Юлия Гурковска, завеждаща отдел при президента 
д-р Желев). 

* * * 
Васил Аврамов Воденичаров от Нова Загора заедно с компания земсисти още в 1945 г. били 

обвинени в конспирация, защото имали по някой пистолет, купен за ракия от съветски войници. 
Насилвали ги да признаят, че Никола Петков и местният народен представител Кочо Бонев са ги 
подтикнали към нелегална дейност. Държат ги в ареста до 1946 г. в Стара Загора, където имало 
задържани и от "Неутрален офицер", и по цяла нощ им слушали писъците при следствието. И Стою 
Чочоолу идвал да ги бие и да ги увещават, че по нареждане на Никола Петков са искали да правят 
преврат. Братът на Васил - Тошко Воденичаров, пък бил в лагера край Бобов дол, а Васил откарали 
в Белене. През 1952 г. там, на остров Щурец, докарали и сестра им Николина Авр. Воденичарова, 
защото им пращала колети. Като излязъл, пък той й пращал колети... 

Това съвсем не е изключение. И сестрите на Страти и Магриот Т. Димитрови от Ново 
Паничерево - Стана, Горана и Зафира, както и майка им Злата Тодоракиева, са подлагани на 
денонощен тормоз от кмета Товтес Пеев, като дори от нивата ги откарвали в общината да се 
разписват. 

* * * 
Безброй са случаите за бягства и опити за бягство от всичко, заплашено от арест в този край. Тук 

като към най-удобен улей се стичало и всичко преследвано от страната. Първо, защото границата 
тук е през планинска, странджанска местност, и второ, че будното население, потомци на 
преображенските въстаници, радушно ги подпомагало за това. Бегълците обаче съвсем не мислели 
да се отчуждават от родината. Очаквали "оттам границата" да се организират и да се връщат за 
освободителна борба тук. 

Но както е известно, на първо време турската страна лошо попарвала надеждите им, като ги 
връщала. По-късно, към 1950 г. охраната на границата била особено засилена и бегълците са 
намирали там по-често смъртта си, отколкото свободата. Все пак които през този нов период 
успявали да преминат в Турция, вече не ги връщали, а оставали там в някакви лагери, откъдето 
периодично отивали на Запад (но за това - в раздела за емигрантите). Не са малко и бягствата от 
Ямболско, но те ставали повечето през с. Раздел, Вълча поляна и Дервентските възвишения, заедно 
с чирпанлии и хасковлии, което ще опишем по-късно. 

* * * 
Много от по-изявените опозиционни дейци в този край, понеже са предимно земеделци, са и 

добри стопани и искрено искали да се отдадат на мирен домашен труд. Но по неизменния принцип 
на диктатурата - ако нямаш врагове, създай си ги! Властите не ги оставяли на мира. Всичко по-
будно и известно било натикано в лагерите, предимно в Богданов дол и Куциян край Перник, а след 
1949 г. и в беленските острови. Защото освен за опозиционната им дейност, започнала и 
колективизацията на земята и е трябвало предварително да се парират всякакви съпротивителни 
действия. 

Идва ред да бъде задушена и най-будната и неподкупна част от народа - младежите. Те не се 
примиряват нито със забраната на техния ЗМС, нито с тежкото положение на откараните без съд и 
присъда бащи и братя в лагерите. 

Като две капки вода си приличат причините за възникването и дейността на десетките, ако не и 
стотици групи от нелегални младежки формирования по селата, градовете и средните и висшите 
училища. Те са предимно за взаимопомощ при набавяне на литература за изучаване на идеологията 
и историята на БЗНС и събиране помощи за затворниците и концлагеристите и техните семейства. 
Младежкият им романтизъм нерядко отправя погледа им и към зелените облачни грамади на 
планините и водени от неугасващия спомен за легендарния Индже войвода, Кара Кольо, Караджата 
и Желю войвода, сливенските войводи, преображенци и юни 1923 г., с които е свързан този край. И 
те търсят по тавани и зидове и по някоя бомба или пищов барабанлия... 

През големите очи на страха за властите това са "контрареволюционни конспирации на 
реакционните елементи, за подриване, отслабване или събаряне на народнодемократичната власт", 
подвеждани по чл. 98, алинея първа за водачите и алинея втора - за членовете на тези 



 

"конспирации", като алинея първа предвижда и често означава смърт... (По-късно това е член 70, ал. 
1, във връзка с член 5-и от Закона за забрана на БЗНС.) Наплашена от всенародното отрицание на 
нейните "социалистически мероприятия", властта не само арестува и съди такива групи заради 
някоя сбирка на имен или рожден ден, сватба или селски събор, но и сама чрез свои подставени 
провокатори ги създава. Пак по любимия й прийом - предизвикай и парирай противника 
предварително, за да не те изненада, когато не очакваш. Колко невинни жертви и колко страдания 
ни струва това осъдително от всички хуманитарни конвенции страхливо правило...



 

 
КОНСПИРАЦИИТЕ 

 
Трудно се описват събития, факти и случаи от подобен род в някакъв приемлив порядък, тъй 

като участниците и пострадалите са замесени в една и повече конспирации,  различни години и в 
различно време ни станаха достояние - или от издирен обвинителен акт, статия във вестник, писме-
ни данни от живи участници, от техни близки или от организацията, към която са принадлежали. 

ЗАТОВА освен вместването им в областта, ОТ КОЯТО ИЗХОЖДАТ И СА ДЕЙСТВАЛИ, ЩЕ 
ГИ назоваваме и така, както са станали ИЗВЕСТНИ СРЕД НАСЕЛЕНИЕТО. 

*** 
КАРНОБАТСКАТА КОНСПИРАЦИЯ. По Присъда № 1125 от 14 декември 1951 г. 

Старозагорският окръжен съд в състав: председател-Радослав П. Радев, съдебни заседатели . Вълкан 
Т. Вълканов и Генчо М. Генчев, и прокурор - Динко Пейчев, на основание на закона и данните по н. 
о. х. дело № 1248/51 г. ПРИСЪДИ: 

Подсъдимите: Христо Пенчев Подчийски, 24 г., от с. Трояново, Бургаско (сега в неизвестност), 
Васил Георгиев Василев от същото село, 21 г., и Димитър Господинов Стоянов, 25 г., от с. 
Хаджиите, Карнобатско, НА СМЪРТ ЧРЕЗ РАЗСТРЕЛ по чл. 70, ал. 1 от НЗ във връзка с чл. 5 от 
Закона за разтуряне на БЗНС - Н. Петков. 

Осъжда първия и втория и за това, че са преминали в друга държава по на 10 г. затвор, че са се 
поставили в служба на чужда държава - по на 20 г. затвор и конфискация на цялото им имущество. 
Осъжда подсъдимите: Станчо Тодоров Русев, 20 г., от с. Искра, Карнобатско, Янчо Георгиев 
Георгиев, 19 г., от с. Искра, и Иван Стоев Тодоров от с. Хаджиите, Карнобатско, по на 15 години 
лишаване от свобода по чл. 70, ал. 1 и във връзка с чл. 5 от Закона за разтуряне на БЗНС - Н. 
Петков; осъжда подсъдимите: Злати Ангелов Бозаков, 20 г., от с. Крушево, Карнобатско, Ганчо 
Христов Ганчев от с. Драгово, Карнобатско, 20-годишен, Минчо Тодоров Таушанов, 23 г., от с. 
Искра, Карнобатско, Желязко Костадинов Дренчев, 45 г., от Карнобат, и Димитър Стоянов Димов, 
23 г., от с. Хаджиите, Карнобатско, по на 10 години лишаване от свобода (по същите членове от 
същия закон). Осъжда Стефан Иванов Ненчев от с. Сунгурларе, Карнобатско, 19 г., Руси 
Костадинов Чанев, 20 г. от с. Мъдрино, Карнобатско, по 7 години лишаване от свобода; осъжда 
подсъдимите: Атанас Иванов Горнаков, 18 г. от с. Деветак, 

Карнобатско, Димо Вълев Боев, 21 г. от с. Огнен, Карнобатско, и Тоньо Иванов Димов, 30 г.. от 
с. Хаджиите, Карнобатско, по на 5 години лишаване от свобода. За всичките е присъдено и 
конфискация на имуществото и лишаване от политически и граждански нрава. 

В мотивите към присъдата се твърди, че взети по съвкупност, деянията им са: като остатъци от 
никола-петковпсти. легионери, кубратисти, бранници и други, вслушвайки се чрез 
радиопредаванията отвън, в угода на своите господари, подсъдимите са пристъпили през 1950 и 
началото на 1951 г. към образуване на нелегална николапетковистка организация, да образуват и 
подпомагат нелегални бандитски групи, да вършат събиране на храни, пари и други помощи за зат-
ворници и лагеристи, да вършат саботажи в селското стопанство (повреждали са вършачките в 
МТС, Карнобат) и в случай на нахлуване на англо-американски войски на Балканите да се поставят 
в тяхна услуга, с цел да подронят, отслабят или съборят народнодемократичната власт и върнат 
черното фашистко минало. 

Както вече се каза, това са стандартните обвинения, които като по спуснат отгоре формуляр се 
попълват за всички подобни случаи. Всъщност това са земеделци и земсисти, които не се 
примиряват със забраната на своя съюз, нито с тежките наряди и заграбване на земята на селяните с 
вкарването им в ТКЗС. 

Дейността на тази групировка е успоредна по време с горянското движение в Сливенско, с което 
са били във връзка, и предстоящото им излизане в балкана е предотвратено с тяхното арестуване. 
Имали са и оръжие, като част от него е заловено и се посочва в мотивите към присъдите. От 
осъдените на смърт е убит Димитър Господинов Стоянов от с. Хаджиите, докато другите двама - 
Христо П. Подчийски и Васил Г. Василев, са успели да избягат в Турция и са осъдени задочно37. 

И СЕЛАТА В ЯМБОЛСКО се надигат. Подобна конспирация, дори по-ранна по време, се 
заформя и в Ямболско. Главният й организатор е Бою Боев Минчев от с. Ботево, а основен негов 
помощник е Панайот Иванов Джиновски от Ямбол. Бою е като трептяща мембрана, отразяваща 
всяко движение в пространството около себе си. Като председател на ЗМС - Петър Сърбински, в 
Ямбол той е горещ агитатор при изборите, а след забраната на съюза нито за миг не се примирява. И 

                     
37 Документалните данни за този и други случаи дължа на Мария Сидерова от с. 

Каменаре, сега в Бургас, благоговейна съпруга на Иван Ст. Тодоров (сега 

покойник), а устните - на Димо В. Боев, живеещ в Сливен. 



 

трудовата казарма, дето служи, и след уволнението дните му са низ от привиквания, арести, бой и 
учения до обезобразяване. През 1950 г. е осъден на 6 г. затвор за организиране канал за бягства към 
Турция, където успели да отидат Георги Илиев Шпатов от Бургас и Кольо Жечев Дангъров от с. 
Роза, Ямболско. Но току-що влязъл в затвора и навън се разкрива широкият обхват на дейността му. 
Под формата на помощна акция за подпомагане на пострадали от властта затворници и лагеристи, 
както и семействата им, те с Панайот Джиновски възстановили дейността на БЗНС - Н. Петков, в 
редица села и в самия Ямбол. Задържани са повече от 40 човека и в хода на следствието се 
установяват и конкретни действия. Както личи от мотивите на последвалите присъди, събирани са 
хиляди левове пари, шарлан, яйца, брашно и месо, като се сочат и семействата на затворници и 
лагеристи, на които са предавани - Иван Чепилев, Димитър Георгиев, Иван Кокуджиев и Яруги. 
През 1949 г. били предали десет хиляди лева и продукти на "семейството на народния враг Димитър 
Гичев" чрез балдъзата на същия - Надя Паликарева, на Димитър Марков - 5 хиляди лева и продукти, 
на Димитър П. Игнатов, чрез Рада Дим. Игнатова - 4 хиляди лева и продукти... 

В мотивите на съда се сочи и връзката им с д-р Борис Ненов като водач на опозицията в този 
край, който ги инструктирал за нелегалната им дейност, сочи се търсенето на връзка с чужбина за 
набавяне на печатни издания и Устав на БЗНС. 

При всичката тази милосърдна по същество дейност, ненаказуема по закон, съдът приема, че е 
възстановен забраненият от закона БЗНС- Н. Петков, и че подсъдимите "са организирали и 
ръководели противонародна банда, която чрез палежи, грабежи, бунтове, метежи и други общо 
опасни деяния се е стремяла да подрони, събори или отслаби народнодемократичната власт и да 
реставрира черното фашистко минало..." (чл. 98 от Наказателния закон). 

Присъдите са: Бою Боев Минчев - на смърт чрез обесване; Панайот Иванов Джиновски - на 
доживотен затвор; Стойо Ангелов Куртев от с. Ботево - 15 г. затвор; Марко Павлов Гърбачев от с. 
Роза - 15 г. затвор; Диньо Иванов Фаразов от с. Ханово - 15 г., Иван Стоянов Енчев от с. Болярско - 
12 г. затвор; Стоян Денев Стоянов от с. Болярско- 12 г. затвор; Недялко Радев Киров от с. Бояджик - 
10 г.; Иван Добрев Тонев от с. Ботево - 8 г.; Желязко Русев Стойчев от Ямбол - 5 г. 

Бою Боев, чиято присъда е произнесена на 7 февруари 1951 г., е откаран в Сливенския затвор и 
цели девет месеца чака коя нощ ще му е последна. Там са в съседство и с осъдените горяни от 
Сливенско и може би общата съдба и съзнанието, че умират за самата правда, ги е крепило, та Боев 
дочаква твърдо отменянето на смъртната и налагането на доживотна присъда. Изглежда че 
българинът, особено селянинът, не само телесно търпи като куче, но и душевно е жилав и 
непреклонен... 

А както и при другите процеси, макар и като прокурорски свидетели, останалите арестувани 
понасят торби и черги към лагерите или ги включват в други процеси. 

* * * 
ЗВЕЗДЕЦКАТА КОНСПИРАЦИЯ "СЕЯЧ" узнаваме по препис-извлечение от ПРИСЪДА № 

94/26 януари 1953 г. на Бургаския окръжен съд с председател Неделчо Ралев и членове Митю 
Иванов Митев и Генчо Генчев, с прокурор Гочо Костов. Тя започва с това, че: признава подсъдимия 
Русин Стоев Христов, на 36 г. от с. Звездец, Малкотърновско, за виновен в това, че в началото на 
1951 г. е образувал в Малкотърновска околия организация в с. Звездец и с групи в съседни села към 
границата, която ръководел до задържането му през август 1952 г. Същата, разчитайки на близка 
интервенция на англо-американските империалисти и техните сателити, си е поставила за цел да 
подрони, отслаби и саботира властта в Народна република България чрез преврат, теоретични 
действия и общо опасни престъпления, поради което по силата на чл. 70, ал. 1 от НЗ, във връзка с 
чл. 35 от съшия закон, го осъжда на смърт! 

Другите осъдени са: Щерион Димов Бараков, 46 г., от с. Стоилово, 
 Малкотърновско - 12 г. и 6 месеца; Иван Койчев Тодоров от с. Бръшлян, на 35 г. - 12 г. и 6 

месеца; Тодор Петков Стефанов, 45 г. от с. Калово, Малкотърновско 6 г. и 6 месеца; Михаил Димов 
Гончев, 40 г., от с. Стоилово 5 год. лишаване от свобода; Тодор Костов Димов, 46 г., от с. Звездец - 
4 години; Калоян Стефанов Георгиев, 31 г., от с. Стоилово, - 3 г. и 6 месеца; Никола Димитракев 
Николов от с. Звездец, 24 г. - 3 г.; Ангел Кирязов Иванов, 44 г., от Бургас - 10 г. затвор. 

Както и всички други подобни конспирации, конкретните обвинения са: организиране на канал 
за превеждане вражески елементи през границата (Ангел Янев и други), помощи за пострадали от 
властта (на Страти Димитров и други). 

По-особеното тук е, че са издавали и печатен бюлетин "СЕЯЧ", чрез който въздигали в култ Ал. 
Стамболийски и неговата идея, че не се свързвали с кулашки, а със средни селяни, наричани в 
присъдата "полукулаци", и че Русин Стоев водил и дневник, в който се пишело, че Асен Стамбо-
лийски (син) води чета горяни в Сливенско, че още на фронта в Унгария той се възхищавал от 
Гемето и после от Никола Петков и че комунистите трябва да дадат сметка за престъпленията си, 
когато паднат от власт. 



 

От мотивите към присъдата личи, че Русин Стоев се е държал пред съда достойно, отхвърляйки 
обвиненията, като защитавал своите идейни и граждански позиции. Данни за такова държание има и 
за Щерион Бараков, Иван Койчев и Ангел Кирязов, които "опитвали да се изкарат невинни". 

Макар и с трагичен край, възхитително е, че и в този, наричан от съда "невралгичен" край на 
родината е имало будни народни синове, въпреки невижданата диктатура. Приемствеността към 
бунтовните традиции, към героите преображенци се потвърждава не само от това, че са правили 
нелегалните си събрания и на самата Петрова нива, но и че са приели куршума, затвора и мъките 
пред овчата покорност... (Материалите по това дело дължа на любезната отзивчивост на Цвятко Ив. 
Маджаров - сегашен кмет на с. Звездец, активен продължител на идеите на "Сеяч"). 

* * * 
ИЗ ПИСМО ДО АВТОРА: "Пише ви Тоньо Славов Манолов, р. 1931 г., в с. Войника, Бургаско, 

сегашен адрес - гр. Ямбол, ул. "Яворов" 82. 
Арестуван съм на 18 април 1951 г. в с. Овчи кладенец, Ямболско, където бях учител, заедно с 

Теотак Тодоров Григоров и Милан Проданов от с. Овчи кладенец, Никола Матев, Димитър Кънлиев 
и Никола Узунов от с. Скалица, Манол Грудев Манолов от с. Зорница, Ямболско, Люцкан Ат. 
Люцканов от с. Войника, Ямболско, Руска Пенчева Дипаярова от Ямбол и Желязко Хаджиев от с. 
Радецки, Новозагорско. Осъден съм по чл. 70, ал. 1, във връзка с чл. 5 от Закона за забрана на БЗНС- 
Н. Петков, че съм възстановил нелегално този съюз. Другите също бяха съдени по този член, но 
втора алинея и ги осъдиха съответно: Теотак, Манол и Никола Узунов - по 5 години, Люцкан, 
Димитър и Никола Матев - по 3 г. Милан - на 2 г. и 6 месеца, а Желязко (чийто баща беше емигрант 
в Турция) и Руска бяха освободени. Само дни след задържането ми в нашия край беше проведена т. 
нар. Великденска акция на Държавна сигурност, защото Великден беше на 29 април 1951 г. Тази 
акция няма равна по масовост, защото тогава бяха се появили горяните в Сливенския балкан, а 
всичко опозиционно настроено се подготвяше да излезе при тях. Акцията обхващаше Сливенско, 
Ямболско, Бургаско и дори Казанлъшко. 

Тогава бяха арестувани: Господин Иванов Писарски и братовчед му Кольо Йорданов от с. 
Меден кладенец, а също така и вуйчо му Тоньо Стоянов Дичев от с. Миладиновци, по-късно осъден 
на смърт и убит. Те бяха съдени за опит да излязат в балкана при горяните, но заловени. С тях беше 
и Иван Кашленски от с. Роза, Ямболско. След тримесечно следствие в Ямбол бяхме откарани в 
Старозагорския затвор Но още при следствието в ямболската ДС, като бяхме в една килия с 
Господин Писарски и Кольо Йорданов, докараха арестанта Георги Йорданов Фърчанов от с. Блатец, 
Сливенско, в нашата килия. Той се представи като героичен горянин и голям мъченик. Докато да го 
разберем, че е провокатор, той усложни донякъде съдбата на Писарски и вуйчо му Тоньо Стоянов 
Дичев. Там, в ареста, ме покърти един случай, който държа да се пише. Някъде из коридора пред 
килиите на първи май 1951 г. скимтеше една циганка, арестувана, че прави просия между дошлите 
на свиждане с арестантите. Беше няколко дни в коридора, защото нямало килия за нея, и беше 
разбрала, че на мен храна не са давали тези дни. Тя помоли охраната да ми даде храна и те като по 
чудо разрешиха, та получих парче от пилешко месо. Не я виждах, но чух да я наричат Елмаз и тази 
й високо човечна постъпка ме просълзи. 

В Старозагорския затвор старши надзирателят Никола Коджаманов ме посрещна с думите: 
"Падна ли ми? Сега ще ти взема парите!" Чуваше се, че получава премия за изпълнени смъртни 
присъди. 

Като казах, че не съм осъден на смърт, допълни: "Нищо, и така ще те изсуша." Там щях да умра 
от глад, ако Стоян Цонков от Ямбол не беше успял да ми даде малко хляб. Оттам ме преместиха в 
Шуменския затвор, дето уж беше по-нормално, но пък убиха един току-що върнал се от свиждане 
човек, който обещавал на детето си, че скоро ще си бъде дома. Убиха го през прозореца, просто да 
си изпробват мерника. Интересна дискусия там, във Второ отделение, се състоя между 
католическия богослов д-р Дамян Гюлов и протестантския професор Гаврил Цветанов на 
богословски и общоетични теми. От Шумен се озовах в Белене. Там с братовчед ми Манол Грудев 
успяхме да се отплатим на Стоян Цонков от Ямбол, който беше тежко болен и му намерихме 
лекарства. 

Не е за отминаване и едно от най-чудноватите бягства от остров Персин. Стана от наказателното 
отделение, дето бяхме с Христо Гергов Катански от Кнежа, Спас Ив. Начев от с. Стоките, 
Севлиевско, Иван Д. Семков от Ловеч, Недялко П. Гешев от Хисаря, Борис Янков от с. Чаушево, 
Асеновградско, и други. Наказателното беше извън телените заграждения, за да нямат другите 
достъп до наказаните и имаше самостоятелна охрана. Но покривът беше от слама и тръстика. На 22 
август 1952 г. Иван Семков и Борис Янков разкършили дупка на покрива и избягали. Ние мълча-
ливо се наговорихме да не казваме, та дано вземат по-голямо разстояние оттук, преди да са открити. 
Но още сутринта надзирателите откриха, а Петър Гогов побесня от яд, че от самото наказателно 
отделение станало бягство. Изкараха ни на следствие и всички, но особено аз и Катански, бяхме 



 

буквално смлени от бой, да кажем кога, точно през къде и за къде са избягалите. Удържахме да не 
кажем нищо, а те успели да минат с някаква изоставена на брега лодка и да преминат цяла 
България, та чак в Асеновградско ги хванали, недалеч от границата, и то по един много 
непредвиден случай - имало хайка натам за залавяне на избягал от казармата войник и случайно 
налетели на тях... Върнаха ги премазани от бой, показаха ги пред строя на всички и ги отпратиха в 
затвора. 

Попаднах втори път (и колко още пъти!) в наказателното, но покривът вече беше от два реда 
греди - една до една, и натрупана кал, та час по час едва примрели ни изваждаха за по пет минути. 
Там бяхме с Димо Минков Иванов от с. Габарево, Казанлъшко, отново Недялко Гешев, арх. Васил 
Димитров от София (Княжево), Слави Варадинов от с. Брестовица, Пловдивско, Злати Бозаков и 
Ганчо Хр. Ганчев от Карнобатско и Иван Мостров от Бургас. Той беше изпребит за един хванат заек 
в слънчогледите. С нас бяха и бившият министър и водач на Демократическата партия Александър 
Гиргинов и генерал Иван Вълков - деветоюнски, както и бай Недко Ботев - земеделският народен 
представител. Мнозина от нашите налитаха за разправа с Вълков, но ги въздържахме като 
безсмислено. Той едва дишаше. Едва излязъл от наказанието, отново наказваха за нещо и викат: "И 
даскала да дойде вътре!" (понеже бях съден като учител, там все ми викаха "даскала"). Този път 
бяхме с Руси Колев Карапетков от В. Търново, Желю Динев от с. Землен) Старозагорско, Христо 
Монев от Богомилово, бай Иван Шаламанов и Васил Чинин от Пловдив, Петър Пасков от Варна, 
Георги Донев от Радомирско (анархист), д-р Грозев, д-р Петър Дертлиев от София, Бончо Няголов 
от с. Шипка (анархист), както и вечният наказан Недялко Гешев и други. 

Интересен случай беше и идването на някакъв полковник от отдел "Затвори и ТВО" Вълков, 
който беше с едно око, другото избито. Тогава ни събраха на плаца и той започна да говори за 
големите успехи навън при "народната власт", за морал и други. Внезапно бай Минчо Драндаревски 
от Чирпан, народен представител от БЗНС, а тук - лагерист, му зададе въпроса защо е с едно око. 
Ние изтръпнахме, но Вълков нещо го усука и не отговори, но и нищо не предприе срещу бай 
Минчо, който после ни разказа случая. 

Като ходел по организационна работа и предизборна агитация по Чирпанско през 1946 г., 
същият този Вълков, по партийно решение устроил засада на М. Драндаревски, за да бъде убит, 
когато се връща от събрание. Но той минал по друг път. Вълков излязъл да повика засадата да се 
прибира, но те го взели за жертвата и го обсипали с куршуми. Но само един го засегнал, и то в 
окото... 

След Белене бях на каменната кариера в с. Самоводене, дето ни откараха през 1956 г., понеже 
обявиха лагера в Персин за закрит. Тук нормите за взривяване и извозване на трошен камък за 
настилки и бетон бяха ужасни. Дванадесет кубика да натрошиш и извозиш с вагонетки на 200 до 
300 метра... Тук бяхме: Тодор Тод. Александров - капитан от войската, Спас Начев, Петър Иванов 
от с. Гуслар, Тервелско и други. Изтощен до крайност, след време ме откараха в Плевенския затвор. 
До мен в килията се намираше познатият ми от Белене Иван Мостров от Бургас, дето беше и в 
ужасния понтон посред зима в Дунава. Държаха го гладен и жаден по седмици. Казват, че си пил от 
урината и си ял от дрехите. Беше вече разбит психически и надзирателите изглежда не смееха да 
влизат при него (има данни, че вкарват при него някои, дето искали да бъдат убити - б. а.). Една 
вечер той започна да буйства, като трошеше вратата с капака и после с кофата за по нужда 
(чугунена). Вратата се разпука и той излезе и полетя с викове из коридора. Изведнъж се зачуха 
изстрели и видях през шпионката как той рухна на цимента в коридора и под него се проточи 
вадичка кръв... 

След излизането си от затвора през 1959 г., макар малко смекчени, мъките продължиха - сондьор 
по Сливенския балкан, строителство във Варна, заедно с приятелите от затвора - Герчо Джамбазов, 
Яким Ив. Сидеров от Плиска, Димитър Й. Бурлашки от Варненско, Иван Георгиев Йорданов от 
Шуменско и други. 

Сега съм пенсионер и живея с умилителния спомен за младежката ни жажда някога от 1948 до 
1951 г. да създадем "Оранжева гвардия" чрез нашата конспирация, която да е идеен отряд за 
опазване на земеделската идея, като я изучава, разпространява и утвърждава в нашия край и в цяла 
България. Сега живея в Ямбол и върша това свободно като член на БЗНС и върховен съюзен 
съветник." 

Цитирах голяма част от това писмо не само защото то дава информация за много случки и лица, 
но и като пример колко невъзможно е и по области да се внесе порядък и систематизация на 
постъпващите данни за народните страдания. Ето какъв малък дял е дейността на Тоньо Даскала 
там, където е осъден със своите съподсъдими, и какъв порой от събития го слитат през осемте 
години затвор и лагер. При това, макар и интересни, съкратени са от 22 на четири страници. Затова 
пък по-телеграфно ще изложа данните, които съдържат предимно личностна информация. 

* * * 



 

ДАННИ ОТ ИВАН КАЛЧЕВ от с. Първенец, Бургаско: 
"Ние сме шест деца на родителите ми и най-много аз ходех с баща ми. На събора в Карнобат 

през 1946 г. разбрах колко голям и силен е БЗНС. Но после арестуваха и пратиха в лагер нашия 
председател Ради Иванов-Черното. На 1- юли 1949 г. арестуваха и баща ми Калчо Банов. Уж в село- 
после го били изпратили някъде, но и до днес не знаем къде е... Знаем, че после и нас с брат ми ни 
изключиха от гимназията, взеха ни овцете и нивите, като ни дадоха някъде в далечни местности, 
защото с това се разпореждаше един Иван Танев Докторов и синът му Христо, бивши служители на 
фашистката власт, но се пригодили към БКП. Наложиха ни тежки доставки и като нямахме как да ги 
издължим, вкараха в затвора майка ми и ние останахме сами, като двете ми сестрички-близначки 
бяха по на четири години. Това беше през 1952 г., като разни хора от властта ни казваха, че баща ни 
е изменник на родината и е осъден задочно на 20 г. затвор. После капитан Павлов от КДС в Ямбол 
доказа с вписания в бюлетин случай, че баща ни е убит още когато е задържан. После, през 1956 г. и 
мен вкарваха в Сливенския затвор." 

Стойко Георгиев Карачев е роден в с. Оряховица, Старозагорско, и през 1951 г. е войник, 
откъдето за разпространение на земеделските си убеждения и литература е осъден на 20 г. затвор. 
Заболява тежко от туберкулоза и през 1956 г. е освободен от затвора в Плевен. Само след 8 месеца 
по повод унгарските събития е отново в Белене, а след това повече от три месеца и в Ловеч. Сега 
живее в Несебър. 

Илчо Иванов от с. Скалица, Ямболско, е арестуван непосредствено след 9-и септември. Защото 
някога при идването си там, у дома им бил пренощувал царят. Баща му бил председател на БЗНС в 
селото и прибегнал до Стоян Люцканов - комунист, политзатворник, който бил поддържан от 
Дядото, та отървал Илчо от разстрел. По това време никой от  Скалица не смеел да отива в Ямбол, 
защото, поощрени от коменданта Панайот Каракачанов, комунистите били вкарали всичко, което 
им падне, в Палячовия хан в Каргуна. Като се напила някаква група една нощ и искала да ги изкара 
и избие, убила дори собствения си пост там и пуснала автоматни откоси върху арестантите. Имало 
много убити. В самата Скалица са убити двама братя Томови, защото имали маслобойна, както и 
двама полицаи, като ги изкарали в местността Лелек дере, където сега е язовир. Убит е и старият 
земеделец дядо Апостол, като преди това преживял ужасни мъчения -изваждане на очите и други. 
Местната черква "Св. св. Кирил и Методий" направили на овча кошара, а попа Никола карали да 
кара трактор под веселия им присмех (сега синът на попа Кирил е възстановил черквата). 

За да избегне преследванията, Илчо Иванов отива на работа чак в мините във Своге. Но като 
пристигнала характеристиката му, че е опозиционен земеделец и тъкмо се била случила някаква 
авария, местният шеф Богдан Милев от с. Бакьово, Софийско, го арестувал и дал под съд. Осъден е 
на 17 години затвор и след Плевенския, Пазарджишкия затвор и кариерата Огняново излиза с 
разклатено здраве. При следствието арестуват и сина му - юноша още, и го бият да казва какъв е 
баща му. (Данните са от сина му Иван Илчев Иванов, който живее в гр. Нови Искър, защото Илчо от 
години е покойник.) 

* * * 
От с. Скалица е убит и Иван Кирчев от шайка пияни властници на 16 септември 1944 г. Когато 

близките му го търсели и протестирали, името му било прибавено в някакъв процес, дето съдели 
убийците на Янко Кирчев, командир на Сакарския партизански отряд "Смърт на фашизма", за който 
войникът не бил и чувал. (Данните са също от Иван Илчев.) 

* * * 
"По време на изборите през 1946 г. баща ми Йордан Иванов Величков от с. Каравелово, 

Ямболско, е застъпник на народния представител Георги Хаджиев от Бояново, на Митьо Седев от 
Стара Загора, а след арестуването им той изпраща и помощи, както и на Петко Търпанов - народен 
представител от опозицията, социалдемократ, който бил в Сливенския затвор, умрял във 
Варненския затвор. За тази му дейност е многократно арестуван и бит до смърт в ДС в Бургас, 
отдето веднъж го пускат просто да умре дома си, но той оживява. 

От Каравелово е арестуван и Кальо Стоянов Калев - земеделец опозиционер, който е бил 
измъчван да каже къде се укрива Койо Русев, много добър човек, който обаче се укриваше от 
властта. След седмици трупът на Калю Стоянов Калев беше намерен обесен в гората. Той беше 
бездетен, но много добър човек и може би сега само аз нося образа му. Нямаше кой да се 
заинтересува за него. Моля поне името му да бъде вписано сред хилядите мъченици на свободата." . 
(Писмото-молба е от Пенка Й. Величкова - Дръндарова, дъщеря на Й. Величков) 

*** 
ПРИСЪДА по н. о. х. дело № 421/19ь2 г. на Бургаския областен съд - съдия Неделчо Раев, и 

съдебни заседатели - Г. Запрянов и Маври Тодоров, прокурор - Гочо Костов. ПРИЗНАВА ЗА 
ВИНОВНИ И ОСЪЖДА: 

1. Ради Дойчев Радев, 23 г., от с. Горица, Бургаско - на смърт по чл. 70, ал. 1 и във връзка с чл. 5 



 

от Закона за забрана на БЗНС - Н. Петков. 
2 Никола Пеев Николов, 22 г., от с. Горица - на смърт по чл. 70, ал. 1 от НЗ и чл. 5 от Закона за 

забрана на БЗНС - Н. Петков. 
3.  Грозю Славов Грозев, 42 г., от с. Емирско, Поморийско - 20 г. 
4.  Тодор Митев Чобанов, 46 г., от с. Горица - 15 г. затвор. 
5.  Йордан Петков Стоянов от с. Обзор, Поморийско - 10 г. затвор 
 6. Марин Демирев, 42 г., от с. Страцин, Поморийско - 8 г. затвор. 
 7. Георги Маринов Недялков, 22 г., от с. Гълъбец- 4 г. затвор. 
 8. Йордан Стоянов Душев, 64 г., от с. Казичино - 4 г. затвор. 
 9. Кръстьо Радев Недялков, 26 г., от с. Плазовец - 2 г. 
10. Стоян Анестиев Демирев, 31 г., от с. Страцин - 3 г. условно. 
 11. Вълко Георгиев Петков, 65 г., от с. Плазовец - 3 г. условно. 
 Осъдените на смърт двама са ръководители, а другите членове на нелегална организация из 

Поморийския край, подготвяща се за бунтове, метежи и други общоопасни престъпления. За което 
са събирали пари, уж под формата, че ще се прави паметник, за да купят оръжие. Същата група 
многократно е подпомагала и укривала от есента на 1949 г. до май 1951 г. нелегалния бандит Митьо 
Василев Пирев от с. Горица. Това се изнася в статия на в. "Черноморски фронт" от 7 май 1952 г., 
доставена ми от Черньо Дойчев Дойчев от Бургас, която предаваме със съкращения, тъй като 
повтаря възприетия от властите стереотип на обвиненията към всички, непокорили се на забраната 
на Земеделския съюз. 

Съвсем друга е за същата драма статията на в. "М. бряг”  бр. 17 от август 1991 г. под авторството 
на Любомир Милев : Тя е един възвишен реквием по случай 39-годишнината от убийството на 
двамата младежи, описваща както изживените от тях мъки при следствието и двумесечните 
терзания  в участта на осъдени на смърт, така и светостта на идеала, за който загиват. 

Разстреляни са "в името на народа" в бургаските гробища - както пише Л. Милев, като от негово 
име са присъствали заместник-окръжният прокурор Тотю Бонев и лекарят на МВР в Бургас д-р Руси 
Русев. Може би помнят къде е общият им гроб? 

По решение на същия Бургаски окръжен съд, но вече през 1991 г., те са реабилитирани, но кой 
може да ги върне между нас? 

* * * 
Две малки хартийки крият неизразимите с думи страдания на баща и син - свидетелство за 

съдимост на Новозагорския районен съд, че Еню Димитров Баръмов от с. Съдийско поле, Бургаска 
област, е осъден през 1952 г. на 15 г. лишаване от свобода, заради възстановяване през 1948 и 1950 
г. на забранения БЗНС - Н. Петков, и удостоверение от затвора в Белене, че синът му Димитър Енев 
Баръмов е изтърпял цели 11 години от също 15-годишна присъда за същите деяния... Горда 
приемственост на идеи и борба от баща на син и жестока приемственост на властниците да мъчат до 
девето коляно всеки, който не мисли като тях... 

*** 
За повсеместното надигане срещу болшевизма в приморския край през най-бунтовния период 

1947-1953 г. говори н разкритата през 1953 г. младежка земеделска група от с. Приселци, Бургаско, 
ръководена от Иван Георгиев Керемедчиев - осъден на 20 г. затвор; Андон Георгиев Керемедчиев 
(братя) - осъден на 12 г., Костадин Георгиев Янков – 12 години затвор; Стоян Зарков и Костадин 
Захариев Андонов от Обзор - осъдени на 12 г. затвор. 

Обвиненията са същите като на групата от с. Горица, но по дейността им личи, че е 
координирана, защото селата, сред които са действали, не са далече помежду си. И Иван Г. 
Керемедчиев от Приселци е обвинен също като ятак на НЕЛЕГАЛНИЯ Митьо В. Пирев, както и 
убитите Ради Дойчев и Никола Пеев от с. Горица. 

 Изглежда че смелостта и пълната отдаденост на борбата за частна собственост, земя и свобода 
на Митьо В. Пирев са му давали сили апостолски да обикаля в този край, да буди и организира 
народната съпротива. 

 За това говори и обемистото изложение на сина му Желязко Митев Пирев, в което той изплаква 
горката съдба не само на баща си, но и своята. На самия 10 септември 1944 г. в с. Горица е убит 
Добри Великов - брат на Митьо Пирев, без никаква вина. Просто защото е бил полицай. Като 
знаели, че брат му няма да се примири лесно с това, ден по ден го привикват и бият до смърт, за да 
го направят негоден за очакваното отмъщение. Но той решил да не се остави да го убият и поел 
китните дъбрави на най-източните разклонения на балкана, надвиснали над самото село Горица. 
Мило за драго давали селските червени разбойници да го заловят, но той цели години им задава 
страх, поради което те пренесли злобата си над момчето му, който още 16-годишен е арестуван и 
държан 15 дни в карцерите на бургаската ДС. А през 1956 г. дългата ръка на убилите вече баща му 
(1952 г.) властници го намира в трудовите войски, отдето заедно Паруш Василев от с. Съдиево, 



 

Айтоско, ги осъждат по на 10 г. затвор просто защото са "вражески елементи и се радеели за 
Унгарското въстание". 

 * * * 
Ако се върнем малко във времето назад, ще се убедим, че послучайните акции на Държавна 

сигурност не са някакво изключение. 
Георги Петков Раднев и Пеньо Михов Миланов от с. Миладиновци, Петър Попов от с. 

Иречеково, Стоян Гърбачев от с. Роза, Димитър Ковачев от с. Болярово (Елховско), Венелин 
Панайотов и Панайот В. Бояджиев от Ямбол са арестувани като ученици в ямболската гимназия 
през 1947 г. По случай идването на Тито в България, защото някъде в гра_ да имало надпис: "Смърт 
на Георги Димитров и Тито" Един месец ги бият и държат на глад в арестите на ДС, а после ги 
изправят на съд и ги осъждат по една година условно, като ги изключват от училището. 

Не след дълго ги сподиря и вторият редовен прийом на ДС - за бдителността към белязаните. 
Повечето отиват на работа в гипсовите мини в с. Староселец, но и там арестуват Георги Раднев и 
Велико Тодоров Монев от с. Крумово, Ямболско, и от милицията в Нова Загора се озовали и в ДС- 
Стара Загора. Там опитват да ги прикрепят към друга арестувана група, в която е и на Георги брат 
му - Ангел Раднев. Първите двама освободили след 5 месеца арест и следствие, като Велико Монев 
изпратили в лагер. Другите, едва живи от бой и глад, са изкарани на съд през ноември 1951 г. не са-
мо по стандартното обвинение, че са възстановили забранения БЗНС и са водили вражеска агитация 
да не влизат селяните в ТКЗС, но и че работещите в мините били изпратени там да изкарват пари за 
поддържането на горяните в Сливенския балкан. Осъдени са: Тоньо Дичев Стоянов от с. 
Миладиновци, Ямболско - на смърт; Господин Писарски от с. Меден кладенец - 15 г.; Ангел Петков 
Раднев - 12 г.; Стоян Георгиев Стоянов от с. Мъдрец, Хасковско - 15 г. (удавен в Белене); Михо 
Пенев Чорбаджийски от Миладиновци - 8 г. Смъртната присъда на Тоньо Д. Стоянов е изпълнена... 
И тези младежи не са за пръв път осъдени, а по показателя белязани са осъждани и през 1948 г. като 
ятаци и поддръжници на дядо Гичо Тодоров Танев, зет му и сина му от с. Драма, Елховско, през 
нелегалната им дейност в Манастирските възвишения. Тогава по на 3 години затвор са осъдени: 
Тоньо Дичев Стоянов, Радни П. Раднев (третият от братя Радневи), Ангел, Иван Маринов и други. 
Малко по-късно, като отглас на тези събития е осъден и Георги Стойчев Георгиев от с. 
Маломирово, Елховско, който твърде млад е повлиян от носещия се по този край героичен подвиг 
на Дядо Гичо, но истинска дейност развива по време на сливенските горяни. Сближава се с Кадри 
Зехиров от с. Въбел, Никополско, и чрез него се опитват чрез близкото на Кадри посолство да искат 
доставяне на оръжие за горяните. За целта успява да мине границата Живко Мирчев, но Георги и 
Кадри са арестувани и планът пропада. 



 

 
ГРАНИЧНАТА ГОЛГОТА 

(Изкуствени бягства) 
 
Пъстра и разнолика е поредицата от индивидуални и групови страдалци под режима на 

диктатурата. Както цяла България, така и Бургаска област е станала като овча кошара, в която е 
нахлула глутница вълци. Нейната ограда са плетовете от бодлива тел, граничарски автомати и 
обучени кучета. Все по-трудно се прескача през тази ограда. Димо Тодоров Димов от с. Кости, 
Бургаско, съобщава каква касапница на хора е ставало край тяхната река Велека, поради близостта 
на границата. Със земеделската група на Тодор Русинов от 1946 до 1950 година властите са се 
справяли без съд и присъда. Там, под претекст, че са се опитвали да избягат, са убити земсистите 
Евтим Фитов и Андрей Свинаров, както и много други, имената на които няма как да бъдат 
записани. В синхрон с ДС и местните власти там са действали граничните офицери Атанасов и 
Тодоров. Около 15 семейства са били изселени и интернирани в с. Ичера, Жеравна, Търговище и 
другаде. Самият Димо Т. Димов е бил на четири годинки, когато майка му с три деца и багаж на 
ръце пристига под стража в Жеравна. Златка Атанасова Манджукова от с. Индже войвода, 
Созополско, знае, а по този край това е било публична тайна, за един трик "изкуствени бягства", 
чрез който по най-подъл начин властващите са унищожавали свои противници, за които няма 
никакъв претекст да бъдат арестувани и съдени или дори изправни в лагер. Просто почтени и 
дисциплинирани като граждани, авторитетни в своя си район, но и неприемащи приспособяване или 
доносничество пред властта38.  

Тогава? Ето начина - издебват такъв момент на арестуване, че никой да не знае. Или при 
връщане, или при отиване на работа, или където и да е извън средата му и като наберат достатъчен 
контингент от разни места, откарват ги нощем на границата, разстрелват ги и до другия ден 
съобщават на близките: "По съобщение на командването на еди кое си гранично поделение вашият 
съпруг, син и т. н. е разпознат сред унищожена диверсантска група, оказала въоръжена съпротива 
при опита си да премине незаконно границата." 

С учудване и стрес някои лично отивали да приберат трупа, нерядко лично убеждавайки се, че 
наистина той е сред група избити, до които е и оръжието, с което са дори "наранили при 
престрелката двама-трима от граничарския патрул". 

- Какво му беше, та да тръгне да бяга? - вайкат се близките и не властта, а него, убития, макар 
през сълзи считат виновен. 

В повечето случаи това се разгласява и от печата под заглавие: "Неотменната съдба на 
изменниците на родината!" 

Типичен такъв случай е през 1947 г. с няколко убити на границата към Малко Търново, сред 
които и търговецът Стоян Ст. Бижев от Габрово и племенникът на писателя Константин Величков 
от София, с когото Бижев никога не се е виждал или чувал, та камо ли да рискува бягство с него, 
както и с другите... ("Работническо дело"). 

Макар строго секретен, този маниер станал известен на околийски, дори на местни селски 
ръководства и комитети и те си избирали измежду своя "контингент от врагове" кого да дадат за 
"беглец" в поредната пратка. (За горния случай- по-късно.) 

С други властите са се справяли по-пряко. Пет пъти е арестуван и бит Ангел Цонев Хаджийски 
от с. Иречеково и всеки път все по-отпаднал се връщал дома, налаган с овчи кожи, за да се съживи, 
докато се принудил да напусне селото, а с това да остави и всичко, придобито от коларо-
железарския си занаят през десетилетията, на своите мъчители (Съобщено от дъщеря му Господина 
Ан. Петкова.) Така е прогонен от родното си село Еремия, Кюстендилско, Георги Спиридонов 
Тачев, заселен в Нова Загора, сега покойник. Но не го изпускали отново от очи. След малко повече 
от година, през 1956 г., го намират в Рудозем, в мините, където работел. Бил вече женен и жена му 
бременна. Цели 6 месеца е в ареста на ДС - Хасково, докато му се родило детето. "Поздравили" го в 
ареста за това с една декларация за сътрудничество с властта, чрез която "до довечера си при 
синчето си". Просълзил се (както и аз сега) и заплакал човекът, па отвърнал: 

- Такъв ли баща трябва да целуне довечера първата ми рожба? - и отказал да подпише. След три 
години, едва жив, но достоен се върнал бащата от остров Персин и с чиста съвест целунал сина си! 

Цели години струпвал материали да си построи нова къща Димо Илиев Бакалов от с. Покрован 
под завистливите погледи на своите червени комшии, а той бил председател на БЗНС в селото и 
застъпник на опозицията в изборите през 1946 г. 

- Ах, падна ли ни най-после? - израдвали се комшиите, когато се разбрало, че БЗНС е забранен и 
Никола Петков - убит. С подръчен багаж и бременна жена го изселват в село Борима, Ловешко. Там 

                     
38 ДС ги е водила в разряда "Латентно опасни". 



 

се ражда синът му Илия Д. Бакалов (живеещ сега в Бургас) и е израснал, носен от квартира на 
квартира, защото никой там не смеел да ги приюти. Само Ахмед Хаджиоглу по-смело ги приел, но 
през тези митарства още две новородени деца умират - едното на осмия, другото на третия ден от 
раждането... Докато на властниците в с. Покрован, Ивайловградско, се родили две нови къщи от 
иззетите материали за новата му къща... 

Типична е трагедията и на Георги Трифонов Маджаров от с. Светлина, Ямболско, сега живеещ в 
Ямбол. И за него земеделските убеждения са потомствена чест, но и повод за властниците да го 
преследват цял живот. По донос на вървящите подире му копои на самия Гергьовден 1946 г. е бит 
до смърт в милицията, след което и властите го имат за белязан, но и той, заедно с разнасянето на 
идеите, с едното око гледа към границата. Кратковременното му студентство е прекъснато заради 
опита с негова помощ да бъдат изведени от България застрашени от репресии съидейници – 
народни преставители и активисти. В края на 1948 г. е заловен и осъден с цяла група бегълци и 
помагачи: Pуси Георгиев Митревски, беглец от лагера Куциян - 12 години и половина; Петко 
Иванов Франгов от Бяла черква, народен представител в 6-о Велико Народно събрание (сестрин син 
на Райко Даскалов) - осъден 3 г.; Кънчо Славов Леков от гр. Меричлери, партизанин от 
Радомирския отряд, народен представител от 6-о Велико Народно събрание - 1 г. затвор и след това 
на лагер; Георги Т. Маджаров - 1 година и половина; Калоян Георгиев - 1 година и половина; Вълко 
Бонев Кавръков от с. Раздел - 1 година и половина; Георги Пеев-Даскала от с. Устрем - 6 месеца 
затвор; Бойко Янев- също 6 месеца затвор. След затвора нещастията за Георги Маджаров и 
семейството му не спират. При жесток побой в Държавна сигурност умира мъжът на сестра му 
Мария - Божил Костадинов, а заедно с десетки други семейства цялото му семейство е изселено 
(интернирано) във Врачанско. В стотици страници мемоари са описани патилата му, в които показва 
и литературни дарби, които ще издаде в книга. На Г. Маджаров дължа и големия списък с жертвите 
на болшевизма в Ямболско, за които е положил непосилен труд като виден деятел на Клуба на 
репресираните в Ямбол. 

За жестоко издевателство над излизащия от лагер земсист Велчо Велев от Търнава съобщава 
Руска Щилянова Гатева от Нова Загора. С явно намерение да бъде обречен на бавна смърт, той е бит 
и потопяван в пробита в леда дупка във водите на река Росица до вледеняване и домъквайки се до 
дома си, само заявил: "Убиха ме! Макар и жив, аз съм вече убит!" и наскоро починал. В концлагера 
Росица през 1946 г. са откарани и Господин Павлов от с. Межда, Ради Иванов от с. Първенец, 
Димитър В. Киров от Стралджа, Павел М. Гърбачев и Марко Гърбачев от Гюлево (сега Роза), Тодор 
Стоянов от с. Зорница, Стоян Ангелов от с. Ботево, Атанас Ив. Байрамов от с. Веселин,  Кольо П. 
Додов от с. Безмер, Васко Цонев от Ямбол, а от Сливен - Илия Илиев и Стойко Белев. В лагера 
Ножарево, Тутраканско, през 1948-1949 г. е бил Георги Дойчев Георгиев от с. Гълъбец, 
Поморийско. 

*** 
Безбройни, необхватни и незнайни по размер, разновидност и численост на хората са 

страданията в този край на родината - Бургаска област. И те не са само при акциите по разтурянето 
на БЗНС. Те продължават много години, защото неговите привърженици, предавали идеите му от 
дядо на баща и от баща на син, са предпоставка съюзът като феникс да възкръсва тук и там в лицето 
на млади и все по-млади поколения българи. 

Типичен, но върхов случай е известната ЯМБОЛСКА КОНСПИРАЦИЯ, разкрита и съдена чак 
1961 г., за която вече стана въпрос в първата книга, но която не можем да отминем и тук, следвайки 
хронологията на съпротивителния процес в този край. 

Обвиняемите - Димитър Георгиев Пенчев от с. Чарда, Жеко Стоянов Ив. Матев от с. Люлин, 
Петко Илиев Пенев от с. Староселец, Димитър Пенев Д. Прасаджиев от с. Бояджик, Стоян Иванов 
Матев от с. Люлин и Димо Стоянов Алдинов от с. Крумово, не са били членове на БЗНС или ЗМС (с 
изключение на Стоян), защото на 9-и септември 1944 г. са били деца. Това положение вместо 
снизходителност, предизвиква у властите безпощадност. Защото тези младежи се оказват така 
подготвени идеологически, така чисти нравствено, че в която и среда да са попадали, около тях като 
мастилено петно върху попивателна хартия се е разширявало влиянието им. Техните политически 
проповеди в точно съответствие с "Принципите на БЗНС" като магнит са привличали мало и 
голямо, включително братя - Атанас и Пенчо Георгиеви Пенчеви, сестри, зетове и земляци - Желю 
Йорданов от с. Люлин, зет на Стоян Ив. Матев, Иван Ив. Казаков, Митьо Делчев Голаков, Тоньо 
Нанев, Васил Нанев - всичките от с. Люлин, както и Иван Вълчев и Димитър Дончев, от същото 
село, Петко Динев Петров от с. Палаузово, живеещ в Сливен) са все отражение на това. С радост и 
голяма щедрост са дали помощи за затворници и лагеристи и Димитър Тончев Петков и Димитър 
Динев Петков от Сливен. Под влияние на Жеко Ст. Иванов за членове на нелегалния ЗМС се 
включват и Куньо Тенев Статев и Костадин Георгиев Заманчев от Бургас, а по поръчение на същия 
чрез Димо Алдинов нелегална група се образува и в с. Крумово с Михо Желев, Ангел Колев, Кирил 



 

Бойчев и други. У бившия активен деятел на ЗМС в Ямболско Иван П. Деведжиев Димитър Пенчев 
успява да събуди кураж за нова дейност и той предава на организацията устави и членски карти, ук-
рити при забраната (той е от с. Могила, Ямболско). Подпомагали са нелегалната дейност и съдените 
и лежали вече в затвора Димитър Балчев от Ямбол и Атанас Ив. Железчев от с. Воденичане (сега в 
Сливен), като особено настоявали за предпазливост в действията. (Данните за всички изброени са от 
листове 3, 7, 8, 11, 14, 20 и 24 от обвинителния акт). 

Тази широка мрежа от групи стряска Държавна сигурност, както и отговорните фактори - 
партийни и административни, и става неудобно да се прави такъв многолюден процес, след като 
десетилетие и половина от "народна власт и социалистическо строителство" се твърди за монолитно 
единство между партията и народа. И решават да съдят на първо време само централното ядро. Още 
повече че главните организатори, с цел да опазят другите, поемат всички деяния върху себе си. 
Затова подсъдими са само шест души, а другите в случая са само свидетели. Те обаче са наказвани 
поединично и тихомълком. Кънчо Велчев, Васил Нанев, Атанас Железчев и други са осъдени, други 
- изпратени в лагер, трети - интернирани, изселени, уволнявани... 

С това се обяснява и жестокостта над подсъдимите, та въпреки помощно-просветната, 
идеологическа дейност, осъждат двамата първи обвиняеми на смърт. Още в обвинителния акт, на 
лист 27, се препоръчва на съда: "Само физическото им унищожение ще им отнеме възможността 
при една контрареволюционна ситуация да развият в нашата страна опасни за работническо-
селската власт действия.- (Подробно - в първата книга.) 

Имайки на ръка десетки, ако не и стотици данни за съдебния терор и произвол в страната ни 
след 9-и септемвр11 1944 г., намирам, че процесът срещу Ямболската конспирация на 28, 29, 30 
ноември и 1 декември 1961 г. е класически пример на жестока съдебна разправа над подсъдимите, 
но и тяхна нравствена и политическа победа над съдници и управници... 



 

 
ЕДИН ОСОБЕН СЛУЧАЙ 

/Наша "къртица" под краката на ДС/ 
 
От данните до тук, както и по-натам в книгата, всички опити за организиране на тайна /и трайна/ 

мрежа от съпротивителни огнища и групи срещу сталинисткия режим, бързо се проваляха. 
Защото такава, тотално потискаща власт винаги има на ръка всички съблазни и всички насилия, 

за да вербува почти всеки който набележи, като свой агент-сътрудник /или "къртица" както ДС ги 
смятала/, да го внедри в която и да е групировка от своите противници още в нейният зародиш. 

Докато ние, млади и неопитни, гневни от неправдите, сляпо се включвахме в своите тайни 
уговаряния за борба срещу властта, без никакъв оглед и знание за нейните разузнавателни прийоми, 
довеждащи скоро до нашето залавяне и осъждане. 

Почти за гордост, а повече и за съжаление по-късно и сред нашите среди се е появила една 
единствена "къртица", съвсем малко "ровила" под краката на всевиждащата и всеможеща Държавна 
сигурност. 

Това е Димитър Георгиев Пенчев от с. Чарда, Ямболско. 
Горещ привърженик на забраненият тогава БЗНС - Н. Петков, още като ученик в Ямболския 

механотехникум през 1955 г., а после и като войник /1958/, той организира и ръководи тайни 
кръжоци по изучаване на земеделската идеология. Някои от членовете му доверяват, че са подпи-
сали Декларация за сътрудничество пред ДС и от там ги насочвали да следят и подслушват точно 
него. Жаждата за нелегална дейност срещу болшевизма му е „душа и свят" на Димитър и той не 
само помага на довериниците му се да пишат доноси за него, но и сам решава "да надхитри 
хитреците", за да проучи методите им и сам предизвиква да бъде и лично вербуван, като му дават 
псевдоним "агент Благоев"... 

Написва и някои "доноси", но така, че никому да не навреди, след което вербувалата го 
спецслужба не го и потърсва. 

Но той, окуражен от "двуликата си служба" - и на ДС и на своята идея, след уволнението си от 
казармата, заедно с току-що цитираните младежи от Ямболската конспирация образуват нова, още 
по-сериозна група за изучаване идеологията на БЗНС, събиране помощи за осъдени съидейници, 
разпространение на книжнина, позиви и Програма за земеделско управление на България, с което 
почти възстановили на разни места забраненият съюз... 

Разкрити и арестувани на 28 юни 1961 г., като за следствие ги откарват на най-високо ниво - 
Централното следствено управление на Държавна сигурност в София. 

Никъде не се споменава за подписаната Декларация, нито за "агент Благоев" като някакво 
"смекчаващо вината обстоятелство". А напротив, опита на нашата злощастна "къртица" да 
"надхитри хитреците" докарва на Д. Пенчев смъртна присъда-разстрел /заедно със Жеко Стоянов/ и 
той повече от сто нощи и дни тръпне в килията в Сливенския затвор в мъчително очакване на 
куршума... 

Оставени са от Върховния съд на по 20 г. затвор. Щастлив случай е, че при общата амнистия по 
случай 20-годишнината от 9-ти септември 1944 г. той е освободен. 

А в досието си той е вече под кодовото название "непоправимия", а после и "диверсант", което и 
сам потвърждава, като през 1967 с още двама свои съидейници избягват в Турция. Върнати са от 
там и на границата единият /Стефан Тутеков/ пада убит, а Пенчев прекарва цели 7 години в Старо-
загорският затвор. 

За него следва след това и нововъзстановеният концлагер на остров Персин - Белене сред турци 
и помаци, а после и насилственото "въдворяване" в мина Бобов дол. А той е вече семеен и заедно с 
него тежката си орисия понасят и жена му Минка и дъщеричката му Недка. Чак през 1987 г. 
избягалият преди три години във Франция негов приятел /Петър Бояджиев/ успява да направи 
обществено достояние живота и съдбата на този мъченик за правдата, предизвикала масови 
съчувствени писания в западната преса и публични протестни демонстрации, дори от френските 
прокомунистически среди. Властите се принудиха да го експулсират. И сега живее в град 
Марсилия, заедно със семейството си. 

През 1990 г. беше избран за депутат на СДС, предложен от БЗНС - Н. Петков. А у нас, както 
всички знаем, вече 20 години се играе със компромати-досиета и кой кого не опита да очерни с тях? 

Никъде обаче не беше споменато името на Димитър Пенчев, нито устно, нито писмено. Но - 
жива някаква част от усещащите се изиграни и подиграни инквизитори от ДС, както се казва "ни в 
клин, ни в ръкав" миналата година са подхвърлили за отмъщение името му пред сегашната Комисия 
по досиетата като "агент Благоев"???.. 

Никой от нас, неговите приятели и съидейници не вярва в това, защото живота му е белязан 
както на никой друг с рискове и страдания в името на демокрацията. Той е нашият героичен 



 

ФАНТОМАС, разигравал толкова години тази черно-червена институция Държавна сигурност, до 
самият разпад на ужасния и режим... 



 

 
БУНТЪТ В СЛИВЕНСКО 1950-1951 г. 

 
"...Пушка ми чукна и пукна  
във сливенските балкани,  
та си удари, удари,  
във кремълските палати, 
във Сталинови покои. 
Че си се виком провикна 
войвода Георги Търпанов: 
- Да знае всеки, да чуе, 
българин робство не търпи, българин глава не скланя  
ни пред султански пандури,  
нито пред царски службаши,  
ни пред червени джандзри!..." 
Откъде са тези дръзки думи? Изпя ли някой тази песен дето свързва в едно и робство с робство, 

и въстание с въстание, или половин век е съдено с този глас да стенат букаците под връх Синилка, 
Чобан дере и Невеща, докато отекнат в сърцето ми, докато ги запише ръката ми? 

Няма в историята ни друг такъв героичен подвиг в името на правдата и свободата като 
въоръжения бунт в Сливенско, толкова време да е останал потиснат под камъка на забраната и 
забравата!... 

Червените потисници оплакаха близо на двеста страници своите пострадали и съвсем късо 
определиха борците като "подвизавала се в Сливенския балкан банда", която после била 
"ликвидирана"39. 

Но защо и ние, пет години след рухването на тиранията, не спираме вниманието си над тяхната 
саможертва? Поне с користната цел да намалим позорящия ни период на волско търпение и овчо 
мълчание пред половинвековните властници. Дали подвигът им е толкова по-малък и без значение 
за България от "скоропостижната загуба на знаменитата актриса Марлене Дитрих", починала на 81 
години, или световната загуба на починалия от СПИН Фреди Меркюри, които не остана вестник, 
радио или екран да не прославят и оплачат у нас? Триста гадания и сензационни разкрития се 
огласиха за някого, дето не се знае в кои дни си е пил водката с рубли, кафето с долари или е ял 
шунката и бекона с дойчемарки и лири... А от страниците на един временен официоз един двулик 
Янус дори скръбно проблея за "въстанието, което нямахме", облажавайки унгарците, чехите и 
поляците, които имаха. Така ще е, докато от неговото положение е толкова по-лесно да посвети своя 
"уикенд" на Париж или Лондон, вместо на Тополчане, Блатец или Сотиря, до които няма аеролиния, 
а под връх Синилка и Българка няма Златни мостове и Копито... 

*** 
След преврата на 9-и септември 1944 г. новите властници твърде лесно овладяха градовете. Не 

защото ги подкрепи работничеството, както им е по теория, а защото невероятно бързо се свиха, 
прикриха и приспособиха към тях ония, които трябваше да се съпротивляват - чиновниците, 
службашите, богаташите, дори полицаите, които представляваха силата на бившата власт. Никъде 
не разбрах рота, взвод или отделение поне полицаи да са дали сражение, преди да ги арестуват. 
Никой чиновник или служител не напусна поста си в знак на протест срещу това, което идва. 
Никакви усложнения нямаше нито при изземването на едрата градска собственост, нито при 
национализацията на индустрията. 

Но идва ред и на селото - колективизацията. Последната крепост на частнособственическа 
България не е фронтално против кооперирането на земеделието. Към 40 земеделски поземлени 
сдружения има преди септемврийския преврат, 28 от които съдебно регистрирани. Задружното 
обработване на земята води началото си от стопанския бит на славяните. Но кооперация на 
доброволно и честно уговорили се и сдружили се партньори-съкооператори. Кооперациите са 
проповядвани и писани в "Принципите на БЗНС" от Ал. Стамболийски40. Не подобия на съветските 
колхози, дето нека отново го повторим: "Двадцать работают, тридцать пишут и один живет как 
барин". Затова и комунистите предприемат колективизацията в селата, когато вече са разтурили и 
забранили дейността на БЗНС. 

И намерили село без кучета, па тръгнали без тояга, гласи народната поговорка, но тук не се 

                     
39 Максим Асенов - "Ехо от куршуми", ДВИ, 1987 г. 
40 И сега, 1992 г., жестоко репресираните Йордан Байчев - горянин, Васил В. 

Вълчанов и други са организирали кооперация "Ал. Стамболийски" със 100 членове 

и 5 хиляди декара земя в с. Желю войвода. 



 

оказало така. И тояги, и автомати носят при нощните нахлувания, за да прикарват едва разсънения 
чичо пред бюрото на партийния секретар и председателя на селсъвета да подписва, че си дава 
земята в ТКЗС. Земята, която през петвечното турско робство си е била фактически негова 
собственост. Тя е предавана от поколение на поколение, там българинът с пот на чело е осъмвал и 
замръквал при сеитба и жетва. Там с "Карай, Яно, докрай да жънеме" гласовити българки са 
превивали снага над златните ръкойки, там край снопите са раждали своите левент-юнаци и под 
сянката на стволоватата круша са връзвали люлките им, с първо мляко задойвали и първи думи от 
рожба зачували... 

И ето ти сега - бръмчат джипове с агенти и партсекретари, в тъмно, през нощ нахлуват от село 
на село и с три реда на лист те карат да завъртиш ръка или палец и утре да изведат кравата из двора, 
а вдругиден да наведеш чело сред свои и чужди над обезличената безкрайна площ под 
подвикванията на надзирателя-звеновод, наглеждащия бригадир, председател и партиен секретар, 
преминаващи като господари над гърба ти. А веднъж месечно да надникнеш до уюта на сенчестите 
канцеларии, пълни с чиновници, да те търсят за жалки стотинки в разни ведомости и нормени 
книги... 

Зареждат се протести и единични или групови спонтанни схватки с непредаващи се селяни. 
Някои се укриват по мазета и тавани, други - в съседни села и сред роднини по градовете. Няма 
задружност и организираност на отпора. Забранена, бита и убивана е селската организация. Които 
могат да поведат за отпор, са в лагери и затвори. Ония, които водят плуга по браздата, са оставени 
сами на себе си. Сами себе си трябва да поведат, защото ножът е опрял до кокала... 

* * * 
Властниците трескаво бързат. Революционният подход, с който вършат всяко свое дело, е 

сътворил своите план-графици - до кога какъв процент от земеделието трябва да бъде 
колективизирано, вкарано в трудово-кооперативни земеделски стопанства - ТКЗС. Пропагандният 
шум, с който придружават своите "мероприятия", както винаги е двулик. Колективизацията е на 
доброволни начала и селяните с радост разорават синорите - тръбят по вестници и радио, защото се 
чете и слуша и от чужбина. А иначе като черкезки шайки над беззащитната рая се насочват 
командосите от партийни и меверетски служители към обречените на разгром села. Местните 
партийни групи са мобилизирани за съдействие. И те бързат, защото който покаже по-горещо ста-
рание, утре ще седне в канцеларията като председател или някакъв служител, ще бъде бригадир, 
звеновод. Ще носят пчеличките в кацата, а той ще гребе с лъжицата или поне ще си облизва 
пръстите. Тези местни партийци сочат най- непокорните,  най-биковитите. Не кандисват ли, първо 
те ще бъдат смазани от бой, за страх на другите. Нерядко иззад плетища и дувари блясва острието 
на брадва. Нерядко автоматният откос поваля някого. Редици от жени лягат пред тракторите или се 
струпват върху някой от похитителите на тяхната собственост. Но всичко това, поединично или 
групово, без връзка със съседни села, без строго споено единство в самите села, а следователно и 
без надежда за успех и спасение... 



 

 
НЕПОКОРИМИТЕ 

 
Същото трагично положение е и в Сливенско, но тук с пълна сила се е опазило напрежението, 

създало се около изборите през 1946 г. Там кандидати за народни представители са: д-р Борис 
Ненов, Васил Стоянов от Трапоклово и Иван Тенев Барутчиев от Сотиря-земеделци, и Леонид 
Търпанов - социалдемократ. В повечето села обединената опозиция печели от 70, 80 до 90 на сто от 
гласовете. От окръжните и околийските комитети на БРП /к/ са ядосани, но местните партийци са 
направо вбесени от своя неуспех. Особено след нахокването им от по-горните ръководства и запла-
хата, че ако не овладеят положението, ще ги сменят и ще докарат за партийни секретари от други 
места. Те искат "да им се окаже помощ от Държавна сигурност" и започват поголовни побоища над 
по-изявените земеделци. Защото по всичките села наоколо освен земеделци и комунисти почти 
няма други. Тук-там по двама-трима социалдемократи (широки социалисти), по някой анархист и 
демократ и безпартийните, също под силното влияние на земеделците. 

От архивни и лични данни се установява, че само в Тополчане земеделската дружба брои 120 
души, Земеделският Младежки съюз в Скобелево е бил 60 отчетени членове. Комунистите са с по 
10 до 20 членове, но крайно озлобени и подпомагани, те всеки ден вършат побоища, за което 
привличат в своя помощ и много цигани. Както си спомня Йордан Митев Чаушев от Тополчане, 
застъпник на опозицията в изборите, те след това не смеели денем да са вкъщи. Отивали или в града 
(Сливен), или в съседни села и късно вечер се връщали да преспиват дома. На Христо Ахмаков, 
макар и кмет тогава, нанасят такъв побой, че само се прибра дома и след месеци починал. 

- Всичко като че ли започна от изборите - казва Стоянка Тодорова Стоянова, съпруга на главния 
водач на тополчанци Георги М. Търпанов. - Нали нашите спечелиха изборите и само след някой ден 
15 души партийци отишли при Георги на кошарата и го пребили от бой, като да не остане жив. 
Намерил го дядо Митьо Йоргоолу и с някой го донесоха дома. Па нали беше фелдшер във войната, 
та повикахме доктора, дето е бил с него на фронта, да го лекува. Той настоя да заколим овци и с 
пресните кожи да го налагаме, та оживя. Но си остана все нащрек и си се подготви да не се дава 
жив. 

ГЕОРГИ МАРИНОВ СТОЯНОВ е роден през 1915 г. в с. Желю войвода, Сливенско, в 
многолюдно средно земеделско семейство. Като се оженва, става зет на Тодор Колев Търпанов и 
жена му Димитрина (Митка) в с. Тополчане. По прозвището на тъста си и той става известен под 
името Търпанов или Търпана, както са му казвали. 

Пословично честен, работлив, пъргав и справедлив, той е имал способността да взема бързи 
решения в критични моменти. Зарад тези му качества и за активно участие в земеделската дружба в 
Тополчане, той е бил под око на властниците и преди Девети септември 1944 г. Баба Стоянка - жена 
му, и сега си спомня, че за да го изолират от хората, девет пъти е извикван запас от 1942 година до 
1945 година. Войник е служил в 11-и пехотен полк и като санитарен подофицер (фелдшер) през така 
наричаната Отечествена война, под дъжд от куршуми е изнасял ранени из окопите, за да бъдат 
лекувани, за което си е дошъл с три ордена за храброст и разни медали и награди. Георги М. 
Търпанов още от дете е свикнал да се справя с трудности, защото се е родил и израснал сирак. През 
Междусъюзническата война баща му е убит в Сърбия от избухнала бомба, когато майка му е била 
бременна с него. Изглежда още от тогава пръстът на съдбата го е подготвял и посочил за онова, 
което ще извърши в живота си. 

През 1949 г. в Тополчане, Желю войвода, Блатец, Драгоданово и другите околни села се започва 
акция за създаване на ТКЗС. Властите, опарили се при изборите, дето съвсем открито заменят 
бюлетини и фалшифицират резултатите, вземат още по-брутални мерки за "сломяване съпротивата 
на класовия враг на село". Ходят на тайфи по селата и дето срещнат или видят дома на по-активен 
противник на насилствената колективизация, псуват, заплашват и бият. Не само безотговорно, но 
подадена инструкция от по-горните си началства. И изпращат в концлагери. Иван Спасов, брат на 
пребития кмет Христо Спасов Ахмаков, е изпратен на лагер само задето спасил от изнасилване три 
момичета жетварки от нападналите ги съветски войници през 1945 г. Мария Иванова, жена на 
Пеньо Христов Иванов от с. Желю войвода, няколко пъти е заплашвана с лагер или изселване, 
защото на баща й били дали белязана бюлетина да гласува и после не били сигурни дали е гласувал 
с нея, защото на мнозина били дали такива. Под тази заплаха я прекарали да подпише вместо мъжа 
си, който отказвал, някакъв лист в селсъвета и тя подписала. Но като разбрала, че е за членство в 
ТКЗС, грабнала го и го сдъвкала. За сметка на това мъжът й се озовал в лагера Ножарево. 

И Пеньо Христов, както и всички от този край, носят в себе си неизтлелия спомен за героичното 
минало на своите бащи (1923) и деди през турското робство. Самият Пеньо е потомък на Желю 
войвода, на когото е кръстено селото им. Първо се е казвало Черкешли, после Михайлово и откъм 
1930 г. е Желю войвода. 



 

- Мойто име е Пеньо Христов Иванов Добрев, а дядо Добри е брат на войводата. 
- И оранжевото знаме си обичам, под него е загинал Стамболийски, наше си е - казвал Георги 

Търпанов,- но колко ми е гордо, че Никола Петков възвърна първоначалното, зеленото знаме на 
БЗНС, каквото нашите войводи са носили на връх Българка, Бузлуджа и Змеюви дупки... Прави ще 
гинем под това знаме, назад или по очи ще падаме, но никога на колене!... 

А около него се групирали и оплаквали от побоищата и заплахите не само селяните от 
Тополчане и родното Желю войвода, но и от Блатец, Сотиря, Кермен, Драгоданово, Трапоклово, 
Камен, Калояново, Горно Александрово и други. 

А властите засилвали натиска, защото сред това упорито население съвсем изоставали с план-
графика си по колективизацията. Всички по-видни деятели на опозицията като народния 
представител д-р Борис Ненов, кандидатите и окръжните и околийските земеделски организатори 
били вече по затвори и лагери. Но местните активисти все още нямало за какво да бъдат осъдени. 
Първото достъпно и "под ръка" средство е да бъдат омаломощени от бой и стреснати от страх. До 
какви ли не начини прибягвали с тази цел. Всичко живо, мало и голямо се криело от бродещите по 
селата шайки от биячи. Селата били като под някаква карантина. Измислили да правят "нощни 
учения" на "резервната милиция", даже изобретили нещо като оръдие, изглежда от дърво, но 
боядисано за скриване на имитацията. Никола Димитров Георгиев от Тополчане си спомня как с 
мобилизирана група цигани местните партийци Петър и Диньо Попови, Иван Бърдаров, Георги 
Иванов, Тодор Динов и други тикали "оръдието" по улиците и командвали мерник вляво, къща на 
народен враг! Огън! 41 

- Недей, бе! - обаждал се някой. - Къщата ще ни трябва, дайте самия враг да измъкнем. - И 
нахлували ту при бай Съби, ту при Илия Ганев, ту при Личо И. Пашов, на когото пили от виното, 
набили го и източили бурето на пода42. На къщите и дуварите на по-упоритите с едри букви от боя 
писали: "Тук живее кулак - народен враг", "Тук живеят американски агенти" или "Тук има черни 
предателски души". Стефан Попов и Васил Стоянов от Трапоклово, Станчо Йорданов и Петко 
Плачков от Драгоданово, Деньо Георгиев и Панайот Пондалов от Самуилово, както и много други, 
са арестувани и отправени за Белене. 

                     
41 Сред населението и сега се споменава тази "Бармукова артилерия" по името на нейния създател Никола 

Бармуков - кмет в с. Желю войвода. 
42 Дъщерята на Личо (или Вичо) довела околийския началник да му се оплачат, а 

той казал: „Така ви се пада!“ Същият, Йордан Марианов, поискал от Йордан Чаушев 

декларация за доносник и тогава щял да забрани побоищата. 



 

 
ПУСНИ РАЛОТО - ВЗЕМИ ПУШКАТА 

 
Странни превъплъщения спохождат това плъпнало из гънките на планетата двукрако, изправено 

крачещо същество - Човека! 
Как така половин век гонените, бити, затваряни и убивани за идеите си комунисти на другия ден 

от победата си се превръщат в гонители, побойници и убийци? И то не като възмездие за 
претърпяното, а за да смачкат и покорят невинни, убити от труд бедни и средни селяни. Възмездие 
и превъзмездие те са извършили още първите дни, почти няма село в онзи край без няколко 
безследно изчезнали или осъдени от Народния съд. Никой от тези мирни хорица, в чиито домове 
нахлуват сега, не е бил нито полицай и управник, нито експлоататор43. 

- Какво правим ние, бе, другари? - провикнал се някой на околийска партийна конференция в 
Сливен по това време. - Като гледах в неделя какви сироти се редят на свиждане пред затвора, като 
чувам какъв писък е по селата, иде ми не само да се самоубия, но и вас не знам какво бих направил. 
Тука ли по нашите села е капитализмът, който трябва да унищожим? - хвърлил пред бюрото 
партийния си билет и напуснал конференцията. 

Къде с бой, къде със заплахи сколасали да направят ТКЗС-та по селата с по 20-30 домакинства, 
като обособили кооперативните блокове в най-хубавата земя, а на останалите от немай къде раздали 
по нещо в крайни, неплодородни и запустели участъци. А така наречените наряди или държавни 
доставки от селскостопански излишъци станали за непокорните съвсем непосилни. До зърно 
изтребвали хамбарите им разните комисии. 

Не може вече да се търпи. Битите, унижавани и преследвани ден по ден се събират да се 
оплакват помежду си за изход и спасение. 

- Я да идем довечера при Търпана да видим какво да правим - най-често било заключението. Но 
около къщата му почти открито дежурят партийци, които заплашват и прогонват прииждащите. 
Започвали да го намират на нивата, на лозето или на кошарата. Все повече били идващите, та се 
наложило да определят срещите си в съседни села или към сотирския манастир "Света Петка". 

От ухо на ухо, от човек на човек тихо, но бързо към този манастир за срещи и разговори по 
нетърпимото положение на селата се насочват хора от Ямболско - от групата на Бою Боев и 
Джиновски, разкрита в края на 1950 г. с 10 души осъдени и 1 смъртен, Тоньо. Ст. Дичев и Господин 
Писарски от с. Миладиновци, разкрита 1951 г. и осъдени 6 души, от които 1 на смърт, от 
Карнобатско с Димитър Подчийски и Димитър Г. Стоянов, чрез младежа Станчо Г. Русев от с. Иск-
ра, разкрита 1951 г., с 13 души осъдени, трима смъртни, от с. Бояджик и с. Съдийско поле чрез 
свещеник Георги Коджабашев, родом от Ямболско и живеещ в Кермен, разкрита през 1951 г. група 
с 8 души осъдени, един на смърт, и чак от с. Горица на Ради Дойчев и Никола Пеев, от с. Звезден, 
Малкотърновско, с Руси Стоев, и други. 

През лятото на 1950 г. в една от тихите стаи на манастира се събират повече от 20 души 
представители на разни села и околии. Навън, из коридори и стълбища бди над тях монахиня 
Симфороза Елемеева (светско име Елена Мечкова от Пловдив), която час по час отива и коленичи 
пред олтарчето на черквата, запалва свещица и мълви: "Господи, Боже наш, съкруши всяко зло и 
възцари доброто и истината между нас, грешните твои раби! Подкрепи като благ и човеколюбец 
зачеващото тук от тези страдалци, простри крилото си над всички нас и ни опази от злъчта на 
рожбите ехиднини..." Други двама, с мотики в ръка, уж оправят нещо по градинките с цветята, но 
често заобикалят извън стените и в джобовете им тежат пистолети. А вътре, тихо и като че ли 
напевно, един по един хората изказват своите и на съселяните им тегла, за решимостта си да не се 
търпи повече, за организираните вече групи, за събираните и изпращани по затвори и лагери 
помощи, за възможностите и трудностите по набавянето на оръжие, за надеждите си, че светът знае 
хала ни и няма да ни изостави (по слушаното от радиопредаванията отвън)... И мнозина са 
събраните тук, а като че ли само пред Георги Търпанов се изповядвате думите си. Той през 
всичкото време мълчи и кима утвърдително. Настава тишина. Всички са се изказали. На всички ста-
ва неловко от дългата пауза. Поп Георги не" се стърпява и като се прокашлюва от неудобство, 
подхваща: 

- Хайде, Георге. Хайде, адаш, твойта дума чакаме... 
- Че защо? Каквото казахте, това мога и аз. И нашето тополчанско чудо е същото... 
- Турско тегло настава. Само че под червени турци - подхвърля някой. 
- Де да беше като турското! - обръща се към него Търпанов. - Турците са вземали десетък, а тия - 

                     
43 По установени данни преди 9-и септември 1944 г. от с. Тополчане са осъдени 

четирима души като ятаци, докато след това има 22-ма и Репресирани, извън 

убитите около тази дата и шестте убити като горяни. 



 

деветдесетък. Па си е премятал някъде броеницата забитинът и чак накрая, при беритба и вършитба 
ще дойде да вземе, каквото не си укрил. А тия - над главите ни стоят. Звеноводи, бригадири, 
председатели, секретари, домакини, касиери и какви ли не още. А тези в околията, в окръга... Колко 
души стоят на селските гърбове. Ама каква полза да се жалиме помежду си като жени на бунара. 
Кажете какво да правим? 

- Ами... лозето не ще молитва, а мотика - обажда се Радко Ив. Радков от Тополчане. - А пък 
Каравелов още по-ясно е казал: "Свободата не ще екзарх, иска Караджата!". Ново Априлско 
въстание трябва и това е! 

- То ако става със стихотворения, ти отдавна да си свалил болшевиките - казва Иван Пасков. - 
Онази вечер какви пиперлийски ми прочете, при Дунава не те опират, ако те пипнат за тях. (Радко 
пише стихотворения). Ама Каравелов е писал някъде по Сръбско и Влашко, а тук Хаджията (Хаджи 
Димитър), Левски и Бенковски ни трябват, а не други 

- Ами, изпуснахме месец април - става от стола си и казва отец Коджабашев. - Иначе ето ни един 
Бенковски, разгеле и Георги си е по име, па Бенковски да му е от мен. малко ли мъжкари съм 
кръстил... 

- А ето ни и поп Грую! - сочат пък него и повечето от хората стават от столовете си и се 
разсмиват. 
- Приемам, приемам! - смее се и отец Георги Коджабашев,- И манастир си имаме като 

Дряновския ли, като кой ли ще бъде, не знам - повдига ръка, прекръства Търпанов и запява: "Во 
Юрдане кръщаются-я-я..." 

- Оставете тези работи, джанъм! - изчервява се от неудобство Търпанов. - Не сме деца да сме се 
събрали на игра. Не се знае коя вечер ще ми светят маслото другарите, как са побеснели. Ами като 
казвате, че имате вече разни групи тук-там, дайте да търсим някаква връзка с по-нагоре, с някой 
останал още навън от нашите ръководства. Не вярвам да са всички вътре. Учена глава трябва за тази 
работа, а не като моята. 

- Не щем, не щем граматици, а антиболшевици! - импровизира Радко... 
Като си тръгват повечето от хората, отец Коджабашев дава знак на Търпанов, че иска да му каже 

нещо насаме. Такъв знак дава и на изпращащата ги с благословия монахиня Симфороза и тя ги 
настанява в една малка стаичка. Там отецът вече сериозно обосновава, че между хората се знае как 
на фронта, като че от божия ръка закрилян, санитарният подофицер Георги Търпанов измъквал 
ранени войници и ги носил на километър назад при доктора, който не смеел да наближава 
фронтовата линия. Знаят и колко се страхуват властите от него и в същото време пък хората се 
надяват на него. Да каже какво да се прави, да ги поведе към някакво отърваване от настаналата 
беда. 

- Затова ли ме викаш настрана? - сепва се ядосан Търпанов. 
- Не, не! Това между другото, за да не отблъскваш от себе си хората, защото тяло без глава не 

може. А тялото вече го има и както чухме от хората, май расте от ден на ден и се простира от 
"Цариграда до Сърбско" и по нашите "румелийки полета", както го е изпял Ботев. А сега - за 
другото -Отец Коджабашев разкрива пред Търпанов не само за възстановената земеделска 
групировка-комитет, начело с Кольо Господинов от с. Бояджик, в която участват Ангел Василев 
Баръмов и Димитър Енев Баръмов от с. Съдийско доле, Новозагорско, Дачо Димитров Дачев от с. 
Крумово. Детко Георгиев Камбуров441 от същото село, Диньо Митев Щилянов от с. Раднево, 
Новозагорско, Недялко Николов Недялков от с. Буйновци, Еленско, живеещ в Нова Загора. I Георги 
Дойчев Тодоров-Майора от с. Младово, Новозагорско, но и за връзките на тази група с нелегални 
борци против властта в Пазарджишко и Еленско - Габровско. Показал и писмо с печат от командира 
на пазарджишките горяни Спас Асенов Иванов, в което се предлага образуването на нелегални 
земеделски комитети по цялата страна, като на първо време се привличат верни членове на забране-
ния БЗНС - Н. Петков, събират се помощи за пострадали семейства, които имат хора в затворите и 
лагерите, а успоредно с това и да се набавя оръжие за повеждането на една всенародна борба срещу 
властта. Търпанов за пръв път чува както за Пазарджишко, така че и в Еленско имало нелегални, с 
ръководител Христо Сребров...45 

Той изслушва това съвсем замаян. И от радост, че някъде се е започнало това, което отдавна 
мечтае, и от грижата кога и тук, по околните села ще се организират така. И още на другия ден 

                     
44 Петко Г. Камбуров е от с. Езеро, Новозагорско, и като съучастник на горяните 

е бил в няколко затвора и лагери през 1951-1957 г., а след това е починал при 

неясни обстоятелства. 
45 Данните за тази конспирация са от Обвинителния акт на Окръжна прокуратура в 

Стара Загора, вх. N: 2171/1951 г., по който Кольо Димитров Господинов е осъден 

на смърт и убит. 



 

предприема действия в тази посока. 
Тук версиите за предприетото се разделят на две, без да си противоречат. Дори на три, ако 

вземем предвид за що-годе верни писанията на писателя Максим Асенов в книгата - „Ехо от 
куршуми", издадена през 1987 г. Там обаче авторът е на страната на палачите, сред които, макар и 
служебно задължен, е бил и той, докато жертвите са само черният фон, на който да блеснат 
кървавите им "подвизи", придружени с напъните на белетриста, а не на документалиста. Затова на 
нашето внимание са двете версии, на които ни навеждат както устните данни от живите участници в 
тези събития, така и документите по тях. А те и двете касаят предходните моменти, етапите, през 
които съзрява и по-късно се осъществява открит въоръжен бунт, с участието в него на борци от 
повече от 20 села от няколко околии в рамките на сегашната Бургаска област - Сливенска, Ново-
загорска, Ямболска, Казанлъшка, Карнобатска и други. 

Първата е доколко главният водач Георги Търпанов - Бенковски, и неговите най-близки 
помощници - Иван Пасков, Димо Банчев Фирков и други, са свързани или повлияни от 
съществувалата и неспомената дотук нелегална група на Пеньо Христов - анархист, роден 1911 г. в 
с. Недялско, Ямболско, и Костадин Дейков от Сливен през 1950 г. с около 20 души горяни. 

Втората версия идва от това, че големият отряд на Търпанов-Бенковски е резултат на едно общо, 
регионално, както бихме го нарекли сега, тайно съвещание в дома на Недялко Николов Недялков в 
Нова Загора през 1950 г., както е описано в обвинителния акт на Кольо Д. Господинов. В него се 
разкрива, че по инструкция на командира на пазарджишките горяни Спас Асенов Иванов, чрез 
неговите помощници Георги Темелков Заяков от с. АлекоКонстантиново и Иван Фартунов тази 
група е натоварена със задачата да бъде център за Югоизточна България по образуването на тайни 
земеделски комитети, като е и укривала някои от пазарджишките горяни и изпращала храни. Този 
център вече предприел създаването на групата-комитет в с. Миладиновци, начело с Тоньо Дичев, и 
по други села наоколо. Те били определени да създадат и постоянен и надежден канал за бягство 
през границата в случай на разкриване. Според обвинението Недялко Николов, който е родом от 
Еленско, се свързва с главния ятак на еленските горяни Георги Иванов Харизанов и техния 
ръководител Христо Сребров, доведени в дома му от Иван Янков, също от с. Буйковец, Еленско. На 
еленчани било предадено 150 кг брашно и жито, две бойни пушки с 300 патрона, един пистолет, 16 
бомби и един шестлампов радиоапарат. Като седми подсъдим в този обвинителен акт е свещеник 
Георги Иванов Коджабашев от с. Овчи кладенец, Ямболско, който живее в с. (гр.) Кермен, 
Сливенско, дето е свещонослужител. Обвинен е като свръзка между Сливенско, Ямболско и 
Еленско и като база за събираните помощи. Тук обвинението му не е тежко, но той е загинал в 
ареста от побой, според списъка на убитите, проучван и предаден ми от Кръстьо Георгиев Марчев 
от Бургас, по следствено дело № 1003/51 г. срещу горяните от сливенския бунт, водени от Георги 
Търпанов-Бенковски, чийто процес се води успоредно с този на ямболската групировка- комитет. За 
събитията с център Новозагорско-Ямболско имаме доста обоснованите писмени данни, изпратени 
от Кольо Динев Дочев, учител от с. Крива круша, Новозагорско, които ще поместим по-нататък. 

Но нека се върнем към това, което нарекохме ПЪРВА ВЕРСИЯ, защото се касае за първата 
нелегална група в Сливенско, предхождала по време централното събитие - бунта в Сливенско. 

След беседа с десетки живи участници и техни близки, както и разкази на странични, 
незасегнати пряко хора от този край, след много съпоставки с техните сходства и разминавания, 
заключението ми за възникването и разгрома на тази група на Пеньо Христов и Костадин Дейков 
мисля, че е най-близко до истината. А тя е: 

Първо - взривната обстановка в този край, каквато впрочем тогава е и в цяла България, от терора 
на властите, обосноваван с програмата на БРП/к/-БКП за "сломяване съпротивата на класовия враг" 
и "срочна колективизация на село, засягаща хиляди хора. Тя ги кара да се сдружават за отпор или 
заговарят за бягство през границата. В същото време международното напрежение между 
Съветския съюз и Западните държави, проникващо у нас чрез радиото и донейде потвърждавано от 
истеричния крясък на комунистическите средства за масово осведомяване, се тълкува от 
опозиционно настроените и застрашени хора у нас като близък сблъсък. Война, която ще порази 
съветския блок и ще настане освобождение на България от болшевишките властници. 

Отвечна, общовалидна и повсеместна е способността на човеците да вярват в това, което им е 
изгодно да стане. Иначе гадателите, магьосниците (и днес екстрасенсите) не биха имали никакви 
клиенти, защото няма и милимикрон на милион човеци, който да е надарен с ясновидска 
способност. Там ходят нещастни хора, които сами в себе си носят жаждата да бъдат благоприятно 
излъгани. Лъжата им донася кураж, а куражът - нерядко и оздравяване. В това е ползата. 

След разрива на СССР и България с Тито през 1948 г. властите слагат под подозрение всеки 
свързан някак с Югославия. През 1949 г. Петър Илиев Петров от Сливен, който е бил партизанин 
при Тито, е изпратен в Белене. Жена му - Люба Димитрова Минева, родена в с. Злати войвода, сега 
живееща в Сливен, ул. "X. Димитър" 23, е изгонена от дома си и при търсене на квартира се 



 

запознава с Костадин Дейков от Сливен. Като жена на пострадал Дейков й доверява, че и той е 
противник на властта, та ако знае други пострадали, да го запознава с тях. Ето нейния разказ по 
това: 

- В началото на 1950 г. при мен дойде някой си Харизанов. Представи се като пратеник на някой 
си Христо Сребров, който бил лежал с голяма присъда в Търновския затвор, но с помощта на някои 
опозиционери успял да избяга и сега бил командир на нелегален отряд в Еленския балкан. 
Харизанов носеше една бележка с три имена, като искаше да намеря човек, който да ги проучи 
какви са. Пресметнах, че като този Сребров е бил в затвора, може би ме знаят чрез мъжа ми. От 
бележката помня само някакъв капитан Лисицов, но насочих Харизанов към Коста Дейков. По едно 
време Харизанов отново дойде и каза, че трябва да помагам да се срещнат Дейков и Сребров някъде 
към с. Козарево до град Твърдица. Тръгнахме с влака - аз, Дейков, жена му Мария и Харизанов. 
Като слязохме от влака, към нас се присъедини и Сребров, който направи забележка, че с влака е 
опасно да се пътува. Дейков му възрази: "С подводници ли да пътуваме?" В Козарево отидохме в 
дома на някой си Петко. Там заварихме брат ми Теньо Петров Вълков и някои други от Козарево. 

Впечатли ме, че там Дейков разказа всичко на Сребров - хора, оръжие, храна, къде какво е 
скрито. Помислих си: ах, бай Коста, не си за такава тайна работа ти! А Сребров иска оръжие, 
лекарства, продукти и Дейков всичко обещава. С нас в Сливен се върна и Харизанов, който разбрах, 
че е от с. Дрента, Еленско, и после са се срещали с Дейкови и семейно. А в същото време Михаил 
Инджов от Николаево запознал Дейков и с Пеньо Христов, който беше шивач тук, в Сливен. На 17 
ноември 1950 г. ни арестуваха всички. И Дейков, и мен, и брат ми. Но брат ми успя да се измъкне и 
отишъл при Сребров в Шивачево, дето легнал като болен и уж да повика лекар, та дошли и го 
арестували. Съди ни Старозагорският окръжен съд, но тук, в театър "Зора" в Сливен, като бяхме 35 
подсъдими. Но Дейков, синът му и Димитър Демирев от с. Скобелево бяха осъдени по друг процес. 
Дейков беше вече смъртен и беше извикан като прокурорски свидетел. Мен осъдиха на 7 години 
затвор, а брат ми на 15 години. На смърт осъдиха двама - Димитър Фърчанов и Михаил Инджов от 
Николаево, които бяха нелегални с Дейков. Когато разпитваха Фърчанов, той беше много бодър. 
Прокурорът крещеше, а той викаше: "Няма да ме уплашите, имам врат само за въже!" 

В затвора разбрах, че Харизанов е осъден на смърт, а Сребров бил направил някакъв провал към 
Чирпан и че към Странджа е убит от властта. Но когато ни съдеха, брат ми прошушна, че му се 
струва да е видял Сребров зад завесата, която беше зад съда... 

И двамата синове на Дейков бяха осъдени - Дечко на смърт, после е останал на 20 години, а 
Стефан на 12 години. После Дечко се е удавил в Белене с група от 7 души. 

Този разказ показва според мен как се е зародила групата, но не се докосва до вътрешната драма 
в тази група, която довежда до разгром и позорна слава. Мнозина разказват за това, много е и 
писано по това. Фаталният и жестоко скръбен случай е убийството на избрания за командир На 
групата Пеньо Христов Михов, затова ще цитирам като най-искрен и точен разказа на жена му 
Иванка Пенева Миновска, родена 1921 г. в Сливен. 

- С Пеньо се запознах далеч преди Девети септември, когато с група затворници ги бяха 
докарали да копаят някакъв канал край нас. Той два пъти е лежал в затвора преди Девети по 
политически причини като анархист, защото той е роден 1911 г. в с. Недялско, Ямболско. През 1939 
г. ни се роди синът - Христо Пенев Христов, и Пеньо много го обичаше и му говореше за 
анархизма. Той бе много добър, възпитан и начетен. Не търпеше никакви неправди. Живяхме на 
квартира тук, в Сливен, където работеше като шивач. Но и след Девети септември властите го 
гонеха още повече. Уволняваха го от работа, пъдеха ни от квартири, заплашваха го, че ще го убият, 
и той търсеше някакъв изход, но не му се бягаше през границата. По едно време у нас дойде Мишо - 
Михаил Инджов, с когото се познаваха, и ни отведе у Коста Дейков на гости. Там само се говореше 
колко скоро ще падне властта и че трябва да се подема някаква борба. После ни казваха, че Дейков е 
лош човек, приказлив, но злобен, но Пеньо не вярваше на това. Ходиха някъде да копаят землянки, 
а дома печахме сухари, купувахме ориз и други работи, защото Пеньо заяви, че ще излиза в балкана. 
И на 14 август 1950 г. излезе горе към Сините камъни и Карандила с малкия син на Дейков - Дечко. 
Два месеца бяха горе и Пеньо го избрали за командир, но и Дейков си им бил ръководител. Слизаха 
към манастира и ние ходехме да се виждаме. Големи приятели бяха с един Никола Панов, 
земеделец. Търсеха пари за оръжие и за храни, та Дейков завербовал един Кирил Петров, касиер на 
текстилното предприятие "Пети декември", който предал за нелегалните чрез него 600 000 лева. 
Дейков дал половината на жена си и Пеньо като разбрал това, много силно се скарали. 

Повечето от групата подкрепили Пеньо, но след някои ден Дейков пуснал дума, че Пеньо е 
провокатор, изпратен от властта. Почти никой не повярвал на това. Тогава той и синът му Дечко 
довели един Сандията - Кръстьо Сандиев от Ямбол, голям криминален престъпник, на когото 
обещали да се крие с тях, но ако им помогне да се отърват от Пеньо. 

Срещнали се пред землянката в присъствието на Д. Демирев и Сандията гръмва в главата, а 



 

Дечко 4-5 пъти в корема и Пеньо паднал веднага. Турили го в скалата там, в землянката, и Дечко 
идва при мен, да не търся никого и нищо, защото Пеньо бил избягал през границата. 40 дни Пеньо 
останал в дупката, но ме среща Тодор Ченков и ми казва: "Дейкови са убили Пеньо." И после 
правим панихиди, но идва един Камаранчев и ме вика да се явя в Държавна сигурност. Там един 
Стефан Гигов, той добър, но ме води при началника Теньо Тенев и той ми съобщи: "Пеньо е убит и 
трябва да го приберете. Дейкови вече са хванати и са казали, че е при Белите кайнаци горе. Но да не 
му държите речи при погребението, за да не стане така и с детето ти..." 

После какво ли не преживях. Пъдеха ме от работа, от квартири. И чистачка работих, и какво ли 
не, та зорлем си отгледах детето, пък и сега никой не ме търси и признава за нищо... 

Нелепа смърт на един вдъхновен борец за правда, каквито са анархистите въобще, жертва на 
такова стечение на обстоятелствата, дето е взела връх сляпата жажда за личностна изява по 
криминален начин. Такива случаи за жалост са често явление при първите стъпки на нелегалните 
борби. 

Но нека вземем предвид и други данни за това. Ето запис от устния разказ на Йордан Байчев 
Стойчев, роден 1931 г. в с. Желю войвода, Сливенско: 

"Нескончаемият комунистически терор ни подтикна да търсим единомишленици и да даваме 
отпор. Тук, в Сливен, се събирахме с братята Васил и Тодор от с. Речица, с Тодор Качаров и други. 
Когато Пеньо и Дейков излязоха в балкана се готвехме да ги последваме. Но там всичко се провали 
с убийството на Пеньо, стана израждане в лошо и ги изловиха. Всъщност Търпанов оглави 
незаловените, смелите, устните." Тодор Стоянов Гарванов от с. Сотиря казва: Търпана, аз и Иван 
Пасков бяхме поканени, мисля от Никола Панов, да отидем на тайно събрание при дейковци в 
местността Сините камъни под Змеюви дупки, в къшлата на Илия Ненчев. През разни постове и 
пароли успяхме да Ги намерим. Там бяха няколко души. Но това беше мисля в края на 1948 или 
началото на 1949 г. и те още не бяха обявени за нелегални. Там се говори за въоръжен отпор на 
самозабравилите се властници, за събиране помощи, оръжие храни, копане на землянки и т. н. 
Накрая си обещахме сътрудничество, но така, от учтивост. Иначе там нищо не ни хареса. Костадин 
Дейков, който дирижираше, ни се видя някак фалшиво самонадеян, бъбрив, непредпазлив. Просто 
приличаше на провокатор. Той е от града, бил е фелдфебел. Някога се е смятал за някакъв издигнат 
гражданин, но крайно лековат." 

Същата характеристика дава и Тодор Ченков, съден като член на тази група и неин идеолог в 
същия процес - н. о. х. дело № 750/1951 г. на Старозагорския окръжен съд, който се е гледал на два 
етапа - открит и закрит, за нелегалните. Ченков твърди: "Нелегалната горянска група или чета по-
скоро бе образувана с благородното намерение да повдига и пази духа на населението, което беше 
изплашено от комунистическия терор. Самото съществуване на четата щеше да окуражи хората да 
не влизат в ТКЗС, да не се напрягат от труд при тежките норми във фабриките и да дочакаме по-
достойно намесата на великите сили за освобождение от болшевизма. Командир стана Пеньо 
Христов от Недялско - анархист, честен и смел човек. Това ме подтикна мен и един учител в Сливен 
- Александър Болградов, като анархисти да участваме и ние. Но Костадин Дейков, който водеше там 
и двамата си синове - Дечко и Стефан, се наложи като някакъв ръководител и някак негласно беше 
над Пеньо. Той е бивш фелдфебел в 11-и пехотен полк, смятал се е някога за национал-либерал, но 
се афишираше вече като земеделец, защото всички около него бяха земеделци, един Васил Потев 
беше демократ, член на висшето ръководство на Демократическата партия." 

С това убийство Дейков, синовете му и Сандиев се укриват вече не само от властта, но и от 
останалите горяни. Земеделците Никола Панов, Михаил Инжов, Д. Фърчанов - както и анархистите 
са търсили да отмъстят за Пеньо. В това състояние на вътрешни противоречия и взаимно дебнене 
повечето от тях са арестувани в края на 1950 г. 

Явната връзка на хората около Г. Търпанов с тази група им послужва да държат на идейна и 
морална чистота в редиците си, но пък зарежда един друг вид недоглеждане, както ще видим, още 
по-фатален. Но засега те са извън обсега на арестите, тъй като са пазили дистанция от групата на 
Дейков. 

Арестувани са Костадин Дейков Славов от Сливен, синовете му Стефан и Дечко, Кръстьо 
Сандиев от Ямбол, Никола Панов, Михаил Инжов и Димитър Фърчанов от с. Николаево, Косьо 
Иванов Загорчев и Семо Кузманов Попов от с. Милево, Казанлъшко, Теньо Петров Вълков и Люба 
Димитрова Минева, живеещи в Сливен, Димитър Демирев от с. Скобелево, Ямболско, Иван 
Христов - Околийския, от с. Ново село, Сливенско, Тодор Димитров Ченков, Александър 
Болградов, Васил Потев, Иван Стефанов - Барабанчика, от Сливен, Тодор Ст. Гарванов от Сотиря, 
Кирил Мечето и Кечкеджиев от Сливен, които са само част от неизвестното число, не по-малко от 
сто души задържани. Както се каза, на два процеса чак през юли 1951 г. Дейков и Сандиев са 
осъдени на смърт, както и Н. Панов, М. Инжов, Д. Фърчанов, Косьо Загорчев и Семо Попов. 
Присъдите са изпълнени. Останалите към 40 души са на различни срокове затвор, други - на лагер и 



 

изселване. Дотук не става ясна съдбата нито на Георги Ив. Харизанов, нито на Хр. Сребров или 
споменаваните тук-там Петър Златното зъбче, и Димитър Янов-Софиянеца, който се представял за 
връзка с английската легация в София. Последните двама безпрекословно се сочат като внедрени 
агенти на ДС. 

*** 
Налага се да разкажем и за ВТОРАТА ВЕРСИЯ - много по-убедително мотивираща избухването 

на най-голямото събитие от съпротивата срещу болшевизма - селския бунт в Сливенско. Това са низ 
от събрания, решения и действия с главни центрове Новозагорско и Ямболско, щрихирани или  ясно 
констатирани в обвинителни актове, присъди и разкаяна живи участници и свидетели в този най-
горещи жертвен период от борбите -1949-1950-1951 година. 

След възможно най-прецизни логически съпоставки и анализи ще ги предадем в общи линии, 
опирайки се на споменатите вече писмени данни, предадени ни от Кольо Динев Дочев, който също 
по наша поръчка ги е проучвал продължително и мисля добросъвестно. 

- Напрежението в нашия край стана най-голямо при изборите 1946 г. Като потомствен земеделец 
участвах в агитацията, но многократно съм бит и арестуван. Нашите кандидати - също. Главният ни 
кандидат бай Кочо Бонев някак си оцеля, но Людмила Славова, социалдемократка, беше нападната 
от комунистическа шайка близо до с. Конево. Като се гаврили с нея цяла нощ, после я завързали в 
гробищата за един паметник, където е намерена сутринта. А Кочо Бонев, макар и избран за народен 
представител, после обходи много лагери и затвори. Ние с баща ми, стар земеделски деятел, бит и 
преследван още от Деветоюнския преврат, при оранта на една нива открихме два плитко закопани 
човешки трупа. По-натам други бяха открили още шест трупа. Не мълчахме. Разпитвахме кой ли ги 
е убил. Тогава баща ми бе повикан за някаква "справка" в Околийското управление и не се върна 
вече... Околийски управител беше все още нашият земеделец Диньо Аргиров от с. Светлина, но 
нямаше никаква власт. Само ме посъветва да напусна селото и да изчезна по-далеч от Новозагорско. 
Така и направих. Но моят селски Диньо Петров Чакъров - анархист, редактор на в. "Работническа 
мисъл", като избягал от София и в село го потърсили да го арестуват, заедно със съидейника си 
Митьо Петров Митев преминали в нелегалност. Застрашен от същото, към тях се присъединява и 
Михаил Златев Колев, околийски организатор на забранения вече ЗМС. Аз бях се хванал учител в с. 
Камена река. Получих покана, по сестра ми Нейка, да се срещна с тримата нелегални. Срещнахме се 
на едно твърде потайно място. Дълго умувахме там какво да се прави по-нататък с тези прес-
ледвания. Чакъров рязко настояваше: "Мислете какво да правим. Нито ние можем безкрайно да сме 
нелегални, нито знаем какво да правим с десетки други, които искат да дойдат с нас.“ 

 Имахме връзки още от легалния ЗМС със Сливенско и Ямболско, затова решихме да съберем 
по-широк кръг от хора, за да решим какво да правим. Уговорихме Вълко Бонев Вълков от с. 
Светлина като още неподгонен наш другар да замине към Сливенско, Ямболско и Тополовградско и 
да потърси и покани познати наши съидейници за среща. 

През пролетта на 1950 г. такава среща се състоя към Манастирските възвишения над с. Голям 
манастир (сега община Тунджа, Ямболско). 

Там дойдоха Пеньо Христов Михов от с. Недялско, но живеещ в Сливен, също готов да излиза 
нелегален, Коста Дейков от Сливен, Кольо Д. Господинов от с. Бояджик, Тоньо Ст. Дичев от с. 
Миладиновци, тримата наши нелегални - Чакъров, Митьо и М. Златев, както и аз, Стоян Георгиев 
Стоянов от с. Мкъдрец, Харманлийско, работещ като геолог насам, Георги Маринов Търпанов от с. 
Тополчане и някои други, до имената на които сега не се добрах. Това бе група от най-непримирими 
хора, всички бяха въоръжени с пистолети и бомби, че ако ни откриеха, цял полк ще е нужен, за да 
ни арестуват. Нищо лошо не се случи. Но там се умува няколко часа. Даваха се най-фантастични 
или най-елементарни предложения. Но се усещаше, че доминират някак си Диньо Чакъров и Георги 
Търпанов. Равностоен донейде беше и Пеньо Христов. В крайна сметка се оформи нещо като ре-
шение, макар никакви писмени протоколи да не се водеха, този екип от присъстващи да бъде 
негласният център за Югоизточна България, като всички присъстващи да предприемат проучвания 
сред най-застрашените от арест, осъждане или лагер и да ги съветват да не се предават, а да излизат 
нелегални към първата тройка от нелегални в този край - Чакъров, Златев и Митьо. Да се състави 
гъста мрежа от нелегални комитети, правещи "коридор" от свободна за преминаване територия от 
Стара планина над Сливен, крайните разклонения на Средна гора (Сърнена гора) до към Ямбол, 
Светиилийските и Манастирските възвишения за Сакар ранина до турската граница. И по него да се 
канализират бягства, за които стане неудържимо положението. Да се изкопаят землянки и се 
складира храна и оръжие в този "коридор", като най-горната му база да се установи в манастира 
"Света Петка" при с. Сотиря, Сливенско, а най-долна (южна) база - манастирът "Света Троица" в 
Сакар планина, южно от Тополовград. Чертаха се разни скици за уточнение, но после бяха скъсани 
и изгорени. Непрекъснато се наблягаше, че е нужна връзка и с наши задгранични организации, за 
набавяне на оръжие и по-опитни инструктори. Тази задача приеха върху себе си анархистите Диньо 



 

Чакъров и Митьо Петров. До другия ден всички си разотидоха благополучно. Като още легални ние 
със Стоян от Мъдрец потърсихме връзка със селата по тази линия - Генерал Тошево, Светлина, 
Доброселец, Тополовград, Устрем, Орлов дол, Голямо Шарково. Особено ни помагаха Димитър 
Пенчев, Димитър Михайлов, а с прякото участие на Янаки Митев Василев от с. Мало градище, 
Свиленградско, Диньо Чакъров и Митьо Петров успяха да минат границата. 

Добихме сведения, че и в Сливенско са предприели действия по уговореното. Въоръжена 
нелегална група излязла в Балкана към връх Голема чаталка, но станала една непростима грешка. 
Някой злепоставил Пеньо Христов като агент на ДС и бил убит към края на 1950 г. Заговори се и 
между нас за внедрени агенти. Държавна сигурност вкарваше в борбата най-силното си и коварно 
оръжие - недоверието в своите. Като учител в Камена река бяха позабравили да ме подозират и 
следят и аз нощем и в празничен ден правех връзките си с комитетите. Но през март 1951 г. сестра 
ми дойде и ми каза смайващи неща. Започнали били масови арести - Дачо Димитров от с. Езеро, 
Димитър Е. Баръмов и Ангел Баръмов от Съдийско поле, Вельо Кунев Гатев от с. Омарчево, Сийка 
Кръстева Караганева от Нова Загора. Тома Иванов от с. Руманя, поп Ламбо от Кортен, Иван 
Кашленски от с. Роза, Димитър Пенчев и Димитър Михалев от Генерал Тошево. 

Разбрали бяхме и за арести в Сливенско още есента. А тук Пеньо Димитров Пенев от с. 
Прохорово, арестуван и жестоко инквизиран да издава други, бил издъхнал в ръцете на агентите и 
изпратен дома в ковчег, който като отворили,  го видели в ужасяващо състояние... 

В Тополовградски район арестували Петър Господинов Гаджев, от с. Орлов дол, братята Калоян 
и Трендафил Илиеви Георгиеви от Тополовград. В местността Бялата пръст край с. Драма, 
Елховско, води сражение група от Гичо Танев, сина му и зет му, отбраняващи се при опит за 
арестуване. Дядо Гичо е тежко ранен и пребит от бой, но оцелял жив, с отрязан крак, докато синът 
му Радул и зет му Димитър Ангелов Димитров са убити. Дядо Гичо осъден на смърт, но оставен 
жив, поради пределна възраст. Чухме и за заловената горянка Пенка Костова, ученичка, гореща 
земсистка.  Ясно беше, че ДС действа успоредно с нас и внедряването на агенти е основният й 
метод да ни разгроми. 

Получихме сигурни данни, че от емигрантски лагер край Триест - Италия, под въздействието на 
нашите пратеници, е дошъл човек, за да оглави пламналата въоръжена съпротива. Бил рус, със сини 
очи, слаб, но много интелигентен, с псевдоним Христо Сребров. Той обхождал вече "коридора", за 
да инспектира силите ни и да докладва в "центъра" за това. Но ние се събирахме и умувахме дали 
това не е внедреният агент, дето разнищва нашите комитети. Разбра се, че е в нашия район и иска 
среща с нас." 

Оттук следват доста излишни подробности в описанието как с намерение да го убият Кольо 
Дочев и още двама се срещнали със Сребров. Но все пак решили ако някой прецени че е предател, 
да си поглади косата и другите скачат и свършват тази работа. Но той се явил наистина такъв - рус, 
слаб, синеок. "С незабележим жест - пише Дочев - в ръцете му блеснаха два пистолета, които остави 
на масата. Гледаше ни право в очите, сякаш да ни каже, че е отгатнал намерението ни. Държа се 
дискретно, не ни питаше опасни тайни и ние не предприехме нищо." Само след месец обаче 
Сребров отново искал да се срещнат, което и станало в дома на Илчо Терзиев от с. Малък манастир. 
Дошли там жена и мъж. Жената обяснила, че е сестра на Дачо Димитров от Крумово, за когото се 
знаело, че е арестуван. А мъжът съвсем не бил същият. Среден ръст, черноок, с мустаци. Дръзко и 
заповеднически се държи. В "центъра" били много недоволни от работата на групите и комитетите. 

Искат данни - колко са нелегалните, кои и колко са ятаците, колко оръжие има и колко още 
трябва... Много са лъгани и трябвало лично да проучи всичко. К. Дочев седял като смаян и се мъчел 
да си спомни къде ли е виждал този човек. Капитан Тодор Кавръков! - проблеснало му в мисълта. 
Бивш офицер от царската армия от Нова Загора. Ясно било, че или и Сребров не е бил истински, 
или е хванат и този идва по дирите му на разузнаване. След срещата Дочев юрнал да 
предупреждава: Провал! Но късно. Стоян от Мъдрец и Господин Писарски тръгнали да бягат през 
границата, но са заловени, по Ямболско почват поголовни арести. На 18 април 1951 г. отивайки при 
колегата си учител, Кольо Д. Колев от с. Недялско, но учител в с. Малък манастир, в самия му двор 
Дочев е ударен с някакъв предмет по главата отзад и... арестуван... След дългите и предълги 
разпити, чак през ноември е изправен пред съд, успоредно с процесите на сливналии и ямболлии. 
Десетгодишната му присъда го повежда вече по пътя на мъките - Стара Загора, Плевен, Белене, 
понтонът на ужаса през 1953 г., наказателното отделение и т. н.... 



 

 
ДОТУК ИСКРИТЕ - СЛЕДВА ПОЖАРЪТ 

 
Въпреки дълбоката си съпричастност към начертаните планове за повсеместно създаване на 

тайни комитети от възстановени земеделски дружби по селата в очертания "коридор", Георги 
Търпанов не се е хвърлил слепешката в събитията. Той събира по-доверените си хора - Иван Пасков 
от Тополчане, Митьо Ганев от Кермен, Димо Банчев Фирков от Блатец, и замислят какво точно 
искат да направят и какви ли ще бъдат последствията. Намерението е - широк, колкото по-широк да 
бъде обхватът на едно общо брожение-протест срещу насилията, тежките наряди, срещу вкарването 
в ТКЗС, срещу отнемане земята на невлезлите в ТКЗС и заменянето й с пустеещи места. Радко Ив. 
Радков сяда и пише така формулираните искания с намерение първо да ги изпратят до Президиума 
на Народното събрание като в същото време се подготвят - в един уречен ден да забият камбаните 
на черквите в колкото може повече села (в списъка 23 на брой), в които на площадите, в центровете 
на селата да излязат хората от местните "зелени комитети", както са ги наричали, да призоват и 
поведат наизлезлия народ към един сборен пункт по средата на бунтовните села, откъдето да се 
отправят за Сливен. 

Всичко това, след предварителна подготовка от тези комитети сред населението, че 
придвижването да стане с конски каруци или камиони, защото селата са отдалечени от сборния 
пункт. (Ех, тези коне и каруци, те са неотменен атрибут на земеделските събори и шествия открай 
време!). Противоречиви са данните къде е бил проектиран този пункт. Някъде между селата Желю 
войвода, Блатец, Калояново и Тополчане, откъдето да се тръгне масово за града. Организаторите 
трябвало да бъдат на коне и въоръжени, но да не личи на първо време. Пистолетите и бомбите - у 
тях, а по-дългите оръжия като пушки и автомати - в каруците на най-доверените. От масовия събор 
за към Сливен вече да се издигнат знамена и плакати с исканията, а в две-три от каруците - и духови 
музиканти, свирещи маршове за ободрение и настроение. 

Там някъде близо до града трябвало да се влеят в челото на колоните и нелегалните от четата на 
Пеньо Христов и Дейков, а вече в самия град и от други привърженици, посветени в това 
намерение. Живеещи и работещи в града тогава са Йордан Байчев, групи от ученици, начело с 
братята Тодор и Васил Г. Василеви от с. (кв.) Речица, Иван Стефанов-Барабанчика, Тодор Ченков, 
Теньо Петров и сестра му Люба, Иван Христов-Околийския, Тодор Качаров от Мечкарево, Ал. 
Болградов и други, които още не са били в нелегалност. 

Намерението било в града да се отправят към сградите на окръжните и околийските 
представителства на управлението и да предявят своите искания. Интересно е едно от тях - да се 
иска уволнението и наказването на местните управници, побойници и терористи, като се връчат 
имената а всяко село, а след това да се поиска допитваме (референдум) в тези села дали искат, или 
не образуването на ТКЗС. В случай че властите ги нападнат с милиция или войска, "да се води бой, 
та каквото ще да става" и оттегляне към балкана. Това са обаче предварителните кроежи и 
намерения в тесен кръг, където се стигнало до два предварителни въпроса, които трябвало да бъдат 
разрешени. Да се изпрати човек да покани за деня на масовия протест представители и журналисти 
от западните легации в София, а други да се свържат и уговорят същите действия да бъдат 
координирано предприети и в Новозагорско, Ямболско и дори откъм Еленско и Габровско. 

От голямо значение е да уточним хронологията на събитията по време, защото цялата схема на 
тези планове систематизираме по откъслечните данни на живите участници, в които няма 
разминаване за верността им, но за времето, в което са ставали. Кръгът от посветени в тези планове 
се е разширявал, а вероятно поради това и не е останал тайна за властите. Този строен и предвидлив 
план ще да е разглеждан някъде през септември 1950 г., когато този край, както вече посочихме, е 
гъмжал от нелегални групи и комитети и от двете страни на балкана - Сливенско, Казанлъшко и 
Еленско, Тревненско, Габровско, а така също в Ямболско и Новозагорско. Горянската чета на Пеньо 
Христов и Дейков е току-що излязла и още единна към Сините камъни, Мала и Голяма Чаталка в 
балкана. Защото установено е, че Пеньо излиза нелегален на 14 август, а е убит на 24 октомври 1950 
г. по данните на жена му, фиксирани и от Държавна сигурност. Тези неща трудно ще разчетем и в 
обвинителните актове и мотивите към присъдите, защото не отразяват истината. 

Както няколко пъти наблегна в своите разяснения пред мен Стоян Люцканов Стоев от с. Желю 
войвода, "пред съда ние казваме за нашите тегла, за добрите ни намерения да защитим селяните от 
насилията, а председателят на съда диктува на секретарката, че американските радиопредавания са 
ни подтикнали към събаряне на властта, че сме имали по много декари земя и само за своето сме 
мислили. 

Всичките тези благородни стремежи и кроежи на ядрото от верни хора около Георги Търпанов 
вземат съвсем друга посока, поради трагичния случай - убийството на Пеньо Христов и 
последвалия разгром на Дейковата чета. След арестуването на Никола Панов, с когото Търпанов е 



 

имал най-голямо взаимодействие за възстановяването на местни земеделски дружби, както и на 
други от нелегалните, изглежда част от плановете на Търпановото ядро са станали известни на 
Държавна сигурност. Те дошли да го арестуват още в 3 часа през нощта. Почукали на вратата и той 
излязъл с някаква лампа или газен фенер в ръка да види кой го търси. Като познал, че това са хора 
от ДС, хвърлил фенера върху главата на агентите и се хвърлил към стаята си. Пред тях се изпречила 
баба Митка, тъщата му. С няколко удара я повалили на пода, но през това време Георги изскочил 
през прозореца и избягал към местността Равнината, някъде далеч от селото. Три месеца след побоя 
Димитрина - баба Митка, починала. Според Стоянка Тодорова Стоянова, съпругата на Г. Търпанов, 
в опита за арестуването му участвали и местни хора - Христо Капуджийски и Василен, циганин. 

До другия ден в балкана излиза и Иван Пасков от Тополчане, след два дни - и Величко Илиев 
Петров също от Тополчане. Главен техен помагач и укривател става Диньо Тодоров Василев от 
Тополчане, който е един от най-преданите земеделци в селото, жестоко бит още през 1946 г. при 
отиването си на земеделския събор в Карнобат, дето партийците искали него и трима други да ги 
хвърлят от влака. Както казва сега Еленка Миланова Василева, жена на брат му, там горе в 
местността Равнината, Диньо имал къшла (кошара) с разни хамбари, дето си гледал овцете. Те му 
помагали в работата, а той като идвал в село, минавал край близките им и съидейниците и събирал 
кой какво ще изпрати за нелегалните. През зимата на 1950-1951 г. се укривали ту в този, ту в онзи 
свой поддръжник. Много старателно ги укривала и поддържала игуменката на Сотирския манастир 
Света Петка", монахиня Симфороза, където им устройвала срещи със семействата им. Дълго 
пребивавали при някого в с. Кабиле, после у Георги Русев от Желю войвода, у Петър М. Караманов, 
у братя Фиркови и Урумови в Блатец... 

Но това е и време на подготовка за бъдещата дейност при настъпването на пролетта. Планът за 
масовия протест-брожение с въставането на селата явно не може да се осъществи и при новата 
обстановка се заменя с масова мобилизация на комитетите от земеделските дружби по същите села 
за излизане в балкана и поемане на въоръжена борба в лицето на едно масово горянско движение, 
което да се разраства в цялата страна. В името на тази цел основната задача става - оръжие и 
масовизация! По този повод тримата засега нелегални съвсем не остават сами нито ден. Тяхното 
излизане в балкана се разчува наоколо, разкрасявано с верни и измислени рискови и героични 
случаи. При опит за арестуване Търпанов бил хвърлил бомба и избил агентите, после се хвърлил 
направо с глава през затворения прозорец и избягал, като една от рамките на прозореца носил на 
врата си чак до балкана над Блатец (Катъка). Преоблечен като жена, се промъкнал чак в кабинета на 
началника на милицията в Сливен, който в зор му подписал декларация, че ще спре насилията по 
селата, и други... 

- Нов Бенковски вече броди из балкана! - шушнели си хората, а възбудените младежи с 
нетърпение чакали да се разпукне пролетта. Местните партийци се смълчали и денонощно дебнели - 
къде ли се крият и колко ли са нелегалните горяни. Във всяко село се сочело, че от по-далечните се-
ла са излезли десетки души и милицията вече не смее да им излиза насреща. Окуражени от това, в 
някои села влезлите вече в ТКЗС масово давали заявления за напускане, а в други и разграбвали 
инвентара и оборите с добитъка, взет в ТКЗС. Чрез Диньо Т. Василев и други хора от разни села ид-
вали и канели горяните на тайни срещи в дома си. В обори и мазета, често пред чаши вино се и 
запявало: 

"...Пустата Стара планина никога празна не била, под всяко клонче и момче, под всяка крушка и 
пушка..." 

Но с веселото и юнашкото винаги се прокрадва и фаталното. Някой знаел, че Иван Барабанчика, 
който е арестуван с групата на Дейков, имал някъде укрито много оръжие. Решили да потърсят 
жена му дали не знае нещо по този въпрос. Друг се сетил, че като пукне пролетта и горяните стават 
много, ще може да се помисли да се нападне затворът и да се освободят почти 400-те затворници, 
които се пресмятало, че има там, пък после и Старозагорският затвор, дето има още повече, та цяла 
армия да се състави. Обстановка на блянове и мечтания, досущ като пред Априлското въстание. 
Значи и за връзка с политическите затворници също ще трябва да се потърси жената на 
Барабанчика. Тя не може да не ходи на свиждане при него... За среща с нея бил определен Димо 
Банчев Фирков от Блатец. Има догадки, че чрез Никола Панов Димо вече я познавал, дори се 
намеква за по-интимна близост, а други твърдят, че се е срещнал за пръв път именно със задачата за 
набавяне на оръжие. Никой не се съмнявал, че ако е някоя „по-ербап жена", непременно ще 
помогне. Та тя е жестоко пострадала от властта - при жив мъж да гледа две малки деца като 
сирачета. Освен това Барабанчика, когото мнозина познавали, бил верен другар и приятел и 
смъртно мразел болшевиките. 

На следващо тайно заседание на легални и нелегални в манастира "Света Петка", в присъствието 
на няколко души Димо Б. Фирков съвсем зарадвано съобщил, че Василка Димитрова, жената на 
Барабанчика, е жена с небивало твърд характер, много огорчена и мразеща властта, задето едва 



 

издържа децата си без баща, който при това е вкаран в арестите съвсем невинен. Но и разумна, 
недоверчива. Щяла за късо време да проучи кои са и какви са тези, дето са дошли за оръжие хора, и 
тогава ще отговори на исканията им. След още ходенета Василка дори дала някакви стари, турски и 
сръбски пушки, но още им нямала доверие, иначе много щяла да помогне. И понеже другиму не се 
доверява, по тяхно желание сама пренесла и тези пушки в посочения от тях манастир "Света Петка". 
При следващи срещи най-после доверила, че знае мястото, дето Коста Дейков като фелдфебел в 11-
и пехотен полк е изнесъл и скрил много и чисто ново оръжие, което и Барабанчика знае, но досега 
не е открито при следствието и тя ще опита при свиждане да разбере къде е скрито. Имало и 
картечница. 

Междувременно пролетта на 1951 г. наближавала. В десетки домове, дето мъжете се готвели за 
горяни, се пекли сухари, събирало се захар, ориз и други неща за бъдещата нелегалност. Търпанов 
убил някъде в балкана, дето копаели землянки, едно диво прасе и в дома на. Георги Стоянов Русев 
от Желю войвода го направили на саздърма и Георги, заедно с Диньо Т. Василев го отнесли на 
Търпанов чак в местността Невеща (или Нивища) в Сотирския балкан (всъщност това е дял от Стара 
планина, наречен Гребенец). 

След всичко това жената на Барабанчика, Василка Димитрова, била вече доверен човек. Но тя 
самата била много недоверчива. Поискала да намерят доверена жена, с която да контактува за 
нещата, с които ще помогне, за да няма съмнение у властниците. Запознават я с Ирина Вичева от 
Тополчане и с Яна Барутчийска, кръчмарка в Сотиря ("хоремакчийка"), чрез което Василка 
натрупва голям авторитет и доверие пред всички, които се срещат с нея. 

Във връзка с масовизацията на бъдещия горянски отряд Търпанов, Пасков, Митьо Ганев от 
Кермен и други се губят по цели седмици да проверяват готовността на комитетите от Ямболско, 
Новозагорско и другаде. По данни на Димо В. Боев един от тези организатори се е срещал в 
местността Чиврите, между с. Искра и Карнобат, с техния представител на Карнобатската 
конспирация Станчо Георгиев Беримов и уговаряли скорошното им излизане в балкана. Чрез Стан-
чо станал контакт и с възстановения като областно ръководство комитет в Айтоско-Бургаско - 
Христо Т. Сталев от с. Малка поляна, Желю Елкинов от Българово и баща му, както и с Димитър 
Стаматов за тяхното присъединяване към горяните. 

И пролетта (1951 г.) наистина много хора вече пристигали и били отправяни в балкана чрез 
манастира, чрез Тополчане, Желю войвода и Блатец. Някои по определен ден, някои 
преждевременно, за да избегнат арестуване. Димо Банчев Фирков, както казва сестра му, Недялка 
Фиркова Ченкова, сега живееща в Сливен, избягал непредвидено още през февруари. Милицията 
обградила къщата им в Блатец и почукали, той излязъл пред вратата. Като му заявили, че имат 
заповед да го арестуват, той много лоялно отговорил: 

- А-а, така ли? Ами добре тогава. Хайде поне да си взема палтото, макар да знам, че утре ще ме 
пуснат. 

Тогава агентите се успокоили и се скупчили да го чакат пред вратата, а той изскочил през 
прозореца, после през дувара и избягал. По данни на Недялка и тримата й братя - Димо, Йордан и 
Фирко, са били посветени в нелегалната дейност, но Йордан (Даньо) бил вече осъден тогава на 3 го-
дини затвор и така избегнал да не загине. Но Димо бил най-буен. Кръстен е на дядо Димо Кремъка 
от Стралджа (дядо по майка), който е убит като земеделец през 1923 г., а баща им - Банчо, бит и 
съден през 1925 г., дошъл си полужив, та майка им Стоянка (Тяна) се побъркала за цял живот... За 
ловкостта, с която избягал, Димо бил наречен Левски и прииждащите горяни си шушукали 
окуражително - ето ни Бенковски, ето ни Левски, ето ни и поп Грую (отец Коджабашев), ето ни и 
манастир с калугерка в помощ! Само дано и Бог да е с нас). (Съпоставка с Априлското въстание). 

Ще цитирам дословно някои от разказите на оцелелите и живи и днес участници в тези събития, 
с които разговарях, чрез което се надявам това изключително събитие - формирането на най-
големия въоръжен отряд срещу тиранията, да ни стане по-осезателно познато като гордостен 
пример, че САМО НА ЛЕГНАЛИЯ ПРЕД ЗЛОТО ОКОВИТЕ НЕ ТЕЖАТ! А те са вървели 
изправени, затова се и опитали да ги отхвърлят. 

ДИНКО МАРЕВ КИНЧЕВ, роден 1914 г., с. Тополчане: Ние тука с Търпана, Цаньо Величков, 
Иван Пасков (Спасов) и други, бяхме дружба от 120 членове, а комунистите бяха десетина души и 
толкова цигани. При изборите 1946 г. Таньо Велев беше застъпник, а кандидати ни бяха д-р Б. 
Ненов, Васил Стоянов от Трапоклово, Леонид Търпанов и Ив. Барутчиев от Сотиря. Победихме ги, 
ама не признаха. Дори някои  от тях се бяха разкаяли и тайно подпомагаха момчетата дето 
излезнаха в гората. Димитър Желязков – комунист им даде една пушка, та после го осъдиха на 10 
години затвор. То тук не можеше да се търпи тяхното, бе! Строшиха портата и изляха виното на 
Личо Илиев Пашов. Жали се някъде в окръга, но го върнаха в село при тия и те го набиха. Какви 
хубави дечица имаше Търпана, едното Димитрина - на 12 години, а другото Тошко - на 7-8 години, 
та от добро ли ще ги остави?" 



 

СТАНКА ИЛИЕВА ВЕЛИЧКОВА от Блатец, омъжена в Драгоданово: "Брат ми Кольо Илиев 
дал пари на някои, дето ги събирали за някои пострадали хора, и някой го наклеветил. Повикали го 
в ДС да каже за кого е дал парите. Три дена му дали да помисли и да каже. Той се грабнал - та в го-
рата. Какво стана с него после и на най-душманина да се не случва..." 

ИЛИЯ ГАНЕВ ИЛИЕВ: "Задържаха ме на 29 април с бай Станчо М. Костурков и в ДС ме питат 
защо съм разтурял ТКЗС. Какъв глад и бой отнесох, па после в Белене до края на 1951 г., та си 
проклех дните, че не съм избягал в гората и аз..." 

АТАНАСКА ГЕОРГИЕВА РУСЕВА: "Мъжът ми Георги Русев беше повикан в Ямбол по донос 
на местните наши партийци на 11 май. Дойде си толкова бит, че и вратът му се подул. После току 
взе да води тук хора от Панаретово, от Самуилово, но крие от нас. Дъщерята Станка беше на 4 го-
дини, но помни, че четеше все "Земеделско знаме" и много земеделски книги. Па го издадоха, 
Гръмнатия го издаде, макар да сме роднини, и той на 21 май изчезна някъде, без да ни каже. А той - 
горе, в гората отишъл..." 

СТОЯН ЛЮЦКАНОВ СТОЕВ от с. Желю войвода: "Търпанов ми е роднина. С баща ми са от 
двама братя деца. Аз бях налбантин (подковач) и дойде при мен Георги Ст. Русев и каза, че Търпана 
го пратил да намеря оръжие и ако има някой загазил, да го отправям за към балкана. Знаех, че Тодор 
Колев Тоцев от наше село, който бе кмет през 1945 г., има два шмайзера и един пистолет. Това беше 
още на Коледа, през зимата, аз отидох и той се съгласи да ги даде. Отидоха със сина си Кольо в 
плевнята и ги донесоха - чисти, нови и смазани хубаво. Отнесох ги у Георги Русев и там дойдоха 
Георги Търпанов и Иван Спасов Христов (Пасков от Тополчане. Дадох им ги. Те казаха, че са вече 7 
души горе, ама ако не се наберат повече, ще си пробият път към границата. Аз изведох при тях 
Паскал Иванов от Панаретово, после чрез Данчо Железчев от наше село нагоре се упътиха Моньо 
Великов и Недьо Д. Митев от Скобелево. При Атанас Ст. Заека дойде и Митьо Ганев Митев от 
Кермен, та и него отправихме натам, защото бил подгонен от властите. Но докато и аз да отида, на 
14 май ме арестуваха - та в следствения отдел на затвора в Сливен. Началник на МВР беше тогава 
Коста Славов от Желю войвода и ме предадоха в ръцете на най-големия звяр, дето съм виждал 
досега - Маринкев. Всяка нощ - бой и обливане с кофа студена вода. .. 

Когато разбиха горе четата, стрелбите се чуваха и в затвора. Шмайзерите обяснявах, че съм взел 
от германците, те някога имаха палатки и землянки тука. Осъдиха ме 10 години, но в 
Старозагорския затвор имаше един милиционер Иван Барака от с. Речица, ужасен звяр и побойник. 
Срещнах го сега, след 10 ноември, та го заплюх и посмушках малко, поне да разбере, че така не 
трябва..." 

ИВАН ТОДОРОВ - Пристава, роден в Ново село, Сливенско, казва: "Ами след бягството на 
Димо Фирков в балкана и за другите блатечани беше вече невъзможно да останат дома. Това беше 
знак, че и другите участници в нелегалния БЗНС ще бъдат-арестувани. Затова през март и април 
излизат в балкана и Петко Минков Урумов, Кольо Вълков Урумов, Борис Стефанов Рачев, Тодор 
Стефанов Тенев, Кольо Илиев Колев, Христо Иванов Христов и други. Два-три пъти им носих горе 
хляб и сирене. Аз дойдох тук, понеже нашето село го изселиха, поради военен обект, та ги познавах 
всички. Когато бяха взели брашното от Ботушовата мелница, им го месеше Добри Иванов Нейков 
от Тополчане, а много ги поддържаше и Диньо Тодоров Василев, защото там му беше къшлата. 
Димо Б. Фирков имаше автомат, даден му от Васил Бармука, макар че беше приятел с жената на 
Барабанчика - Василка." 

ПЕТЪР МИНКОВ КАРАМАНОВ, роден 1926 г. в с. Тополчане, си спомня: "Търпана ми поръча 
да отида в балкана над Сотиря с Иван Стефанов Романеца. Там намерихме Димо Фирков и Митьо 
Ганев от Кермен. Те настояха  пред Романеца да им достави оръжие. Но наскоро арестуваха 
Романеца и аз вместо да дочакам същото, отидох горе. Там вече бяхме над 20 души, първо под 
местността Конски ъгъл после към Невеща и Студения кайнак. Всеки ден идваха нови и нови 
горяни и се наложи да се оформим като чета, военно. 

За командир единодушно избрахме Георги Маринов Стойнов - Търпанов, наричан вече 
Бенковски, за помощник-командир - Димо Банчев Фирков, за политически командир - Иван Пасков 
Христов, Митьо Ганев - за касиер. Радко Иванов Радков - за член на командния съвет. Водиха се 
преговори с един Петър Бодкаджията - син на Петко Бодкаджията, да достави оръжие от Ямбол. 
Той после все насрочваше срещи, но имаше засади и ние го сметнахме за провокатор. Аз отговарях 
за връзки със селата и знам, че към нас се насочиха сума ти хора. По едно време се преброихме и 
бяхме вече 78 души. И храната, и оръжието не стигаха. Затова насрочихме и проведохме акцията в 
Бодуровата мелница (повечето я наричат Ботушовата мелница), отдето взехме към 300 килограма 
брашно, което платихме. Тодор Арменеца от Блатец донесе 700 хиляди лева и Търпанов-Бенковски 
даде половината на Димо Фирков, защото с една група той искаше да предприема нещо. Но хора за 
горяни прииждаха отвсякъде. Някой донесе вестник и се разбра, че селата в Плевенско и Кулско 
вдигнали бунт срещу ТКЗС, имало брожение и по други краища. Тогава командният съвет, в който 



 

влизах и аз, се събра на съвещание да разгледа положението. Толкова голяма чета властта няма да 
търпи. Поради тормоз над домашните мнозина настояваха да ги защитим, като предприемем 
изпращането на наказателни групи долу по селата и да накажат някои самозабравили се партийни 
секретари и председатели на селсъвети. Димо Фирков и други бяха вече изпратили 
предупредителни и заплашителни писма до някои властници в техните села. Чуха се най-различни 
предложения. Търпана дълго мълча, като си чертаеше нещо с клечка върху земята. Около нас се 
навъртаха и други, извън командването, защото ние не се деляхме много от останалите. 

По едно време Бенковски-Търпанов стана прав и се скара на останалите да се отдалечат и каза: 
- Вчера Радко ми чете за Левски, па онзи ден и за Бенковски.  Не помня точно как беше, но 

Левски е искал да съчетае в едно и ума на по-учените, и безстрашието на по-простите. А Бенковски 
е знаел, че прости и въоръжени хора трябва да се командват по-строго, иначе стават нехайни, нещо 
като башибозук. Не точно така, но аз така го схванах, нали Радко? - Радко потвърди. 

После командирът доста помълча, като местеше поглед към селата долу, па се обърна накъм 
Сливен и рече: 

- Ние трябва да предприемем нещо. И то нещо голямо, както е голяма вече четата ни, отрядът 
ни. Не кокошкарски работи като застрелването на няколко партийни секретари по селата. На две 
неща съм се спрял - или да нападнем и освободим затворниците, или да се разделим на по десет 
човека, десет чети със свои командири, които да отидат в десет различни окръзи и там да се 
притеглят повече хора, та да пламне цялата страна и тогава да се мисли за нещо общо, за въстание 
ли, революция ли ще го наречем, не знам. Но така да чакаме другарите да се подготвят и да ни изби-
ят като пилци, не бива да допускаме. 

Решение по тези въпроси тогава не се взема. Оставят всеки да мисли по това до другия ден, но 
да пази строга тайна от другите. 

Иван Пасков и Радко Иванов събрали хората на политическо занятие. Като най-достъпни четяли 
и тълкували Принципите на БЗНС", като на всеки от 25-те се спирали и обяснявали каква е 
разликата с това, което иска Земеделският съюз, и това, което правят сега комунистите46. Радко 
декламирал и стихотворения. 

 На следващия ден заседанието на командния съвет станало някъде настрана от отряда. 
Повечето от участниците се хванали за първото предложение на командира - да се освободят 
затворниците. Но Търпанов този път отсякъл:  

- Вижте колко лесно се подвеждаме. А мислите ли какво ще правим, като станем с тях близо 500 
души. Ние, може да се каже, имаме оръжие, но и нам не стига, а тях ще пуснем и поведем с голи 
ръце, а със самото нападение на затвора подир нас ще тръгнат потерите - милицията и войската, и 
вместо да им направим добро, ще ги изложим на избиване. Има ли някой да мисли, че няма да е 
точно така? 

Всички се смълчали в дълга и неловка пауза. Пръв се обадил Димо Фирков: 
- Ами тогава първо да вземем оръжието, дето Василка на Барабанчика обеща, пък тогава да ги 

освобождаваме. 
- А знаете ли защо Наполеон е казвал: "Шерше ла фам"? - обадил се Радко Ив. Радков. - На 

нашенски то ще рече: "Търсете жената!". Защото където е забъркана жена, често излиза чурук 
работата. 

- Ако искаш да знаеш, Василка е по-сигурна и от мъж - станал прав Димо и като се поогледал, 
добавил почти шепнешком: - Не е ли време, бай Бенковски, поне на ръководството да кажем и за 
писмото? Писмото от Ямбол, а? Да не мислите, че сме сами, само ние по гората? Ако с Василка е 
чурук работата, ние отдавна да сме вътре, Какви тайни знае и пренася тя, ако знаете..., ура ще 
извикате!... - Всички вперват погледи в Търпанов. Настъпва тягостно очакване. Той слага автомата 
на коленете си, опира лакът на него, обхваща с длан челото си и дълго мисли. 

- Кажи! Като си започнал, кажи го! 
- Точно по Василка се получи сведение, че в Родопите действа отряд горяни, и то далеч по-голям 

от нашия, и изглежда - по-напреднал, защото знаете ли как се казва? "Д-р Г. М. Димитров" - 
натъртва Димо и тържествуващо продължава: - Ами, както е лесно да се разбира, там братята са със 
сигурен гръб - границата. Видят ли зор, оттеглят се натам. И оръжието сигурно не е като нашето, и 
храната, и облеклото, пък и инструктори по военно дело от емиграцията сигурно имат. - И като туря 
пръст на устата си и снишава глас, Димо допълва: - Твърди се, че синът на Стамболийски - Асен 
Стамболийски, им е командир. Хем, ако искате да знаете точно, това не е само донесено чрез 
Василка, а и от друг, лично познат на бай Георги, зъболекар от Ямбол. Така ли е? - завършва с 

                     
46 Ив. Пасков често наблягал: „Разбрахте ли, че ние сме грабнали оръжието 

съгласно четвъртия принцип – когато вместо закона цари насилието, то и съюзът 

прибягва до същото!“ 



 

въпрос Димо и всички отново отправят погледи към командира. 
- Абе-е, познавам човека, твърдо наш е, ама... знаем ли къде денува и нощува, дяволът, и с какво 

се занимава... - уклончиво отговаря Търпанов. - В Родопите, в Асеновградско нали и в 1948 г. имаше 
нелегални, но ги разбиха. 

Другите радостно се побутват и на лицата им разцъфват широки усмивки. Но Търпанов 
внезапно става, застава в средата и дава знак, че иска да говори. Димо си сяда на мястото. 

- Вижте какво, хубави са тези съобщения, радостни са. И не са само тези в Родопите, ами според 
още по-сигурни данни и ей тука, отсреща в Средната гора, има наши братя нелегални, защото 
теглото не е дошло само до нас, а до всички47. 

В писмото от Ямбол си предлагат услугите да ни преведат в Родопския отряд. В голям зор и това 
може да стане. Ама сега какво ще правим там? Нещо като иди ми  дойди ми през границата. Нашите 
села остават далече. На произвола на властта. Ами по-натам? А още по-натам, към Софийско, 
Врачанско? Знаете ли колко е дълъг тоя балкан? А Чакъров и Златев откога са нелегални към Сакар 
и Странджа? А тези в Еленско, в Габровско? Не откъм кюшетата трябва да дразним кучето, а да 
мислим за цялото! Така смятам аз. Някога, през Априлското, всичко е било разделено на четири, а 
от едно място са изпратени апостолите, с обща задача. А ние? Сами себе си знаем, никаква връзка 
нито с тия навън, нито с тия навътре по горите. А онзи ден преброихме, че сме вече 106 души. И сме 
се скупчили тука да ни хранят нашите овчари. Докога ще могат и те да са легални, като след 
акцията в мелницата е пълно с копои насам. Всички разбрахте, че някой пратеник уговарял с един 
от нашите да му уреди среща с мен. Казал си, че е от Държавна сигурност. Затова само едно 
разпръскване на групи ни спасява. 

- Ама, Търпане, недей забравя, че тези, родопските, могат да ни бъдат връзката с нашите в 
чужбина - обажда се Иван Пасков, - пък и със Запада въобще. Да не мислим, че без тях ще уплашим 
червения вълк (Вълко Червенков). 

- Това е едно на ръка, разбира се, но ще пратим двама- трима, а може и пет души, по канала, 
дето ни предлагат, но иначе - тук един център от двайсетина души, а другите, както казах, пък 
кажете и вие, знаете, че аз нищо не върша на самоглавщина. 

Дълго още продължават умуванията. Никой не отрича предложението на Георги Търпанов. 
Умно е, стратегично е, но не е ли по-уместно да се отиде в Родопите, па там заедно с другите да се 
обмисли и предприеме нещо за цялата страна? И оръжие, и инструктори, завършили военни школи, 
могат да бъдат насочени към планинските части на различни окръзи, но с топографски карти, с 
радиопредаватели може би... После Димо Б. Фирков съобщава, че има намерение с група блатечени 
и панаретовци да отиде долу в някакво село, дето били събрали разни храни и дето чакали нови 
хора за излизане в нелегалност. Митьо Ганев, Иван Пасков, Митьо Пангалов от Панаретово и Петър 
Караманов се оттеглят в отделен копак - голям бухлат храст, сред каквито се укривали денем, за да 
обмислят кои хора накъде да се изпратят. Димо пък си подбира групата и дълго се разправят с 
Георги от Гълъбинци - Георги Петров Георгиев, който иска да го вземат в групата, като доказва 
пред Димо, че именно той заедно с Паскал от Панаретово и Иван Султанов от Бояджик са довели 
тук Георги П. Мирчев, Люцкан Ив. Люцканов, Иван Г. Узунов и Петър Недев Димитров - всички от 
Гълъбинци. 

Тези разговори стават на 30 и 31 май 1951 г. Времето е топло, но променливо. Пролетно още. 
Някъде из върхарите на Синилка полъхва вятър. Свечерява се и захладнява. Разпръснати на групи 
по 10-15 човека, горяните, начело със своите отговорници, търсят за нощувка заветливи места. Сред 
храсти или насечени шумнати клони. Когато е тихо, спят на открито, за да може по най-тихия 
сигнал от дежурещите постови да се вдигнат. На широко пространство се е настанил отрядът - към 
Невеща, Студения кайнак, Чобан дере. Командирът е слязъл в по-ниското, към къшлата на Диньо 
Тодоров, и край огъня отново разговаря с някои за утрешните намерения. Като вижда, че другите 
задрямват, вади кавала и тихо-тихо опитва да засвири, но някак не върви48. От лежащите наблизо 
горяни някой се надига, пристъпва плахо насам и пита: 

- Георге, може ли да приседна около тебе? 
- Защо не спиш? Утре може и път да те чака. Лягай. 
- Не гледай мен. Аз нещо съм се размъчил, та не ми се спи. 
- А пък мене ме е страх! - заявява Кольо Илиев от Блатец. - Затова не мога да спя. Гледай какъв 

облак се е надвесил над нас. Като черна грамада камъни, дето ей сега ще се строполят над нас. Иде 
ми да гръмна нагоре! Никога не съм гледал в облаците с такъв страх, пък сега не знам какъв дявол 
ме издува отвътре... 

                     
47 Голямата нелегална група в Турийския район. Но за нея – по-нататък. 

48 Георги М. Търпанов е свирел на кавал и много често пеел, та го наричали Бюлбюл (славей). 
 



 

Търпанов се засмива под мустак, навежда се към него и му затананиква: "Не находи ли се, 
Кольо, мамина комита, не наноси ли се, Кольо, пушката бойлия". В този момент една огнена змия се 
стрелка през черния бухлат облак и осветила за миг наоколо, изтрещява с такава сила, че ехото от 
околните долини се смесва с презнебесното ехо в една нескончаема буботевица. Едри единични 
капки дъжд разпукват едва настаналата тишина, сякаш някой небесен шегаджия хвърля малки 
камъчета по заспалите наоколо горяни. 



 

 
ОБЛАКЪТ ПЪЛЗИ ПО ЗЕМЯТА... 

 
"Един ден ми се обадиха по телефона от Сливен и ми казаха веднага да се явя при командира на 

Вътрешни войски генерал-майор Димитър Гилин. Там заварих и началника на окръжното 
управление на МВР другаря Гулев... Разказаха, че в Сливенския балкан се подвизавала банда, която 
започнала да мародерства." 

"Наложи се още веднъж да ходя в Сливен - на 29 май 1951 година… В околийското управление 
на МВР бяха генерал- лейтенант Кумбилиев, който по това време беше заместник-министър на 
вътрешните работи, генерал-майор Гилин и Веселин Райков. Тогава именно разбрах, че от 
околийското управление бил изпратен сътрудник на МВР в бандата със задача да разузнае точното 
й местонахождение, нейната численост и въоръжение, но за съжаление, той не се завърнал, а 
останал при бандитите." 

Това са думи на майор Спас Томов, командир на поделение от вътрешните войски, цитирани в 
посочената вече книга "Ехо от куршуми" от Максим Асенов. Въпреки че в началото на книгата, пък 
и до края, горяните са "бандити", при описанието на техния разгром, в който участва служебно като 
взводен командир, авторът отчасти си възвръща писателската чест, като става по-обективен. Не 
спестява моментите на техния героизъм, нито социалната им принадлежност на бедни и средни 
селяни. Затова освен разказите на живите участници ще се позоваваме и на данни от нея като една 
от страните в боя. 

Съвсем ясно е, че докато балканът се пълни с нелегални, и властите действат. Звънят телефони, 
стават трескави съвещания, редят се заповеди, кроят се планове за техния разгром. Той започва на 
31 май, в нощта срещу 1 юни 1951 година. Донякъде с камиони, отнякъде спешени, от юг и от север 
властите насочват хиляди войници от поделенията на т. нар. Вътрешни войски и много 
милиционерски подразделения, както и цивилни агенти от Държавна сигурност. Операцията се 
ръководи от група генерали под контрола на заместник-министър генерал Георги Кумбилиев. В 
най-върховия момент - първи юни сутринта, в Сливен пристигат две дълги правителствени 
лимузини, които спират в задния двор на околийското управление на МВР. От тях слизат министър-
председателят Вълко Червенков и министърът на вътрешните работи Георги Цанков. Под ескорта 
на няколко джипа и камион с милиционери, с бронирана кола се от правят за село Калояново, 
Сливенско. Там, малко извън селото, те въобще не слизат от колата, чрез чиято комуникативна 
съоръженост ежеминутно следят боевете. Това значи, че правителството напълно си е давало сметка 
и за големината на отряда, и за закалените в казармата и по фронтовете на Страцин и Драва 
български войници-селяни, повечето редници и няколко подофицери. И особено за взривната 
постановка в околните села и цялата Югоизточна Българя без да има статистика от този род, поне в 
известните ни случаи не намираме никъде в падналите под сталинизма страни срещу властта да се е 
изправяла толкова голяма и компактно битуваща бойна единица. 

Странно е, но като по Божия традиция, в такива случаи времето се влошава. Знаем за снега при 
Априлското въстание. Тук черните облаци изсипват през нощта много дъжд, а утрото е навъсено и 
мъгливо. Способства и за укритие, но и за внезапни попадания на блокадните линии. Като към 
Шипченски проход и Сюлейманови пълчища към гордата зелена крепост на непримиримите 
народни бойци запълзяват техните съсловно сродни синове... 

Но те са моделирани от смачкващата душевността им свирепа система и горката им, но 
безотказна еничарска същност ги е тласнала срещу своите. Сигурно не всичките. На няколко места 
и в книгата, и в устните разкази се отбелязва това. 

Но достигнали блокадната линия, окопаващи се и прибягващи нагоре, започват схватките. 
Единични изстрели, автоматни откоси и квакащи картечници отекват в дерета и тъмни усои, 
разнасят се викове на ранени, падат убити. Пред къшлата си, с риск да бъде убит, Диньо Т. Василев 
от Тополчане нервно замотава и размотава някакъв пояс и дава знак, че става обграждане. Едва 
отървава смъртната присъда по-късно за това, но знакът е даден. Горяните се пръскат в ударни 
групи, моментално формирани и насочвани от неуморимия, като че ли хвърковат Търпанов-
Бенковски. Той ту с едни, ту с други групи връхлита към линията на обкръжението. Тук всяко дере 
и рътлина, всяка полянка и стъмени усои са му познати. Мигът е върховен! Волята у всички да 
умрат или да пробият обръча е колкото страшна, толкова и възхитителна! "Достигнахме падналия 
бандит, който държеше бомба и се опитваше да я възпламени. Редник Младенов скочи върху него и 
успя да я избие от ръцете му." (стр. 43 от посочената книга). И още: "Към 20,30 часа започна 
първият бой. Бандитите искаха с масиран огън да пробият блокадната линия"; "... група от десетина 
бандити достигнали с пълзене на пет-шест метра от стрелковото трапче на Скачков, открили огън и 
скочили в атака" (стр 46). На същата страница е цитиран и майор Томов: "Независимо от това, че 
отделни бойци проявиха страх и стреляха безразборно, за кураж..." Или: "Особено остра беше ата-



 

ката при Васил Костадинов. Тяхната блокадна линия е била пред самата гора. Доколкото разбрах 
после, Васил не е издържал, скочил прав и започнал да стреля - Хайде, вашта мамка! Ако ще се 
бием, да се бием! Какво се криете... - И тогава го убили." (стр. 49) По-нататък: "Въпреки че вината 
не бе наша, допуснахме, че това е дало възможност на част от бандитите да се отскубнат от 
обкръжението... Недалеч от нас ехтяха автоматни откоси и пушечни гърмежи. Някъде се водеше 
истински бой. А тук никой не се мяркаше..." (стр. 51). "Когато стигнали до чешмата, овчарят 
извикал силно - Ей там са!, с което ги предупредил. Бандитите го чули първи и открили огън. Без да 
пестят патроните, те яростно стреляли по веригата. Изглежда, войниците се уплашили от внезапната 
стрелба и някои започнали да отстъпват. И тогава капитан Захариев се изправил и с твърда крачка, 
стреляйки в движение, извикал: Предайте се, гадове! Напред, другари! В този момент обаче капитан 
Захариев се олюлял, пронизан от бандитски куршум..." (стр. 52)49 

А Георги Търпанов търчал като разярен лъв от група на група и колкото викал: "Напред! Две 
смърти няма, а без една не  може!", толкова и добавял: "Във войници не се мерете. Само в 
офицери!" Някои и днес твърдят с упрек към него, че стремежът да се щадят войниците им струва 
няколко убити, защото противникът разбрал това и набързо всички офицери били преоблечени във 
войнишки дрехи. Но нека допълним откровенията на автора - взводен командир в поделение  
"Байкал" - Стара Загора, което е охранявало тамошния затвор, преди да го изпратят срещу 
"бандитите". "Аз поогледах бандитите - беше ми любопитно да видя какво представляват. Очаквах 
да видя закоравели престъпници, а видях все селяни... Гледам ръцете им - загрубели, мазолести, 
селски ръце... После дойдоха от милицията и ги подкараха към селото..." (стр. 46). А при рапорта: 
"Другарю лейтенант! Открихме убит бандит!" той съвсем искрено изповядва: "По опушената му 
уста личеше, че е захапал пушката, преди да натисне спусъка. До него - коричка окървавен хляб... 
Изпитах жал към него. Какъв враг можеше да ни бъде той? Едва ли имаше навършени 17 години..." 
(стр. 57) Много други откровения допуска в тази бойна част на своята книга авторът, след което 
отново сваля, смалява своя ръст, за да се пъхне в полицейския мундир на офицер от Вътрешни 
войски и да заеме позата на правоверен пред червения си падишах. Затова едно от най-важните му 
откровения ще оставим за края. 

А сега - думата на оцелелите,  доколкото ги има живи, и техните още скърбящи близки. 
СТОЯНКА ТОДОРОВА СТОЯНОВА, съпруга на Търпанов: "Той, Георги, последния месец 

никак не можеше да слезе до тука, дома, защото вече много хора се събрали горе па нещо него го 
турили за началство, та много зает. Ама кога стана това - битката, три дни се тресеше балканът. А аз 
все на прозореца стоя и ту слушам и гледам нагоре, ту се кръстя пред Света Богородица да ги 
опази... А той там не загина, жив е излязъл от обръча. Пък се разпръснали - едни към Ичера 
хванали, други към Стралджа. Чак после, в Стара Загора, през решетките се видяхме. Той беше 
едвам жив. Само в децата - в Димитринка и Тошко, гледаше и нищо не можеше да каже. После го 
осъдиха на смърт, ама и  да не беха го осъдили, щеше да си умре... Те такова чудо беха направили с 
него... Само дрехите ни предадоха после..." 

АТАНАСКА ГЕОРГИЕВА РУСЕВА и дъщеря й СТАНКА: "Нашият (Георги Русев) го хванали в 
балкана, но ние не знаеме. Два месеца ходим насам-натам да го търсим, но криеха. После Димитър 
Т. Маринов от село ни каза, че е в ДС. Свиждане ни дадоха чак на делото. Десет дена ги съдиха. 
Нашият се държи, не признава, но малко нещо стана, та съдията го пита - Ако едно куче се научи да 
яде яйцата, какво ще го направиш? Ще го убия! - рече той. - Е, и теб това те чака... И го осъдиха на 
смърт с още двама - със Радко Ив. Радков и Цоньо Велев от Тополчане. С тях съдиха и калугерката 
Симфороза. Тя ни учуди. Обръща се и отговаря като войник. Това ми е верата, казва, това ми е 
работата - да помагам на всеки, дето е изпаднал в нужда. Осъдиха я на 7 години затвор и ги е лежала 
в Сливенския затвор, като други две калугерки все са я поддържали. А Търпанов беха осъдили 
преди това, ама на закрито. После нашият адвокат Попов ни каза, че прокурорът по нашите дела 
Динко Пейчев се обесил. Той бил приятел на брата на Пеньо Хр. Иванов. Но после и нас не ни 
оставяха на мира тук, в село. Току пращат отнякъде бележка, че Георги е жив и е в София, в 
Александровската болница, та да идем да го видим. После и честитка, уж от него, ни пращаха за 
Нова година... Господ да ги накаже!..." 

ИВАН ТОДОРОВ (Пристава): "Аз пък хем ми бяха приятели и ги поддържах, хем тогава бях 

                     
49 В книгата се признават трима убити от преследвачите – капитан Евстати 

Захариев, сержант Васил Костадинов и редник-ефрейтор Петко Скачков. Но е 

публична тайна, че повечето убити са прекарани към Стара Загора. Твърди се, че 

някъде дълго ги укривали да отшумят тези събития и ги предавали на близките им 

със стандартното обяснение: нещастен случай или убит на поста си от пиян 

криминален тип, който също е убит. Съпровождали погребенията по места с 

почести, но и внушението да не се разгласява случаят. 



 

войник в 11-и полк и ни вдигнаха с опелите и нас да ги обграждаме. Повече от 10 хиляди войници 
бяха докарани и от Сливен, Ямбол и Стара Загора, пък и от северните гарнизони. Там видях и 
Вичев, началника на ДС в Котел. Ама войниците не бяха настроени против тях. Стреляха си във 
въздуха и се криеха по храстите. Иначе, колко бяха много, жив нямаше да остане от горяните. А 
само няколко бяха хванати и няколко убити. Останалите се измъкнаха, но после пустата Василка, на 
Барабанчика, им изяде главите. Правила се на влюбена в Димо от Блатец и голяма антикомунистка 
заради това, че е затворен мъжът й. А те й дали от ДС мъж и с него, с Тодор Кавръков; ги излъгаха, 
та ги изловиха. Последният им бивак е бил на Невеща и към Харамийски кладенец. В битката из-
първо от страна на горяните се чуваше картечница, чух, че от Дейковата група била им останала. 
Илия Вичев от с. Безмер бил обграден и се самоубил. Чувах, че агентите, тези от ДС все питаха къде 
е Матейска калинка. За да знаят тази местност, някой им е казал." 

ЕЛЕНКА МИЛАНОВА ВАСИЛЕВА, буля (снаха, братова жена) на Диньо Т. Василев: "Деверът 
ми Диньо като успял да предупреди горяните, че ги обграждат, като си размотавал пояса, се 
измъкнал в суматохата и си дойде дома. Но на разсъмване идват агентите и почват обиск. Разровиха 
старите сандъци, търсят оръжие и позиви. А Тошко, момчето на Диньо, толкова мъничко беше, пък 
току ги обикаля и пита: "Къде ще карате татко?" После дълго не знаехме къде е, та чак на 11 
октомври 1951 г. му беше делото. Много страшно беше. Първо смърт му искаха, после на 15 години 
остана, ама по колко затвори и лагери го караха, та Радка, майката на Тошко, все го водеше на 
свиждане. Баща му получи удар, парализира се, та му отрязаха крак и близо 3 години на едно место 
беше... Голямо чудо беше!" 

ПЕТЪР МИНКОВ КАРАМАНОВ (горянин): "Малко преди акцията на войската някои трябваше 
да слязат към Кермен, Гълъбинци и Бояджик за храна и да доведат някои чакащи за балкана 
Желязко да ги доведе. Но като слезнали надолу и видели военни камиони, върнаха се и казаха. Ние 
се оттеглихме към Джендема, но се оказахме обградени. Водихме ожесточени престрелки, като се 
разпръснахме на по-малки групи. Ние бяхме 7 души, но Величко беше тежко ранен и остана назад, 
към Дядоянкови агьли, и там го намират и доубиват много жестоко. Ние бягахме към дерето, 
излязохме на Чучура и от Малева поляна слязохме към Голямата могила, Лиси камък и после към 
Орманчията. Криехме се в храстите и слязохме в Хитровите градини. Слязохме близо до шосето и 
към Ботушовата мелница. На третия ден от разбиването ни виждаме Иван Пенков от Тополчане, по 
когото поръчахме да каже на жена ми да впрегне воловете и да дойде да донесе хляб. Но след малко 
и Васил Ботуша ни донесе два хляба и си отиде. Имахме намерение да се насочим към Странджа за 
границата, но войниците ни хванаха и като ни докараха в село, комунистите изкарали селяни, техни 
хора и някои от женското дружество, та ни плюеха и искаха смъртни присъди за нас..." 

СТАНКА ИЛИЕВА ВЕЛИЧКОВА, сестра на Кольо Илиев от Блатец: "На брат ми чудото беше 
най-страшно (разплаква се)... Залавят го горе ранен и войниците го оставили на местните партийци - 
Пенко Цанев, горски, Потко Илиев и Минди Шишков от Драгоданово и двама от Блатец. Това било 
на 1-и юни и като започнали едни мъчения, едни зверства... (разплакваме се)... То в очите и ушите с 
железа, то рязали го отвсякъде, част по част... И мъжкото му (члена му) отрязали и му го турили в 
устата... Тогава трябва да е вече издъхнал, та го оставили най-после... Там го и затрупали с камъни. 
На годишнината от смъртта му татко отишъл да иска разрешение да го изрови и погребе при дядо 
му, а те го набили и не му разрешиха..." (Това е К. Илиев, дето имал предчувствие, че ще се срути 
черният облак над горяните.) 

ЙОРДАН МИТЕВ ЧАУШЕВ: "Аз цял живот съм бил земеделец. И по занятие, и по идея. Но чак 
там, горе, като горянин, разбрах колко благородни са идеите на Земеделския съюз, защото там ги 
изучавахме. Преди да избягаме горе, тук обикаляха разни личности, които ни подтикваха да палим 
снопи, ниви, сгради на ТКЗС. Но кога ръка на земеделец ще посегне за такова нещо50. 

Това бяха провокатори. Точно на Великден избягах горе. И таман бяхме се оформили като 
войска, истински народна войска, не по царски указ, а от нуждата да се защитим, и ни нападнаха. И 
пак не успяха да ни победят, защото убиха и хванаха не повече от 15-20 души. Знаехме си ятаци и 
сборни пунктове, дето да се възстановим. Но за яд и за срам на нас ли, на цяла България ли, не 
оръжието, а подлостта ни победи. И то подлостта на една жена - Василка Димитрова, на Иван 
Стефанов-Барабанчика от Панаретово жената. Имала  брат в МВР, от комунистическо семейство 
била и уж зарад идеите си ни предала... От ДС й вкарали мъж в леглото. От него е взела идеите си. 
Тодоркавръковите идеи, на бивш царски офицер, предал се в служба на властта. На следствието 
беше същински ужас. Да не ви го разказвам. Опитали сте го. Първият процес беше от 29 души. 
Общо 45 смъртни присъди издадоха. Събрали лъжливи прокурорски свидетели, за да ни обвиняват. 
Моят горски пазач - Иван Палушев, твърдеше, че съм нападал общината през 1946 г., че съм убил 
един горянин, който искал да се предаде. А няма такова нещо, но тях ги болеше, че всички се бихме 

                     
50 Аксиомата „Рожден ден на всеки земеделец е Благовец.!“ 



 

като българи и никой не се предаде доброволно. Осъдиха ме 15 години и що чудо видях по 
затворите, та съжалявах, че не съм загинал в битката. Особено в Белене, на острова. Там убиха три 
момчета с колове, а пък през януари 1953 година завързаха други, над 30 души в понтон сред 
Дунава, та ги измъчиха до смърт. После без ръце и крака останаха. Само един Троев, инспектор в 
МВР в Стара Загора, съм срещнал сред управниците, дето с право си носеше човешки образ. 
Останалите - все зверска порода. Просто втора смяна на фашистите..." 

НИКОЛА ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ от с. Тополчане: "Как никой не е разбрал каква е тая 
Василка? Публична тайна е било, че минава от ръка на ръка, откак затворили мъжа й. Ама все тая 
слабост - честните да смятат всички за честни. Тя е била завербовала и хоремагчийката от Сотиря 
Яна Барутчийска, та ги е предавала..." 

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ: "Разбиха ни на втори юни, деня на Ботев. Между петолъчката - 
разклона до Котел и Сливен, триъгълникът бе блокиран. Блатечани бяха тръгнали за помощи и 
останаха извън блокадата. Ние успяхме да преминем северния кордон, но ни засрещна мъгла и 
дъжд. Дадохме трима убити, защото налетяхме на друг кордон. Останахме 6 човека и влизаме в 
един копак (храст) и гледам, че войници минават и си носят пушките на рамо, нагоре с прикладите. 
Стигнахме до някаква река, приток на Камчия. Излизаме и от този кордон и къде се въртяхме, та се 
оказахме над Драгоданово, но и там постове. Осъмнахме след много обходи към Седларево. Там 
намерихме череши, бакла и черен боб. После слязохме под Трапоклово, в нивите и роним жито, та 
ядем. Оттам към с. Речица, дето двамата братя намериха братчето си, с тях остана и Вълчо Митев от 
Чокоба, а аз сам отидох към моето село Гълъбинци. Оттам вуйчо ми ме снабдяваше с храна и се 
криех около Скобелево и Кермен. Намерихме се после и с други, но към 25 юни ни намериха Тодор 
Кавръков и Василка Барабанчикова и предложиха да ни водят в родопски някакъв отряд. Ние 
повярвахме, защото с тях беше и наш човек - Иван Илиев Рашев от с. Бозаджии. Пък и казаха, че 
турската граница е много охранявана и натам не може. Идва после камион, в каросерията наслагани 
сърпове и паламарки за имитация, че сме уж жетвари, тръгнали за някъде. Откарват ни в село 
Първенец, Пловдивско. Казват - тука е вече срещата с родопските горяни. Те са в оборчето, но искат 
да влизате един по един, защото бяхме 6 човека. Като влязох аз, скочиха някакви и ме хванаха за 
гушата. Усетих момента страшен. Затова с непонятна сила ги отхвърлих и дръпнах бомбата, та поне 
всички да се разхвърчим. Но тя падна в сламата и те успяха да ме налегнат и да ми вържат ръцете с 
тел. Отново в камиона и в Пловдив в окръжното управление. Там какво ли не ни биха и се гавриха с 
нас. После в Старозагорския затвор, северното крило, изолирани. Само един надзирател - Стоян 
Кларнетаджията, скришом ни даваше храна. На процеса в Старозагорския окръжен съд бяхме 31 
човека. Съдиха ни при закрити врата, като ръководители. Последния ден на процеса дойдоха и 
генерал Стойо Чочоолу и Велко Димитров. Чочоолу каза, че ако той е бил при обграждането ни, 
нямало да има нужда от процес."  

ЙОРДАН БАЙЧЕВ СТОЙЧЕВ: "Аз живеех и работех в Сливен, но научих, че у Георги Сирака в 
мойто село Желю войвода се укриват нашите нелегални. Енчо Стоянов изведе в балкана братята То-
дор и Васил от Речица. След това аз извеждах някои чрез Янко Калията, овчар, докато усетих, че ще 
ме арестуват, та и аз останах там, горе. Тогава бяхме 60 души и избрахме ръководство: Георги 
Търпанов-Бенковски - командир, другите бяха Иван Пасков, Димо Банчев, Митьо Ганев, Мито 
Пангелов. Там само се обучавахме с оръжието и политически. 

Но всички бяха земеделци. Спяхме на открито. Оръжие имахме. Преди акцията по нашето 
обграждане, понеже се чуха изстрели на наши постове с разузнавачи на властта, ние се преместихме 
на Невеща и оттам към Глушенския и Котелския балкан. Войниците първо се натъкват на групата 
на Димо Б. Фирков, тръгнала за среща с ятаци. Още там падат един офицер и двама войници, от 
нашите е имало само ранени. Камиони с войници идват и от Котел и Ичера. По заповед на Търпана 
се разпръснахме на групи и определихме кои къде да пробиват, а после сборен пункт - местността 
Калинка. Аз бях с 11 човека, от които и една горянка - Елена Василева от с. Желю войвода, родена 
1931 г., 20-годишна. За да ни загубят дирите дори кучетата, ходихме по една река, като ту аз, ту 
Иван Стоев от Желю войвода носехме Елена, да не гази. После мокри и гладни по Луда Камчия - 
към Ичера. Изравяхме и ядяхме скоро садени картофи и заобиколихме към Сините камъни и 
осъмнахме в сливенските лозя. Оттам леко се присламчихме в село, та оставихме Елена и се 
разпръснахме поединично. Мен ме арестуваха у сестра ми, на тавана. В общината заварих и Елена 
арестувана. Осъдиха ме 15 години и започна дългото тегло." 

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ВУЧКОВА: "Аз съм от с. Речица, сега квартал на Сливен, и съм сестра 
на загиналите Васил, 20-годишен, и Тодор, 18-годишен. Те учеха в дърводелския техникум в града. 
Васил беше активен земсист и председател, също Тодор Ст. Качаров, а Тодор беше организатор. И 
като бе забранен ЗМС-ът, там някои срязали 20 столове, за да ги обвинят в нещо. Арестували Васил 
и си дойде много пребит. Отива при майка ми и й казва, че ще излиза в балкана. Тя плаче и го не 
пуска, но се получава нова призовка за ДС. Тогава Йордан Байчев му уреди да намери нелегалните, 



 

но взели и Тодор с тях, както и Нено Митев Костов, Желю Милев Колев и Таньо Василев Стоянов, 
все от Речица. Като ги разбили горе, са се укривали около село и по-малкият ми брат Стефан ги 
поддържал. Но тая безмилостна вещица Василка ги излъгва да ги води в Родопите и камиона само 
те не си дали оръжието. Те бяха много строги идеалисти (разплаква се) и бяха се заклели да не се 
дават  живи в ръцете на изедниците. И казват, че като усетили, че вместо в Родопите ги откарват в 
някакъв град (Стара Загора, склад на "Топливо"), започнали да стрелят (разплакваме се) и.. „като 
били обградени, вече ги..." 

* * * 
Много са още данните от този род. Но както се вижда всеки ги разказва, както ги е преживял или 

дочул от други. Общото е, че буквално всички бойци от този най-голям в историята ни горянски 
отряд показват наистина чудеса от храброст и благородство. Те напълно се осъзнават като щит на 
народната самоотбрана срещу издевателствата на една натрапена им власт, посегнала на най-
светите им материални и духовни ценности. 

Вижда се също, че многохилядната, добре въоръжена, снабдена и командвана армия не успява да 
ги победи. С неголеми загуби те се измъкват от огнените обръчи и само след седмици се оказват 
вече събрани по групи, укрити тук и там от ятаци и близки. 

ПОБЕЖДАВА ГИ ПОДЛОСТТА. Онази гнила частица от човешката душевност, която те най-
малко познават, защото я нямат у себе си. Те никъде не си служат с подлост и дори с хитрина, 
никъде не показват жестокост срещу противника си, нито разноезичие и раздор помежду си. 

Но това е все пак поглед от едната страна. И за съжаление, пръв по-системен обзор на станалото. 
Нека го видим през очите и на другата страна, която, както вече видяхме, отдавна е огласила своето 
виждане и оценка. Както чрез цитираната вече книга, така и в други писания. Още повече че ние 
нямаме и НИКОГА НЯМА ДА ИМАМЕ данни за последните дни и часове на главните герои и 
двигатели на това историческо събитие от тяхна или наша гледна точка. Защото куршумът, въжето 
или зверският удар в тила от ръката на сграбчилата ги смърт не допусна да ги чуе никой от нас. От 
смъртоносната нощ на 12 декември 1951 г. в Могилските гробища към нас и сред нас са се върнали 
убийците им. Наглостта им да се похвалят за подлостта и зверството си е черната грамада ловки 
лъжи и полуистини, от която с голите ръце на съвестта си ще търсим малките зърна на истината. 



 

 
САТАНИНСКАТА СОВАЛКА 

 
"Давещият се и за тънката сламка се хваща" е общовалидна истина. Но в случая тя не е 

механично приложима, макар че повечето от борците горяни, като по чудо оцелели от страшната 
битка, са били успешно измамени за отвеждане в измисления родопски отряд "Д-р Г. М. Димитров" 
и арестувани. Защото Василка Димитрова, която като неуморна вещица лети по селата и изкупува с 
подлостта си душите на оцелелите горяни и ги предава на смърт, от дълго време е била "своя". Тя 
има зад себе си дълго натрупвано доверие сред тези хора като жена на заловен и осъден техен 
другар - Иван Стефанов-Барабанчика от с. Панаретово, живеещ в Сливен. Дали още него не е 
предала тя, може само да се гадае. Родена е към 1923 г. в с. Голямо Шарково, а след омъжването си 
за Иван заживяват в Сливен. Останала без мъж, макар майка на две деца, нейните сърдечни трепети 
изглежда да са имали своя център не в гърдите, а някъде под корема й... Доказаната й връзка с 
младия, 25-годишен Димо Банчев Фирков е от негова страна изцяло в името на конспиративната 
дейност. Но от нейна страна едва ли е така. Какво е донасяла и какво е спестявала в името на 
своите, чисто женски интереси, също не се знае, но пък е съвсем ясно, че е могла големи поражения 
да нанесе още в началото, още при масовизацията на горянския отряд. Но не го е сторила. И едва ли 
по внушение на Държавна сигурност, за да се справят после с огневата мощ на 106 себеотреченци-
горяни. Но след разпръсването на отряда невъзможността да поддържа връзката си с Димо я тласка 
в разни посоки. Една от тях е да се предостави като полезна на ДС. Позовава се, разбира се, на 
идейно-патриотични подбуди с комунистическото минало на баща си и настоящето на братята си. 
Но там безпогрешно са познали къде я стяга цървулът и направо изпратили в леглото й мъж. В 
случая - подобен на нея, затворническата жена. Това е Тодор Кавръков, бивш царски офицер от 
Нова Загора, но предал се напълно в служба на властта. Но тази тайна никой не е бил в състояние да 
знае. Знае се, че е уволнен, на първо време от комунистите - чудесен атестат за пред "вражеските 
елементи". Нямаме друг източник на данни от периода на предателството на тези двамата, освен 
посочената вече книга "Ехо от куршуми", защото, нека го повторим, никой от главните двигатели на 
бунта не се е завърнал жив, за да го разкаже. Останалите живи ни го разказват с четиридесетго-
дишна давност. С изключение на изкуствения героичен ореол, който им слага авторът, в общи 
линии всичко съвпада. 

На страница 106-а Тодор Кавръков заявява: "Отначало в Сливен се настаних у бившите си хазаи, 
но скоро възникна опасност да бъда разкрит от хазайката. Като казах това на Веселин Райков, той 
ми предложи да бъда настанен в дома на Василка Димитрова. 

... Василка веднага ми сложи ядене, нагости ме добре и докато се хранехме, ние обсъждахме 
плана на нашата съвместна дейност." (стр. 107)51. 

И те тръгват от село на село като хищници, жадни за кръвта на своите изпаднали в беда жертви. 
Свират се из тъмните подмолия на народното недоволство, дето са укритията на борците, и 
дискретно обещават спасение. 

Кавръков е "представител на центъра на съпротивата срещу комунистите", едвам издирен 
"вуйчо" на Василка, която също милостиво тръпне за съдбата им. Десетки оперативни работници 
невидимо ги придружават, подпомагат и охраняват. Преоблечени като прости селяни, те разнасят 
мълвата за родопския отряд, за модерното му въоръжение, за смелите му акции... Въпреки това 
укриващите се и консолидиращи се вече в групи горяни не се оказват толкова лековерни, макар 
искрено да желаели да се махнат за известно време от този район. В Сливен, Ямбол и Стара Загора 
са пристигнали най-големите специалисти по разкриването на нелегални - Веселин Райков, Кънчо 
Богданов и други. Генерали и заместник-министърът на МВР генерал Кумбилиев са постоянно в 
този район. Удава им се обаче да убедят един слязъл и легализирал се горянин Иван Илиев Рашев от 
с. Бозаджии, че е егоистично той да си е свободен, "когато другарите му са в опасност всеки момент 
да бъдат заловени!". И той наистина решава да помага в това "благородно дело". Неуморно 
„придружава Василка и Кавръков в техните митарства и много от  хората повярвали. Камион с № 
ПД-80-39, шофиран от оперативния служител на МВР Христо Атанасов Зехиря, накарва 
съгласяващите се групи за село Първенец, Пловдивско, отдето "нарочно изпратени от центъра хора" 
ще ги провождат в несъществуващия тогава отряд. За уверение с първите отива и самият Иван Ил. 
Рашев. Там, в къщата на партийния деятел и довереник Тодор Кордовски, те са добре посрещнати и 
нахранени, заедно с Иван Ил. Рашев. Със съзнанието, че е спасил вече част от другарите си Рашев 
се връща с камиона за други, а оставените тук след малко са вързани и откарани в затвора. Това се 
твърди и в статията "Историята на една операция" във вестник "Антени" от 12 септември 1979 г. 

                     
51 В посочената книга се цитира как децата и плачели, че по седмица не я 

виждали. 



 

под авторството на о. з. полковник Кънчо Богданов, както и в посочената книга на стр. 121. Тук-там 
и други от горяните помагат на Рашев, а следователно и на Василка и Кавръков, като Тихомир 
Иванов, Стойко Стаменов и други, все със съзнанието, че наистина отправят хората към спасение. И 
зловещият камион на Зехиря прави курс подир курс с обречените. При качването Кавръков и 
Василка настоявали хората да си оставят оръжието или да го дадат в кабината, дето сядали те, за да 
не се натъкнат на някоя проверка по пътя от милицията. Някои си давали оръжието, някои - не. Те 
сядали или стояли под чергилата на каросерията и стискали в ръце пистолетите или автоматите си. 

След любезния прием един по един ги отвеждали в някаква пристройка в двора и там червените 
гавази скачали изведнъж върху тях и ги връзвали. Голям зор видели с Димо Фирков, който бил 
много силен и за малко щял да ги избие... Братята от Речица били много недоверчиви и след 
поканата да ги отведат в Родопите дълго проучвали кой е Кавръков, но от Нова Загора им било 
доказано, че е бивш офицер, също пострадал от властта. Тогава се качили и те с групата си в 
камиона, но оръжието не си дали. Този път властниците, окуражени от успеха си, карали с камиона 
направо в Стара Загора. Когато пристигнали и им било извикано да се предадат, горяните открили 
огън, като простреляли някой си капитан Иван Войников, но останал жив (според книгата), а може 
би и други, но властите старателно укриват своите загуби за опазване на престижа си и да не се 
окуражават "враговете". Но горяните са избити до един. Въпреки самохвалството за "успешната 
операция", в книгата се признава и друг трагичен случай. 

Отново всичко си вървяло както трябва. Сред сърпове и паламарки - претекст, че са жетвари, 
нова група горяни се качили в жертвоприносящия камион, (стр. 131), но този път спрели в двора на 
околийското управление на МВР в Чирпан. Като били предупредени да се предадат, защото се на-
мират в ръцете на милицията, (цитирам): "... В отговор няколко бандити скочиха и откриха огън. 
Останалите възпламениха бомба в камиона. Силен взрив разтърси сградата на околийското 
управление. Прозорците издрънчаха от взривната вълна. Машинално се проснах на земята - казва 
Василка. - Край нас профучаваха куршуми. Ехтеше страшна пукотевица. След малко колата 
пламна." "Един бандит побегна към изходната врата - допълва картината Кавръков, - а другият 
залегна и откри огън. Служителите на МВР също отвърнаха на стрелбата. Скоро всичко 
притихна."52 

"Успяхме да угасим пожара, но камионът беше вече негоден за употреба. Наложи се да се върнем 
в Сливен с друга кола." (стр. 132) 

Господи! Кого да питам защо човеците са създадени с такава извратена мярка за нещата? "Скоро 
всичко притихна!" Толкова за невероятния героизъм и себепожертвователност на борците, 
предпочели смъртта си сред огнения взрив, вместо да се предадат на своите тирани. Три думи за тях 
- "Скоро всичко притихна!"53 

И до тях - седемнадесет за камиона! И свидетелстващите екзекутори, и автор, и редактори не са 
трепнали пред гордия смъртен жест!... Защото сред тях няма меделински наркобарони като Пабло 
Ескобар, търгуващи с живота на хората, няма от сицилианските мафиоти, избиващи невинни, а 
селяни и селски младежи, вдигнали оръжие зарад бащина земя и човешка свобода... И никой не 
смисля това, че идеи, за които има хора, готови да умрат, са непременно в някаква степен 
възвишени! 

Но в тези смъртни курсове на камиона все още не попадал Георги Търпанов-Бенковски. А 
неговата гибел им била най-нужна. Докато него го има някъде жив, не могли да утолят жаждата си 
за човешка кръв и страдание. Нито началстващите властници, нито юдите-предатели. Легендите и 
истините за неговата храброст се ширели и умножавали сред населението ден из ден. Близко е до 
ума, че макар покрусени сега, селските надежди за спасение могат бързо да се възвърнат още при 
първия му нов призив. Затова и с дяволски усилия и най-рафинирана подлост Василка и Кавръков 
впрягали лисичата си хитрост да го издирят и предадат. 

Ако се вярва на писаното по случая в книгата на М. Асенов (стр. 138), откриват го в с. Градец, 
Котелско. С дванадесет куршумни рани по тялото, което значи, че безстрашно, наистина "под дъжд 
от куршуми", е летял и направлявал битката. Но това е вече към края на август 1951 г. и повече от 
двумесечното му лечение и приглеждане от верни на делото хора го било докарало близко до 
оздравяване. След много увещания и уверения перфидната подлост подмамила и него. Неговият път 
за към родопския отряд минава през Пловдив, където с голяма ловкост тръпнещите от страх агенти 

                     
52 Участие в разгрома на горяните са взели разузнавачите от МВР - Стара Загора, Минчо Иванов, 

Стойно Стойнов, Горчо Горчев, Велчо Кънчев, Гочо Калчев, Драгия Драгиев, а Тодор Желев и Димитър 

Иванов - внедрени, както и Сашо Васев, Веселин Райков и Владимир Рогов - специалисти от София. 

(Публикация със снимка във в. "Антени“,  12.1Х.1979 г.)  
53 Според Станчо Кумитов, син на тогава загиналия Иван Кумитов (горянин) от с. Кукорево, бомбата 

в камиона е хвърлена от хората на Държавна сигурност. 



 

успяват да го обезоръжат и вържат. Откаран е в Старозагорския затвор. Там започва нескончаемият 
ужас на мъченията при следствието. Жестоките, чудовищните инквизиции го превръщат приживе в 
неузнаваем труп. По наказателно от общ характер дело № 1003 по описа за 1951 г. на 
Старозагорския окръжен съд с председател Радослав П. Радев и членки Недялка Колева Костова и 
Георги Николов, прокурор Динко Пейчев, процесът се е състоял на 29 и 30 септември и на 1, 2, 3, 4, 
5, 6 октомври при закрити врати54. 

С ПРИСЪДА № 834 от 6 октомври, на основание закона и данните по делото, признава 
подсъдимите: Георги Маринов Търпанов, 36 г., от с. Желю войвода, а живеещ в с. Тополчане, 
Сливенско, Иван Спасов Христов от с. Тополчане 26 г., Паскал Иванов Петров, 48 г., от с. 
Панаретово, Сливенско, Димо Банчев Фирков, 25 г., и Борис Стефанов Рачев, 32 г." от с. Блатец, 
Сливенско, Митьо Ганев Митев от с. Кермен Сливенско, 43 г., Митьо Славов Панайотов, 32 г., и 
Желю Господинов Желев, 25 г., от с. Панаретово, Петко Минков Иванов (Урумов), 25 г, и Колю 
Вълев Иванов, 30 г., от с. Блатец, Диньо Иванов Динев, 40 г., от с. Самуилово, Сливенско, българи, 
грамотни, по занятие земеделци, неосъждани, за виновни в това, че в края на 1950 и началото на 
1951 г. в Сливенска околия и в Сливенския балкан първите седем души са били ръководители на 
бандитска група или организация БЗНС-Никола Петков, която си е поставила за цел да събори, 
подрони или отслаби народнодемократичната власт в народната Република чрез преврат, бунт, 
метеж, терористични действия или общественоопасни престъпления, а останалите четирима са 
станали членове на тази организация и минали в нелегалност въоръжени, в следствие на което и на 
основание чл. 70, ал. 1 от Наказателния закон във връзка с чл. 5 от Закона за разтуряне на БЗНС - 
Никола Петков, и чл. 35 от НЗ за първите седем, и чл. 70, ал. 2, предложение 3 от НЗ във връзка с 
чл. 5 от Закона за разтуряне на БЗНС - Н. Петков, и чл. 35 от НЗ за останалите, ги осъжда на СМЪРТ 
ЧРЕЗ РАЗСТРЕЛВАНЕ, като ги лишава от правата по чл. 28 от НЗ завинаги и конфискува в полза 
на държавата цялото им имущество - движимо и недвижимо. 

Присъдата е окончателна и може да бъде обжалвана пред Върховния съд на Републиката в 
ЕДНОДНЕВЕН срок от днес - 6 октомври 1951 г. 

Председател: (п) Р. Радев 
Съдебни заседатели: (п) Н. Костова 
(п) Г. Николов 
(Преписът е дословен. Това е челният от поредица процеси, в които осъдените на смърт, 

загиналите при арестуването й при битката в балкана са повече от 70 души.) 
Военното отделение на Върховния съд потвърждава присъдите през декември 1951 г. Дава им се 

последно свиждане с близките. Много от тях имат невръстни деца, на които никой нямал сила да 
каже какво е и защо е смъртната присъда. Те питат през решетките към едва берящите душа от 
инквизициите бащи: 

- Татко, кога ще си дойдеш? 
- Скоро, скоро, миличко... Другата седмица... - отговаряли обречените. А странно по чие 

разрешение на горянския командир Георги Търпанов-Бенковски устроили и прощално свиждане с 
десетина от най-близките му съратници, оставащи живи, макар и с доживотни присъди. Донесен 
пред тях почти на ръце, като ги вижда, с някаква непонятно от къде избликнала сила, той се изправя 
и дълго се вглежда във всеки поотделно55. Спира поглед на Петър М. Караманов и с едва изтръгващ 
се от гърлото глас казва: 

- Вие всички сте млади. Особено ти, Петре. Много ще теглиш, но жив ще излезеш. Кажи тогава 
на хората, които ме знаят и помнят, че воювах за добро, но го изкараха зло. Отивам си чист. Пред 
себе си, а мисля и пред вас и пред всички!... 

Това само казал Търпанов, кимнал безгласно за сбогом и неочаквано бодро се обърнал и тръгнал 
към килията си. 

Какво сакрално съвпадение! И Христос се е прощавал с един Петър - бъдещия Свети Петър, 
отивайки в пътя си към своята Голгота. 

А съвпаденията с Априлското въстание са на всяка крачка - и съименикът на Бенковски - Георги 
Търпанов, и съпричастието на свещеник - Г. Ив. Коджабашев, и комитетска мрежа, и манастирска 
подкрепа като на Левски, и разгромът на четата е на ВТОРИ ЮНИ - краят на Ботев и четата му. 

Това съвпадение с деня на Ботев отбелязва и авторът на единствената книга, огласила досега 
това историческо събитие. Само дето не е посмял да уточни - при разразилата се на връх балкана 
неравна битка на първи и втори юни 1951 г. в лицето на кои всеки би видял Ботев и четата му и кои 
са черкезките и еничарските пълчища, които я разбиват... 

                     
54 Може би поради състоянието на подсъдимите… 
55 Данните за този случай са от Георги П. Мечев, зет на Георги Панов, живеещ 

сега в София. 



 

И последното, но първо по позорна слава и срам за човешкия род съвпадение, е подлата измама, 
с която дядо Въльо предава на Турците Бенковски, Захари Стоянов, отец Кирил и Стево 
Далматинеца в Тетевенския балкан! И само с тази още по-омерзителна разлика, че тук подлеците 
предатели са двама - Василка Димитрова и Тодор Кавръков. Ужасен показ, че за по-малко от век 
(1951 г.) приплодите на предателите са се увеличили двойно... 

Българи, търсете ги, сочете и изобличавайте ги, чистете народа и земята ни от тях! Познавайте ги 
по стъпките им. те личат по разкаляния път до Могилските гробища, дето отведоха на смърт 
зелените балкански соколи на селска България. Ще ги познаете! Защото стъпките на героите 
свършват дотам, а на предателите личат и обратно. Върнали са се живи и невредими между нас. 

Те свободно се разхождат и ... без съмнение - разплождат! 
Това е грозно, срамно и опасно за всеки, за всички, за България! Да ги намерим и отхвърлим от 

себе си! 
* * * 

В отговор на запитване от близките до МВР с писмо Ж- 2329/51 г. същото цитира протокола, 
подписан от прокурора на Старозагорския окръжен съд от 12 декември 1951 г., дето пише: "Днес, 
12.12.1951 г., в 22 ч. в гр. Стара Загора, в местността Могилските гробища, на основание писмо 7624 
от ДО дек. 1951 г. на Министерство на правосъдието... в присъствието на Жеко Тилев - заместник-
окръжен прокурор, д-р Иван Фучеджиев - лекар на затвора, Нейчо Кончев - административен 
секретар на съда, и Господин Митев Стайчев - директор на затвора, се приведе в изпълнение 
присъда 834 от 6 октомври 1951 г. по отношение на осъдените... чрез разстрелване. 

Б. а. - Според автентични данни, за да не се чуват изстрели, поради близостта на населено място, 
те са избити с кирки и лопати, както си са с вързани ръце. Нека всеки си представи ужасяващата 
картина за това!... 

* * * 
Много още има да се проучва и открива за противоболщевишкия селски бунт в Сливенско, 

започнало фактически 1946 г. след изборите, когато хората се убедили, че изборният им глас не се 
зачита. Продължава с гоненията при забраната на БЗНС, при колективизацията се оказва, че и 
собствеността над бащината земя не се зачита, а с терора, среднощните нападения съвсем се 
доказва, че и самият живот на хората не се зачита. 

Въоръженото надигане е естествено следствие от всичко това. Замисълът да бъде детонатор за 
цялата страна го прави национал но по значение. Но и жестокостта, с която е разгромено, 
развенчава завинаги мита "народна власт". Защото разправата над въоръжените е последвана от 
поединични арести, осъждания, изпращане в лагери, изселвания, уволнения от работа и 
изключвания от училища цели десетилетия след 1951 г. По най-груби пресмятания броят на пряко 
пострадалите е няколко хиляди души, данните за много от тях поради старост и смърт ще останат 
завинаги незнайни56. 

Списъкът на самите горяни поради недостъпността и в момента на архивите не може да се 
състави напълно верен. Важни участници и свидетели по това са Никола Шахпазов от Нова Загора - 
важен деятел на нелегално възстановения БЗНС, Нейчо Тотев Сърбов - лагерист от с. Загорци, 
Новозагорско, Христо Дараджанов - сега в САЩ, Михаил Станков от с. Дъбово, Елховско - 
лагерист, Кръстьо Д. Кръстев - Зетят на Петко Марулев,  дал радио на горяните, Кольо Ив. Ганев от 
Желю войвода - разкарван по всички лагери, Кольо Ганчев-лагерист в Ножарево, Коста Войника от 
Жельо войвода, Вълко Панев - братов син на народния представител Стоян Попов от Трапоклово, 
наследниците на Курти Иванов Карагенев - убит с желязо в Сливенския затвор преди съденето му, 
Стефан Събев от Блатец-лагерист още като 17-годишен, Кольо Йорданов - затворник от с. Роза, 
Ефрем Григоров Неделчев - затворник, наследниците на Георги Атанасов-Гемето от Желю войвода, 
починал поради побоища в Белене, Велчо - синът на Димитър Велчев-Сингера от с. Сотиря, 
лагерист и затворник, Илия Ганев Илиев от Тополчане - лагерист, Банко Вълков Банков от Блатец - 
съден с военна конспирация, Пейчо Русев и многострадалният Иван Боев Русев от с. Житосвят, 
Карнобатско, Иванчо Господинов Динев от Гълъбинци (сега Сливен), за убития през 1950 г. негов 
брат Стефан, Радка Гинева от Сливен, за мъжа й Никола Йорданов Николов, починал от 10-годишен 
затвор... 

Много може да разкаже и Динко Недев Динков и сестра му Минка за убития си баща Недьо, за 

                     
56 Изнесените дотук данни до голяма степен се дължат на всестранната помощ на 

Тодор Динев Т. Василев от Тополчане, син на Диньо Т. Василев, както и на 

ръководството на Съюза на репресираните в Сливен в лицето на Стоян Андреев, 

Йордан Байчев, Тодор и Недялка Ченкови, както и на Атанас Железчев председател 

на Общинското ръководство на БЗНС, народен представител в 37-ото Народно 

събрание, и много други, близки на пострадалите. 



 

другите двама от тяхното Скобелево - Маньо Великов и Тодор Ненчев, Веселин Гедов от Сливен. 
Много данни за убити и ятаци знае Иван Леков Хасърджиев от Сливен, за убития чак на 21 януари 
1960 г. Пеньо Байков Чернев от с. Морозово, Казанлъшко. Много тайни отнесе завинаги със себе си 
и бай Курти Маринов Стоянов - братът на Георги Търпанов, с когото делихме залък в Белене цели 
месеци, както и с Диньо Т. Василев, но бе невъзможно да ги разкриват тогава. Нужни са всички 
данни подело № 750/51 г., както и делата от № 1003 до 1015/51 г. на Старозагорския окръжен съд и 
милиционерските архиви в Чирпан, Стара Загора, Сливен и Ямбол, за да разбудим носещите се тук 
полуистини и легенди за братята от Речица и другите, водили сражение в Чирпан и Стара Загора 
(непредалите оръжието си). Твърди се, че като дали няколко убити и паднали няколко от 
милицията, успели да избягат в Средна гора, дето дълго действали нелегално и никой не знае къде 
са изчезнали. Има слух, че по мнението на отец Методи Стратиев - католически духовник, те по 
католически канал били изведени за Турция. Но сред изгнаниците ни на Запад няма и помен от тях. 
(Чрез Атанас Райков и Илия Василев в Пловдив разкрих, че там е била друга група, а измамените 
сливенски горяни са загинали при престрелката.) Не можахме също да разкрием личността на 
Христо Сребров. Твърди се, че това е секретното име на Тодор Кавръков. 

Този район е пълен с неразкрити истини, догадки и загадки, а пишещият за хиляди засега не 
може да отлага книгата, защото разгадаването им е дълъг процес. Тук цели фамилии и поколения са 
се сменяли по затвори и лагери. Само един пример: Христаки Андреев Стоянов от с. Полско 
Пъдарево, Новозагорско, р. 1889 г., е осъден на затвор за съпротива срещу ТКЗС през 1952 г., през 
1955 г. е осъден на 5 години. Синът му Стоян Христов Андреев за конспиративна, анархическа и 
земеделска дейност, а през 1986 г. за подобна политическа дейност и опит за бягство пък неговият 
син Орлин Стоянов Андреев е осъден на 3 г. затвор (сега живеещи в Сливен). Дано растящият там 
нов наследник Стилиян не наследи само теглото им! В заключение на всичко дотук, но не и като 
прекратяване на издирванията, прилагам СПИСЪК на убитите по политически причини страдалци 
от този край, съставен от Кръстьо Георгиев Марчев от с. Правдино, Ямболско, сега живеещ в 
Бургас, ж.к. Изгрев", бл. 55, вх. А, ап. 7, заел се с проучванията от горяща мъка по загиналия си брат 
Марчо Г. Марчев. 



 

 
СПИСЪК НА ИЗБИТИТЕ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ ПРИЧИНИ ОТ БУРГАСКА 

ОБЛАСТ 
 
Марчо Георгиев Марчев от с. Правдино, Ямболско, Гъно Иванов Тодоров от с. Сърнево, 

Бургаско, Кирил Стефанов Гиндев от Сливен, Васил Митев Христов от Твърдица, Бургаско, Петър 
Атанасов Димитров, Иван Димов Фучиджиев, Димитър Илиев Чашнев, Христо Димов Атанасов, 
Яни Апостолов Колев и Яни Николов Апостолов от Г. Шарково, Елховско, Петко Георгиев Ангелов 
от с. Маленово, Ямболско, Софи Начев Вълев, Вълю Начев Вълев и Иван Фирков от с. Веселиново, 
Ямболско, Иван Георгиев Узунов от Гълъбинци, Ямболско, Таню Стоянов Дичев от Миладиново, 
Ямболско, Димитър Ангелов Димитров и Радул Гичев Димитров от Драма, Ямболско, Иван 
Стоянов Султанов, Иван Димитров Иванов, Колю Димитров Господинов и Колю Великов Василев 
от Бояджик, Ямболско, Илия Вичев Киров и Иван Комитов от с. Кукорево, Ямболско, Димо Ванчев 
Фирков, Борис Стефанов Рачев, Тодор Стефанов Тенев, Колю Велков Урумов, Петко Минков 
Урумов, Колю Иванов Колев и Христо Иванов Христов от с. Блатец, Сливенско, Радко Иванов 
Радков, Георги Маринов Търпанов, Велико Илиев Петков, Цоню Велков Танев и Иван Пасков от с. 
Тополчане, Сливенско, Васил Георгиев Василев, Тодор Георгиев Василев, Пено Митев Костов, Та-
ню Василев Стоянов, Желю Милев и Коста Дейков Славов от с. Речица, Сливенско, Стоян Петров 
Драгнев и Тодор Георгиев Генушев от Елхово, Михаил Георгиев Мечков и Георги Велков Мечков 
от с. Г. Ябълково, Средецко, Иван Богданов Алексиев, Недялко Петков Ямалиев, Стоян Петков 
Ямалиев, Тодор Стоянов Рабашев, Иван Янев Терзиев и Тодор Домочнев от с. Странджа, Елховско, 
Колю Атанасов Русев от Караново, Айтоско, Желязко Иванов Бубалов от с. Бръшлян, 
Малкотърновско, Стоян Петков Найденов от с. Кирово, Средецко, Димитър Стоянов Желязов от с. 
Г. поляна, Елховско, Кънчо Банов Николов и Бано Кънчев Банов от Първенец, Ямболско, 
Фердинанд Стоянов Карабойков от с. Падарево, Сливенско, Георги Жеков Георгиев от с. Изгрев, 
Елховско, Александър Тодоров Милев от с. Росен, Бургаско, Стефан Тупраков от Северна България, 
Георги Стоянов Русев и Курти Иванов Куртев от с. Желю войвода, Сливенско, Митю Славов 
Паскалев, Паскал Иванов Паскалев, Михо Начев Михов и Желю Господинов Желев от с. 
Панаретово, Сливенско, Митю Ганев Митев и свещеник Георги Коджабашев от с. Кермен, 
Сливенско, Димитър Митев Фърчанов и Михаил Инджов от с. Николаево, Сливенско, Недю Динков 
Митев от с. Скобелево, Сливенско. Ради Илиев Димов от с. Чокоба, Сливенско, Петър Стойков от с. 
Младово, Сливенско, Георги Харизанов от махала Харизаните, Сливенско, Стоян Димитров от с. 
Генерал Тошево, Ямболско, Косьо Иванов Загорчев и Семо Кузманов Попов от с. Милево, 
Казанлъшко. 

Този списък е далеч непълен. Много имена на убити от бургаска област са споменати в текста, до 
които Кр. Марчев не се е добрал. Но като уважение към труда му поместваме списъка както го е 
предал, само без три от графите, които цифрово ще обобщим: одържавен имот - 2, членове на БЗНС 
- 80, женени - 36, неженени - 44. Което значи, че това са все млади хора, средни и дребни 
собственици са семействата им. Ето срещу кого са воювали и кого са унищожавали властниците! 

Голям списък на репресирани граждани получих и от Георги Тр. Маджаров от Ямбол - от 
ръководството на Клуба на репресираните и участник в регионалната комисия по обезщетенията, 
което значи, че са взети от документи, както и от Ст. Комитов, но и този списък е само частичен, за-
щото там има не една такава комисия, а ръкописът му е трудно разбираем, затова също ще го 
обобщим в цифри, а поименно - само убитите и безследно изчезналите извън периода на Народния 
съд. 

- Пострадалите от Народния съд в списъка са 214 души, от които 27 осъдени на смърт. А 
истинската цифра е 73 осъдени на смърт от Ямболско по взетите данни от "Държавен вестник" от 
1945 г. 

- Безследно изчезналите около 9-и септември 1944 г. са по списъка 62 души, чиито имена и 
родни места ще дадем в края на книгата. 

- Огромен смесен списък на репресирани след Народния съд, в който интернираните и 
изселените са отбелязани с по едно име, родното им място и съответна цифра за броя на изселените 
с него лица (семейството) - 823 души. Лагеристи и затворници-317 души, убити и безследно 
изчезнали - 28 души 

(Също накрая, в приложението.) 
Нека напомним, че това е само от едната комисия, а такива комисии в Бургаска област са девет!... 

Освен това до регистриране на някой в комисията се прибягва само в случай на някакви 
административни спънки при обезщетението.



 

 Това е малък процент от репресираните. Повечето се отнасят направо в данъчните управления, 
от дето не можем да съберем данни сега, тъй като процесът с обезщетенията продължава. 

Моля уважаемият читател да спре вниманието си на тази статистика, да я умножи по девет и 
събраното число репресирани да смята като една втора част от истинската цифра за областта!... И 
същата цифра като се умножи по броя на областите в България и София-град, което значи по девет, 
ще получи смайващата цифра, числото на репресираните в България за 45 години болшевишко 
управление, което и да не е по толкова в другите области и с тридесет на сто по-малко да са, пак е 
много над стоте хиляди души... 

Това са мащаби, каквито според проучванията не са достигнати в нито една страна от съветския 
блок, може би с изключение на самия Съветски съюз. 

Предадох така подробно данните от Бургаска област не само като азбучно първа от областите, но 
и като най-пострадала заради своята "невралгичност" по положение - често срещащо се 
определение в обвинителни актове и мотиви към присъдите. Тя е образецът за сравнение и 
обзорност как и колко кръв и сили са изтичали от нацията ни като цена за "новия живот", 
прокламиран от комунистическата власт57. 

При другите области такава информация е просто невъзможно да се помести в една книга. Но 
макар и сухо статистически, ще се постарая да не отмина никои от дошлите до мен данни и за 
другите области. Още повече че никъде както в Бургаска област местните власти, обществени 
организации и отделни дейци като Жеко Стоянов, Г. Маджаров, Михаил Чорбаджийски, Сула 
Петкова, Стоян Проданов - сега депутат, Любомир Г. Узунов, Желязко К. Тодоров, Георги 
Мутафчиев, Стефан Личев - сега депутат, Стоян Христов - председател на УС на БЗНС, Николай 
Нанков - председател на БЗМС, Радостин Жеков и Станчо Комитов от Ямбол и други не ми оказаха 
такава навременна и широкообхватна помощ по набирането на данни и средства за печат, както тук! 

                     
57 Едно сравнение – в бр. 6 от 31 май 1990 г. ямболският вестник „Демократ“ 

като призовава за преклонение пред жертвите, сочи репресираните в 

антифашистката борба в Ямболския край 212 души „осъдени по фашистките закони“, 

от които 9 души на смърт. Данните са без убитите като партизани. Кощунство е да 

се сравняват такива неща, но го допускам, след като „народната власт“ срещу 

всеки свой пострадал е убила, осъдила и измъчила десетки!... 

 



 

 
ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ 

 
И във Варненска област репресиите над несъгласните с мероприятията на народната власт" са 

масови, всеобхватни и жестоки. Но тъкмо тази всеобхватност изглежда съвсем целесъобразно е 
ръководила онези, които ми помогнаха да събера данните оттам, та с малки изключения ги концент-
рират в списък, без подробности, защото те не биха се побрали в книгата. Главна заслуга за това 
има председателят на Клуба на Съюза на репресираните във Варна г-н Стефан Георгиев Смоков, 
който е положил сизифовски труд. Изключително инициативен в помощта си беше и Иван Георгиев 
Йорданов от Шумен, мой отколешен съзатворник в Белене и Стара Загора, сега живеещ във Варна - 
Евксиноград. 

Първата забележителност сред всичко тук е доайенът на затворничеството в България, а може би 
и на Балканския полуостров, ПЕТЪР ПАСКОВ АТАНАСОВ от Варна с 34 години затвор, според 
получените данни, а заедно с отделни престоявания в арестите преди и след 9-и септември 1944 г. 
може би и повече. По този начин той се приближава, ако не е и надминал световния рекорд 36 
години, колкото е лежал във френската Бастилия някой си Летуда, заради обидни епиграми срещу 
крал Людовик XIV и неговата наложница мадам Помпадур. Освободен е чак при разрушаването на 
Бастилията на 14 юли 1789 г., при това причините за преследванията срещу Петър Пасков са далеч 
по-сериозни - изповядване на земеделски убеждения пред черни и пред червени властници... (сега 
покойник). Макар и не рекордьори, в този край са подложени на репресии и други видни дейци на 
същите идеи - Тодор Лазаров от Шумен, бивш народен представител от 6-о ВНС, Златан Златанов, 
Васил Бошнаков и Вергил Димов - юрист, бивш министър, поетите Герчо Р. Джамбазов от с. 
Неново, Провадийско, издал стихосбирката "Персинци", и Веселин Батанов от с. Овчарово (сега в 
Шумен), издал сбирката "Пътуване към небитието".  Родоначалникът на обширната земеделска 
фамилия от с. Риш Васил Маринов Бърнев - сега 88-годишен, е отдал 70 години на обществена 
дейност и борба и предал я като дълг на тримата си синове - Марин, Добри и Дони. Изтърпели 
безброй арести, побоища, осъждания и от буржоазните, и от червените властници, те дават и кръвна 
жертва - след жесток побой и префинени инквизиции от садиста Весо Геров, началник на ДС в 
Преслав, през 1946 г. умира в страшни мъки Марин Василев Бърнев - ръководител на ЗМС в Прес-
лав. Сега брат му Дони В. Маринов е начело на БЗНС в Шуменско, а както той други от 
знаменитата фамилия са често и по страниците на вестниците. Клонче от фамилията има дори в 
САЩ в лицето на Ивайло Добрев Василев, емигрирал след изключване от университета. Незавидна 
е страдалческата участ и на Иван Тончев от Добрич - председател на Клуба на репресираните, на 
Христо Дончев от Невша, на Дончо Генчев Дончев от с. Върбак, Шуменско. Той хладнокръвно 
споделя ту съдбата на емигрант на Запад, ту зловещия понтон на ужаса на остров Персин. 

В жестоко непроницаема тайна е обвит случаят с изключените от Икономическия университет 
през 1948 г. студенти Тодор Георгиев Смоков от с. Видно, Варненско, Иван Бръснаров от Провадия 
и още двама (имената им са неизвестни засега), студенти, безследно изчезнали и съдбата им е 
неизвестна и досега!... 

Съгласно данните, получени чрез Клуба на Съюза на репресираните във Варна (подписани от Ст. 
Смоков и подпечатани), има много убити и безследно изчезнали граждани от областта и от други 
места, убити в затвора, но са трудно установими по име, поради страха на близките им да ги 
издирват (все още!). Сред известните са Петър Дойков, Темелко Костадинов Чардаклиев, Георги 
Николов Бучков- убити присъди, първите трима от Варна, а Коста Колев Тодоров от с. Горен 
Близнак, и Йордан Костов Кателиев от с. Староселец, Варненско - също по присъди. Убитите без 
присъди са Атанас Русев Стоянов, Пенко Симеонов Пенков, Лазар Василев Коцев и Русан Иванов 
Русанов - всички от Варна, и Апостол Иванов Маринов от с. Скалица, Ямболско, Петър Комитов и 
Харалампи Алексиев Савов от София. 

Много от убитите и безследно изчезнали граждани на и след 9-и септември 1944 до 1945 г. са 
проучени от съюз "Истина" на Българския демократичен форум (бившия легион), но те ще бъдат 
поместени в следващите издания на книгата, тъй като досега не успяхме да ги получим. 

Случаите, за които имаме по-обзорни данни, са показателни за онова, което стои зад 
биографията на всички репресирани, отбелязани или не в списъка, който ще приложим. 

На 28 април 1946 г. цялото семейство на сдружения земеделец Стойо Димитров от шуменското 
село Янково е арестувано - той, съпругата му Стайка и тримата му синове. Политическата им 
принадлежност и дейност по време на легалната опозиция е единственият претекст. Самотната къща 
и мучащият гладен добитък из двора карат властите да пощадят само Стайка. Арестуването на още 
9 човека от селото, все по същите причини, се превръща в "процес срещу нелегална реакционна 
група-конспирация" и са осъдени на различни срокове затвор. Най-големият син Димитър Стоев е 
осъден на доживотен затвор и изтърпява плътно 14 години и половина, средният - Добри, е с пет 



 

години, най-малкият -Борис, 4 години, а бащата е изпратен в лагера в с. Чомаковци. Нека всеки си 
представи трагедията на майката, гледала дома и кръстосвала страната да ги спохожда!... А това е 
сполетяло и останалите семейства. 

На 14 февруари 1955 г. във Варненския затвор е разстрелян Тотю Василев Петков - секретар на 
ЗМС в бившия Шуменски окръг. В коридора при изкарването за разстрела успял да извика: 
"Умирам за святата частна собственост, оставена от Търновската конституция!". Преследван на 
всяка крачка, опитал ужасите на лагера Куциян, той три пъти опитва да премине границата, като 
живее нелегален повече от година. Заловен, пребит, полужив е хвърлен в затвора, където го осъждат 
на смърт. При залавянето са арестувани  и баща му и брат му Илия, обвинени, че не са го предали на 
властта, макар че по закон са невинни. На път за Шумен баща му Васил Петков е умъртвен по 
неизвестен начин. Убит е и укривателят на Тотю Димитър Колев от с. Панайот Волов, брат му Илия 
лежи дълго време по разни затвори, а сестра му Тана, братята Петко и Слави са дълбоко покрусени 
и подложени на нови преследвания... (по статия на Цвети ти Маринов в "Земеделско знаме" 1991 г.) 

Петър Матев Кауклийски е един от най-преследваните земеделци в Шуменско. Роден е в с. 
Белокопитово. Още след 1934 г. е осъждан на 3 г. затвор заедно със Стоян Драев, а през 1941 г. е 
съден с процеса на д-р Г. М. Димитров на 7 години затвор. След 1944 г. за опозиционната си 
дейност е бил една година в лагера Куциян, после е осъден на нови 7 години затвор, а по-късно и 
изселен в с. Маломир в Герлово. Освободен е чак след Хелзинкската конференция. 

През 1990 г., едва доживял да види сгромолясването на болшевишката тирания, умира Дичо 
Тодоров от с. Вълчи дол, Варненско. Депутат от 25-ото Народно събрание и Шестото Велико 
Народно събрание през 1946 г., той е и кооперативен деятел, читалищен деец, полемичен 
публицист, оставил светла диря в земеделското движение. Целият му живот е низ от лишения, 
несгоди и преследвания по лагери и затвори в името на идеите си, понасяни със същото мъжество и 
от сина му Петър Дичев Тодоров, живеещ сега във Владая. 

Един месец преди изборите за Велико Народно събрание през 1946 г. в с. Красен, Генерал-
Тошевска околия, е арестуван земеделският деятел-опозиционер Йордан Стоев Димитров, баща на 
три деца. Откарват го в сградата на граничната застава, където е подложен на нечовешки мъчения, 
от които и умира... 

Непосредствено след 9-и септември 1944 г. в арестите на МВР в Добрич е задържан Николай 
Ничев Николов от с. Крушари, където е убит без съд и присъда, защото се разбрало, че няма за 
какво да бъде съден. Убит е съгласно инструкцията за "ликвидиране на бъдещи врагове", тъй като е 
бил много авторитетен сред населението. 

На 18 септември 1948 г. край бреговата ивица в района на Варна са арестувани Георги Ангелов 
Ганев, Слави Георгиев Бешков, Васил Балкански и Ахмед Салиев Ахмедов от Добрич. При разпита 
те признали, че поради системния тормоз от властите са имали намерение да избягат през гра-
ницата, поради което "били ликвидирани". 

Привикван неколкократно в милицията и предупреждаван да се откаже от БЗНС - Н. Петков, е и 
Дамян Йорданов Стелиянов от с. Карапелит. След отказа му да стори това той е арестуван и бит 
така жестоко, че като се прибрал полужив дома, след два дни умира на 4 май 1947 г. 

(Данните за последните четири абзаца са от статията "Ще прогледнем ли?" от Иван Тончев във в. 
"Добруджанска трибуна" от 8 септември 1994 г., където тези случаи са документирани с ксерокопия 
от документи, подбрани и ни от секретаря на Клуба на репресираните Костадин Петров 
Христосков.) 

Едно от най-пострадалите села, център на борбата срещу сталинистката тирания в Провадийския 
край, е село Неново. През 1949-1950 година там се възстановява за нелегална просветно-помощна 
дейност забраненият от властта БЗНС и МС, който има за цел да буди съзнанието и поддържа 
борчески земеделски дух и в околните села, в който участват Иван Костов от Варна - зет в Неново, 
Герчо Радев Джамбазов - изключен студент, Куни Чернев Пенев - много авторитетен гимназиален 
учител, Курти Панчев Добрев, Ради Стойчев Делчев, Тодор Великов Тунчев, Георги Иванов 
Стойчев, Иван Йовчев Иванов, Георги Радев Димитров и Васил Димов Пенев - всички от Неново. 
Техни съучастници в това дело, прераснало и във въоръжаване, са и Никола Жеков Янев, Пеньо 
Георгиев и Богдан Георгиев от с. Черково и Ангел Желязков от с. Черноок. Тези групи са разкрити в 
края на 1950 и началото на 1951 г. и осъдени на различни срокове затвор. В писмените, 
документално дадени данни от едва врящия душа сега поет Герчо Р. Джамбазов се посочва и 
разширеният състав от репресирани хора под същия мотив за вина като Милко Демирев от с. 
Дебелец, предаден от сина си, за да стане милиционер -убит в Белене, Стоян Наков и Иван Станев 
от с. Венчан - Станев също убит, с незнаен гроб, дядо Кольо от Мировци, Новопазарско, Яким Ив. 
Сидеров - поет, от Плиска, Желязко Вълев от с. Добрина, Провадийско, Мавро - също оттам, Жечо 
от с. Петров дол, Димитър Бурлашки от с. Неофит Рилски, тримата от с. Невша - Христо Дончев 
Славов, Никола Минчев Бойков и Марин Златев Маринов, изредили за годините затвор и лагер 



 

десетките мъчилища, сътворени с тази цел из България... 
Автентични са и данните за човешки страдания, на които е бил свидетел и потърпевш Иван 

Георгиев Йорданов от Шумен. За спасение от преследванията и униженията на властите той, заедно 
с младежа Тодор Ангелов Георгиев от с. Струйно, Шуменско, правят неуспешен опит да избягат зад 
граница. Заловени и осъдени, те са откарани в затворническо общежитие в Димитровград. През 
1950 г. там бил докаран 21-годишен войник от Русенско на име Димитър, наклеветен от свой колега 
войник, че има намерение да избяга през границата. След няколко месеца го вземат оттам за съд и... 
изчезва завинаги. Малко по-късно в общежитието, където са смесени и с криминални престъпници, 
започват системни побоища над политическите от група млади и опитни криминални без никакви 
разбираеми причини. Боят е винаги целенасочен - в главата. Иван Г. Йорданов освен другите сочи 
поименно два много трагични случая. Над неговия съпроцесник Тодор Ангелов и Ангел Точков от 
с. Паталеница, Пазарджишко, които получават вследствие на побоя в главата психически 
отклонения за цял живот, като Тодор Ангелов в пълна инвалидност след смъртта на родителите си 
умира самотен и изоставен през 1990 г., а Точков е със същата съдба. След година от излизането си 
от затвора Иван Г. Йорданов се среща случайно с групата побойници, които изказвали съжаление за 
случаите, но били задължени да "изваждат от строя враговете на народната власт по нареждането на 
иначе уж шеговития началник на общежитието Харизан Вангелов... А кой ли от властническата 
верига, питаме се днес, му нареди така нечовешки да намалява враговете на народната власт"? Кой 
ли? И какъв ли? 

За да влезе в ТКЗС през 1958 г., е жестоко бит Васил Иванов Кабаджов от Смядово, Шуменско, 
понеже като авторитетен земеделец влияе на другите. Шокиран от случая, синът му Илия В. 
Кабаджов изпраща протестно писмо до Президиума на Народното събрание, ЦК на БКП и Минис-
терския съвет. Случаят се потулва с две-три думи отговор, но протестът му е изпратен на тия, от 
които се жалва, и след редица заплахи и унижения Илия е подведен под съд по политическо дело, 
където едва се отървава от затвора. Днес той свободно продължава линията на своя баща, макар жи-
веещ вече във Варна. 

Десетки години тормоз, унижения, безработица и арести в ДС е претърпял и Христо Тонев Енчев 
от с. Въбел, Търговищко, поради дейността си като земсист, участник в ръководството, настоятел на 
вестник "Младежко знаме" и инструктор в съюза. 

Една отрицателна забележителност на Варненска област са двата окръжни затвора - Варненският 
и Новият затвор в Шумен (Старият затвор също в Шумен е повече за криминални), през които 
минаха хилядите страдалци и са изпълнени стотици смъртни присъди от цялата страна. Във Вар-
ненския затвор през 1952 г. е имало т. нар. "лидерска килия" № 92, в която е препълнено от елита на 
опозиционните политици и интелектуалци на България - проф. Кацаров, проф. Петко Кунин 
(комунист, изключен бивш министър), Боньо Петровски и Лев Главинчев, бивш комендант на Со-
фия, най-големия главорез и садист, който съм чувал по света, проф. Михаил Герасимов, 
земеделските ръководители Христо Стратев, Трифон Мирчев, Железан Райков, Асен Павлов, Петър 
Пасков, младежките - Евтим Арсов, Атанас Младенски от Пловдив, Крум Хорозов и Иван Драшков 
от Летница, Ловешко, Тихомир Крайнин от Пазарджик, инж. Лазаров - син на генерал Лазаров, д-р 
Демео - русенец от италиански произход, но симпатизант на БЗНС, Иван Титев, Петър Джамбазов, 
Манол Кушев от Поликраище, полицейския началник Бабачев, Петър Коев, Дончо Кушлев - 
анархист, Христо Дончев и редица други. Директор е бил някой си Чапаев - много строг и жесток. 
(Описание на Шуменския нов затвор има в първата книга.) 

Но тема на този ни раздел са преди всичко репресираните от Варненска област, живели, живеещи 
или заселили се сега там, поради което даваме място на списъка с имената и родните места на тези, 
до които са достигнали проучванията ни. 
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Дуков Стоянов от с. Габровница. Димитър Костов Попов от с. Веселин. Димо Димитров Стоянов от 
с. Карамани. Димитър Кринов Димитров от Севлиево. Димитър Христов Недялков от Голо бърдо. 
Димитър Костов Павлов от с. Веселиново. Добри Николов Панчев от с. Безводица. Димитър 
Бурлашки и Тодор Алексов Вангелов от с. Неофит Рилски. Едуард Степан Баклаян от Айтос. Еню 
Недев Кръстев от с. Капитан Радево. Емин Хамдиев Салиев от с. Лавина. Жечо Йорданов Стефанов. 
Желю Господинов Кънъмов от с. Есеница. Илия Стаматов Пеев, Илия Илиев Стаматов и Черню 
Ангелов Чернев от с. Генерал Киселово. Илия Боев Енчев от с. Садово. Иван Георгиев Йорданов. 
Иван Ганев Куртев от Бозвелийско. Иван Нейков Колев от Златоград. Илия Илиев Даскалов от с. 
Враня. Иван Тодоров Куртев от с. Детелина. Иван Антонов Георгиев от с. Енино. Иван Стефанов 
Неделчев от Стоманци. Илия Николов Илиев и Сотир Сотиров Георгиев от с. Ягнило. Иван Игнатов 
Чернобаев от с. Осеново. Иван Бонев Петров от с. Д-р Стамболски. Иван Райков Иванов от с. 
Оборище. Иван Найденов Йотов от Оряхово. Иван Радев Нецов. Иван Титев. Йосиф Алексов 
Христов от с. Рашовица. Йордан Димитров Атанасов от с. Китка. Йорданка Ангелова Петрова. 
Йордан Иванов Тодоров. Йорданка Георгиева Бакърджиева. Йордан Иванов Йорданов. Колю 
Георгиев Перпелиев и Кирил Стоянов Диков от Вълчи дол. Колю Костов Колев от с. Долище. Коста 
Димов Костов от с. Писарево. Калчо Тодоров Калчев от с. Пелово. Костадин Кънчев Байчев от с. 
Искър. Костадин Христов Костадинов. Кънчо Минков Кънчев Цанков от с. Врабево. Кръстю 
Калинов Илиев от с. Червен. Калинчо Колев Коларов от с. Яребично. Кирил Димитров Пейчев. Кос-
та Колев Тодоров от с. Горен Близнак. Климент Борисов.  Любен Андреев Филипов. Любомир 
Георгиев Райков Колев от Бургас. Лазар Трифонов Добрев, Николай Минчев Бойдев и Христо 
Дончев Славов от с. Невша. Миню Петров Радев и Филю Стоянов Йорданов от Житница. Младенка 
Донкова Динкова от Малорад. Мишо Милков Демирев от с. Житен. Манол Кунев Николов от с. 
Гроздево. Михаил Георгиев Тутев от с. Бдинци. Михаил Ангелов Русанов от Г. Студена. Мария 
Радева Генова от с. Конево. Мария Димитрова Попова от Добрич. Михаил Вичев Христов. Нено 
Иванов Пеловски от с. Лак Врач. Неделчо Георгиев Чичаров, Неделчо Янев Янков от Аспарухова 
Николай Михайлов Паскалев от с. Н. Градец. Николай Желязков Иванов от с. Млада гвардия. 
Никола Иванов Николов от с. Вратарите Николай Вълчев Донков от с. Методиево. Неделчо 
Костадинов Георгиев от с. Нова Шипка. Никола Петров Иванов от Хасково. Никола Денев 
Златанов. Николина Георгиева Цончева. Никола Яков Клок от Херсон. Никола Крумов Петър 
Георгиев Батинков от Асеновград. Петър Панайотов Димитров от с. Николово. Петко Радев Петков 
от с. Св. Иван. Пенчо Тодоров Ганчев от с. Цар Асен. Петко Боянов Петков от с. Априлово. Петър 
Костадинов Граченов от Банско. Петър Георгиев Зланков от с. Г. Ботево. Петър Дойков. Петър 
Петров Бакърджиев. Руси Добрев Рангелов от с. Манастир. Руси Раев Савов от с. Каморево. Роман 
Димитров Брязов от с. Вълчидръм. Рашо Георгиев Лазаров от Попово. Ради Николов Радев от с. 
Дебрене. Ради Тодоров Паунов. Стойчо Христов Стоев от с. Ботево. Стефан Петров Рашков от с. 
Горичане. Стефан Стоянов Панчев от с. Върбак. Спас Спасов Гигов от с. Гърло, Димитровградско. 
Съби Григоров Иванов и Стефан Георгиев Смоков от с. Видно. Стефан Василев Великов от с. 
Чокоба. Стоян Андреев Панайотов от Каварна. Стефан Станев Любенов от с. Земен. Стамо Ангелов 
Димитров от с. Глогинка. Станчо Христов Велинов от с. Чегирица. Стефан Христов Велинов - Ру-
мъния. Светослав Златев Груев и Филип Костадинов Филипов от Аксаково. Стоян Кирилов 
Върбанов. Стоян Манолов Караманджуков от Ст. Загора. Стойчо Димитров Стойчев от Пловдив. 
Симеон Събев Алексиев от с. Кичево. Стойчо Стойчев Андреев - Чинипий, Румъния. Стоян 
Камаджиев от Нови пазар. Трифон Стефанов Стоянов от с. Махалич. Тодор Върбанов Георгиев от с. 
Китен. Тодор Янакиев Митов от с. Гюшево. Тодор Кръстев Козарев от Полски Тръмбеш, Тодор 
Стефанов Диков от с. Караджа. Тодор Савов Димитров от с. Тутраканци. Тодор Атанасов Тодоров 
от с. Левски, Тодор Йотов Тодоров от София. Тодор Стоянов Лазаров, от с. Хан Крум. Тодор 
Стоянов Тодоров от с. Любен Каравелово, Тодор Жечев от с. Червенци. Темелко Костадинов 
Чардаклиев. Фахри Мехмед Мадлар. Христо Желязков Христов- Христо Димов Токмаков от с. 
Кости. Христо Димитров Пенев от Г. Тръмбеш. Юрий Георгиев Петров. Янко Димов Токмаков от с. 
Косой. 

В заключителната бележка след списъка се отбелязва, че представените имена са само частица от 
истинския брой репресирани от Варненска област - само дошлите по някаква наложила се нужда да 
се регистрират. Стотици молби имало в МВР в София, чакащи да получат документи, но много 
разпространена била и предпазливата целесъобразност да не се вписват в такива списъци, тъй като 



 

могат да бъдат отново събрани в лагери и затвори, ако се възстанови комунистическият режим!... 
Политическата принадлежност, годините, изтърпени в затвори, лагери, в арести, трудово 

мобилизирани и интернирани, са прецизно отбелязани в списъка в отделни графи, които спестяваме 
и обобщаваме цифрово поради липса на място само партийната принадлежност: земеделци - 217 
души, безпартийни - 48, легионери (БДФ)-5, Българска националдемократическа партия - 3, 
Демократическа партия - 3, анархисти - 3, Движение за права и свободи - 2, социалдемократи - 5, 
непосочили убежденията си - 52. 

Постоянно пристигащите данни за репресирани от областта или заселили се там ме задължават 
да прибавя имената им: Иван Стоянов Лазаров от с. Хан Крум - затворник, Боян Мънгов от Варна - 
лагерист, Боян Бончев от Балчик - затворник (сега в София), Петър Ст. Първулов от Добрич - 
затворник, Димитър Бойков - анархист, затворник от Варна, Андон Стоев Андонов от Провадия - 
затворник, Илия Благинов от Добрич - арестуван и бит, Емилиян Елисеев Гецов от Добрич - 
адвентист, лагерист, баща му е убит 1952 г., Христо Георгиев Маринов от с. Пет могили и други... 

Във Варненско, гр. Каолиново и с. Тодор Икономово, се разиграват и трагични събития от т. нар. 
възродителен процес с терора против българските граждани от турски произход, с бити и убити, за 
които сега не се знае много нещо, но  ще бъдат в друг раздел. Репресирани турци са Садък Селимов 
Бейтула от с. Бонево - затворник през 1976-1977 г. в София и Стара Загора, Селим Сюлейманов 
Алти - също от с. Бонево, Варненско - пролежава в затвора на Враца и Стара Загора от 1976 до 1987 
г., Осман Калъч от Шумен. Ахмед Демиров Доган (председател на ДПС) е роден в с. Пчеларово, 
Варненско - затворник в Пазарджик и другаде. 



 

 
ЛОВЕШКА ОБЛАСТ 

 
Третата съгласно азбучния ред област далеч не е трета, а може би първа сред областите, дето 

червеният режим ни е оставил най-видимите факти и доказателства за големината и дълбочината на 
народните страдания. Те се открояват особено чрез контрастите в историческата ни памет като 
народ. Заедно с величавия спомен и паметници за освободителните битки при Гривица и Плевен, с 
паметника на Апостола Левски на ловешкия Стратеш, около който е била неговата бунтовна 
столица, в тази област са и най-мрачните мъчилища, устроени от тиранията, вгорчили и погубили 
живота на хиляди страдалци - убийственият Плевенски затвор, българският Сибир (или Гулаг) - 
архипелагът на беленските острови Персин, Щурец, Магарец, Бързина и други, както и зловещият 
смъртен лагер "Слънчев бряг" край Ловеч... Да се засрамиш от името си ЧОВЕК и българин, като 
осъзнаеш, че тези, които издигат паметник на Апостола на свободата и отварят музеи по неговите 
дири, издигат и бесилки за свободолюбивите му потомци... 

* * * 
Септемврийският преврат през 1944 г. настъпва и тук с убийства без съд и присъда, с безследно 

изчезващи виновни и невинни малки и големи служители на бившата власт. 
По данни на д-р Иван Николов Йотов от Долни Дъбник  - сега живеещ в Плевен, председател на 

Съюза на репресираните в града, кошмарните нощи на септември, октомври, ноември и декември 
1944 г. са сгърнали в смъртните си пазви неустановимо, но голямо число предимно невинни 
граждани, за които не е имало никакви причини да бъдат предадени на започналия на 20 декември 
1944 г. Народен съд. Убит е и неговият баща свещеник Николай Йотов от Долни Дъбник, и то от 
някого, комуто е извършил много услуги, но в мътното време се развихрил да се пригажда към 
новата власт. Същият (И. Й. М-ски от Д. Дъбник, сега в София) е убиецът и на свещеник Васил 
Вълков от Горни Дъбник. на Васил Иванчов Ветов, на Павел Георгиев от гара Ясен - баджанак на 
Цоно Матов, а заедно със съдружниците в престъпленията П. Д. от Търняне, Т. П. Б-ски и М. Ив. Л-
в от Ясен убиват и Пенчо Цанков - началник гара Ясен, Герчо Нешков от Крушовица, Георги Пъчев 
и Илия Влахов от Петърница... 

Според д-р Йотов (тогава 14-годишен) убийците по това време били така самонадеяни, че не 
особено стриктно криели своите зверства. Дори Хр. Т. (Тангото) и особено В. Кр. от Крушовица 
публично се учудвал: "Брей, човешка душа много трудно излизала, бе?" по повод убийството на 
Герчо Нешков... 

За ужасните тогавашни моменти, дни и месеци, при които навред из Плевенско, Ловешко и 
Свищовско се чували среднощни откоси и се пълнели трапищата, за горката участ на семейството 
си, нахоквано като "фашистко", доктор Йотов не можа много да разкаже. Само ме прихвана за ръка 
и от близките стени отлепи възпоменателния некролог, защото неизтлялата мъка и сълзи задавиха 
гърлото му... Под черния кръст - 96 имена на жертвите, които ръководството на съюза, СДС и съюз 
"Истина" са успели да издирят. А те са далеч повече... (Имената от този некролог ще поместим в 
края на книгата.) 

В Плевен и Плевенско - Луковит, са убити двама генерали - генерал Янчев е обесен с 
презрамките на панталоните си, а генерал Стефанов е разстрелян от партизанката Митка Гръбчева, 
без съд и присъда. Така също е убит и областният управител Борис Казалиев, а дълго измъчван - и 
синът му Иван Б. Казалиев. 

За събитията от най-първите дни на комунистическата власт в Ловеч трагични работи разказа 
Банчо Вълков Банчев, син на Вълко Банчев Ненов, който е бил земеделски кмет на Ловеч през 1931 
г. и виден общественик след 9-и септ. 1944 г. и е изпращан в лагерите Борил и Чомаковци. Самият 
Банчо още като гимназист, през 1950 г., е арестуван заедно с Васил Богданов Велизаров, син на 
полковник Велизаров - командир на Търновския гарнизон, осъден задочно на смърт, и заради 
политическата си дейност. Банчо Вълков и Велизаров изтърпяват година и половина в затвора в Ло-
веч. В дома на баща си Банчо плаща наем цели 25 години защото е конфискуван от властите, като в 
една част живее и семейство на член на АБПфК. Потомък на видна общественическа фамилия, 
преследвана от властите, Б. Вълков е проучвал и теглото на всички пострадали, но конкретните му 
данни не бяха готови с имена, факти и години. И тук са станали жестокости и безследни изчезвания. 

През периода на легална опозиционна дейност на БЗНС и Социалдемократическата партия 
(Обединената опозиция) репресиите са особено брутални, защото това е краят, дето расте, 
възмъжава и започва своята борба д-р Г. М. Димитров - с. Дойренци, Ловешко. 

Поради недопустимия вече обем на книгата и многото, макар и далеч непълни данни за 
репресиите в тази и следващите области, възприемаме поместването им да е съвсем лаконично. 
Невъзможно е да се спазва и хронологичният ред по време, защото фактите за репресии се повтарят 
и застъпват по отношение на едни и същи лица, стават на различни места и са постъпили при мен (и 



 

описвани) също в различно време. 
Първият вид народни страдания са уволненията, изселванията, изключванията от учебни 

заведения, временни арести и побоища, които видове репресии изоставям поради непобираща се в 
книга многочисленост. Следват изпращанията в лагери. Те са в лицето на потомци и близки на 
убити, избягали или осъдени от Народния съд бивши властници и служители. Но най-ярко се 
изразяват в сподавяне силата и дейността на ръководните личности от БЗНС, БРСДП, 
Демократическата партия и легионерите. По-скоро част от легионерите, които не са засегнати от 
Народния съд и "безотговорните дни на революцията", понеже не са участвали във властта. 

За изтърпелите лагер от Ловешка област имам две обширни изложения - от Петър Антонов за 
Ловешко и от Ангел Шопов за Плевенско. Петър Антонов е роден в с. Соколово, Ловешко, в 
земеделско семейство, фамилия и род. Като студент по агрономия става член на академичния ЗМС с 
председател Ценко В. Барев. През май 1945 г. властите правят опит да арестуват Барев, но той 
успява да заключи в стаята си агентите и да избяга и се укрие. Впоследствие избягва на Запад. П. 
Антонов става председател на академичния ЗМС и оттам започват теглата му по лагери и затвори. 
Според обширното му изложение първи лагеристи са Георги Колев-Шанкалията от с. Соколово-
председател на Околийското ръководство на БЗНС в Ловеч, д-р Велико Матеев от Ловеч и Коста 
Шопов-председател на Окръжното настоятелство на БЗНС в Плевен. Откарани са в лагера Росица, 
като с тях е бил и земсистът Точо Трифонов от с. Голец, който при задържането в ДС така е бит, че 
след излизането си наскоро умира. Същият побой са претърпели и Радю Черкезов, Боньо Христов, 
Йочо Калчев, Цаньо Христов. Бити при арестуването са и Колю Иванов Колев от с. Соколово, 
секретар на Околийското ръководство на БЗНС в Ловеч, Христо Петков Петров и Ангел Тодоров от 
с. Владиня, Иван Хиков от с. Слатина, Тодор Киров от с. Дойренци (важен съратник на Гемето и 
народен представител), Васил Дочков от с. Драгана и други. П. Антонов след една демонстрация на 
студенти в София е арестуван, бит и откаран в лагера в с. Дълбок дол, Пернишко, по-късно в 
Батановци (Темелково), Куциян, мината в с. Николаево, Казанлъжко, с. Белово (до гр. Септември) и 
най-накрая на остров Персин в Белене... Част от този страдалчески път преминават и състудентите 
му съидейници Димитър Вълков от с. Каснаково, Хасковско, Ангел Пандев от с. Дорково, 
Пазарджишко, Ангел Малиганов от с. Козарско, Пещерско, Георги Запрянов Гълъбов от Пазарджик 
и други. Известно е, че по-късно някои от тези младежи като Димитър Вълков, Ангел Пандев и 
други са успели да избягат в Турция. Ангел Малиганов, Тенчо Богоев от Хасково и други се упътват 
за Гърция. Открити (или издадени) Малиганов е убит, а Тенчо Богоев е тежко ранен, но той 
доразкъсва раните си, за да не остане жив в ръцете на ДС... Това е 1948 г. 

Тук се съобщава също, че избраните след излизането им от Росица за народни представители в 6-
ото Велико Народно събрание Георги К. Шанкалията и Коста Шопов, заедно с д-р Велико Матеев 
от Ловеч, са избягали на Запад. Другият народен представител Тодор Киров е също в лагера, заедно 
с десетки негови колеги в Дълбок дол и Куциян, Пернишко. Животът в лагерите П. Антонов описва 
доста подробно. Ужасен труд - копане в мината, правене на тухли, пътища, облечени в бракувани 
войнишки и полицейски дрехи, а храната - почти неузнаваема, като помия, дори сварена люцерна. 
От лагера на остров Персин избягва Дочо Нешев Нанев от с. Малка Желязна, Ловешко, заловен и 
убит от властта. Двамата му братя - Йото и по-малкият Наньо, са също в лагер, както и Банчо 
Петков Банчев от с. Български извор, Найден Рачилов Радев от Ябланица, Нейко Маринов Калчев 
от с. Дерманци, Илия Иванчев - адвокат от Червен бряг, Марин Вълков Торов от Дойренци, Рачо 
Домусчиев от В. Търново - народен представител, Димитър Илев Илчев - индустриалец от Габрово, 
Ангел Манчев Христов от Чомаковци, Иван Гинчев - народен представител от с. Обнова, Симеон 
Ружев от Ловеч и безброй други. Излязъл от лагера през 1953 г. Петър Антонов, но нуждата го 
принудила да работи на разни места като бетонджия, бояджия и други занаяти, все с подобни нему 
гонени и затваряни. След земеделската сватба на Стоян Спасов - Дашето, с Надка Малиганова - 
сестра на убития Ангел, властите арестуват неколцина на 3 март 1956 г. и до съд стигат Петко Толев 
от с. Крумово, Пловдивско, Дончо Стоянов Дончев от Велико Търново, Милан Дренчев от с. 
Винище, Михайловградско - живеещ в София, Първан Бончев Стефанов от Габрово и - самият П. 
Антонов. Осъдени са на различни срокове затвор по скърпения изкуствено „заговор срещу 
народната власт“. 

Папката с данни от Ангел Панчев Шопов – адвокат, се отнася предимно за Плевенско, защото 
там е земеделски Витлеем. Там в последните дни на 1899 г. става Учредителният конгрес на БЗНС, 
а Плевен и Плевенско - една от крепостите на съюза. Първите лагеристи оттам са съюзните дейци 
Коста Панчев Шопов, Недялко Атанасов, Петко Франгов от Бяла черква, самият Ангел Шопов, 
Дончо Стоянов Дончев от с. Ново село, Великотърновско, Първан Бончев от Габрово, д-р Петър 
Дертлиев - роден в с. Писарево, живеещ в София, Метьо Метев от Габрово, Данчо Смилов - 
демократ от В. Търново, сочен като заместник на Никола Мушанов, и много други, съобщени малко 
поименно, повече обобщено от Шопов. Ценни са данните на Шопов за първите години и дори 



 

месеци след деветосептемврийския преврат, когато заедно с убийствата на бивши властници и 
лични отмъщения комунистите посягат и на земеделци,, защото се опитват да възпират 
беззаконията. При разпределянето на кметските места по селата между Оф-партиите за село 
Злокучане (сега Комарево), Плевенско, бил назначен земеделецът Лукан Димитров, но въоръжена 
групировка около самонастанилия се комунист за кмет го арестувала и изчезнал... На митинг на Оф 
във Велико Търново Недялко Атанасов и другите от Оф-партиите заявявали, че сега властта е на 
четири партии и всички служби в управлението ще се делят на четири, а ораторът на БРП/к/ Антон 
Югов само заявил: "Никакви делби по места няма да има! Народът ще ги назначава." А "народът" 
тогава били въоръжените му групи по места. Те убиват или пощадяват, свалят или назначават от 
областен директор до селски разсилен. По данни на Илия Николов Гергов от Плевен дядото на жена 
му Иван Митов Гергов от с. Дисевица е убит на 31 декември 1944 г., макар да бил само разсилен в 
селото. После жена му познала обувките му у един Санди Кирков. А назначеният за областен 
директор веднага след преврата Коста Шопов - земеделец, от Пелишат, и околийският управител 
Петко Гаджевски, от с. Писарево, нямали никаква власт. Просто новоустроената милиция, в която 
са само комунисти  управлява всичко, докато и тези двамата отишли в лагера. Това сполетява и 
социалдемократите в областта. Лагеристи са: Любомир Христов Аврамов от Габрово, д-р Моско 
Москов от Севлиево, живеещ в София, почетен председател на БСДП, Цоньо Рачев от Габрово, 
Цанко Цвета нов от Ловеч, Крум Димитров Белев от Плевен, Кунчо Далев Трифонов от Ловеч и 
други. 

Голяма група легионери са арестувани в Горни Дъбник, непосредствено след 1944 г. от Тодор 
Караниколов, откарани в общината и натикани в тъмно и влажно мазе. Разпитват ги за оръжие, 
между което и за картечница. А те са още ученици - Иван В. Иванов, Коста Медарски, Иван 
Терзийски, Никола Петков, Лако Петков, Милко Джамбазки, Цветко и Цветан Типченлиите, Марин 
Петков, Петко Тотев, Нино Вълков, Атанас Петков, и едва двама по-възрастни хора - поп Васил 
Наков и дядо Васил Иванчев. На другия ден ги откарват в Долни Дъбник, където след бой, глад и 
други изтезания са освободени от влиятелния тогава сдружен земеделец дядо Янчо Петров. 
(Данните са от писмо на Иван В. Иванов, живеещ сега в Плевен.) 

Със забраната на БЗНС-Н. Петков, и започващата колективизация на земята в селата започва и 
нелегалното самоорганизиране на непримиряващите се с това, разкривани, измъчвани и осъждани 
под названието "контрареволюционни конспирации", в много случаи провокирани или скалъпени от 
властите като повод за разправа с по-годните да поведат надигащия се народен протест. Ще 
цитираме първо тези конспирации, а след тях и индивидуални прояви, за които имаме точни данни. 

ОБВИНИТЕЛЕН АКТ По преписка с вх. № 4245/1949 г. по описа на Плевенската областна 
прокуратура. 

Обстоятелствата по обвинението са: 
Васил Денчев Илиев - Книжара от Ловеч, Георги Кънев Митев, Атанас Василев П. Чичанов, 

Христо Панов Христов58 и Христо Димитров Цанев от с. Дойренци, Григор Георгиев Григоров, 
Ампо Събчев Ампов и Милан Христов Миланов от с. Соколово, Събчо Илиев Цанов, Тодор Енчев 
Тодоров (сега евангелски пастор) и Добри Калчев Данов от с. Голец са били дейни последователи 
на забранения от законите БЗНС - Н. Петков. Като не се примирявали с неговото разтуряне, през 
март 1948 г. по инициатива на Васил Денчев Илиев се събрали в Табашката пещера край Ловеч и 
учредили Околийски комитет на БЗНС, като си поставили за цел да опазят духа на бившите 
опозиционери и привлекат групи по всички села в околията с оглед вземане на властта с помощта на 
западна военна намеса или чрез свободни избори. (Интересно е, че те са полагали и клетва пред 
пищов, кама и Библията.) 

На основание на тези обвинения и посочени деяния по селата те са осъдени на различни срокове 
затвор - от 15 г. за Васил Денчев до 1 г. за Ампо Събчев. Интересното тук е, че Денчев е обвинен и 
за това, че е държал в дома си фашистка литература, и то книжката "Ситни дребни като... 
камилчета" от Трифон Кунев!?... 

Въпреки че Ловешка област е далеч от границите, не липсват и осъдени за бягство: Присъда № 
616/1949 г. на Ямболския окръжен съд по наказателно дело № 1260/1949 г. по описа за 1949 г. 
присъди: 

Д-р Петър Митев Цоков, 55-годишен, от Плевен, Георги Илиев Генов, 20-годишен, от Плевен, и 
Димитър Василев Пчеларов, 48-годишен, от с. Денница, Елховско, да изтърпят: първият 8 години 
затвор и глоба от 100 хиляди лева, вторият 6 месеца и 10 хиляди лева глоба за опита им да преминат 
границата с Турция, и третият 5 години затвор и глоба 50 хиляди лева, задето е улеснил първите 
двама..., побегнали с вражеска цел... За Георги Генов присъдата е условна, но по-късно той е осъден 
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за конспиративна дейност и изтърпя много време в затвора, включително и в понтона на ужаса сред 
Дунава през 1953 г. 

Доста нашумява през 1950 г. и разкритата чрез внедрен агент на ДС конспирация, начело с Иван 
Димчев Семков от Ловеч (Сър Пазар), с участници Иван Фалджийски, Найден Станков, Иван 
Ангелов и Петър Кратунков от с. Лисец, Христо Джамбазов и Петър от с. Прелом, Минко Гавазов, 
Марин Власковски, Милко Дудев от Ловеч и Ангел Шопа от с. Пресяка59. Подтикът да се 
организират е същият - възстановяване на БЗНС по нелегален път. Открито им е и оръжие и 
литература, арестувани са като разклонения и хора от Борима, Видима, Прелом, Пресяка, но са 
оставени за други процеси. Тук подсъдимите са само 5 души, като на главния подсъдим Иван 
Семков искат смъртна присъда. Съдът е в Ловеч, но се оказва, че подсъдимият е непълнолетен (по 
тогавашните нормативи) и остава на 12 години, а другите са съответно: 10, 8, 6 и 2 години. Зареждат 
се дълги години по най-жестоките мъчилища от затвори и лагера в Белене. Иван Семков прави два 
опита за бягство. Първо с Илия Манолов Христозов от Асеновградската конспирация и втори път с 
Борис Янков - Бъбрека от с. Тополово, Асеновградско. (Нека отбележа, че съдбата на Б. Янков е 
твърде трагична. След толкова рискове, едва оцелял, си излиза от затвора, но живеел мизерно като 
каруцар в една колиба край Асеновград. Една нощ някой запалил сламената му колиба и той 
изгорял жив, като конят му едва се отскубнал и избягал.) 

В Ловешка област става и известното в онова време "селско противотекезесарско" брожение и 
бунт през април 1951 г. То е предшествано от едно постановление на Министерския съвет, начело с 
Вълко Червенков, от март същата година, в което демагогски се твърди, че кооперирането на селя-
ните става доброволно и че всеки може да влезе или излезе от ТКЗС, когато пожелае. По примера на 
посочените вече конспирации, в селата си съществували нелегални земеделски дружби с младежки 
земсови секции. На ръка с това постановление те предприели организирано разтуряне на на-
силствено образуваните текезесета. Няколко села от Ловешка и Плевенска околия подали хиляди 
заявления за напускане на ТКЗС, но най-изявен пример за това са Николаево, Беглеж, Пресяка, 
Катунец и други. 

ИЛИЯ ВЪЛЧЕВ ВЪЛЧЕВ от с. Николаево (сега в Ловеч), който е и участник и потърпевш от 
бунта в това село, разказва: „Още от началото на април 1951 г. ние си се събирахме и умувахме 
първо в тесен кръг, само земеделци - аз, Христо Ив. Даскалов, Антон Цанков, Ангел Ватев и други.  
Аз завеждах младежката секция и ми се възложи на 6 април да отрежа телефонните жици, но едва 
изпълзях по стълба и си изпуснах клещите и не успях. Но уговорих за бунт и в Беглеж. На седми 
всичко живо се отправи към двора на ТКЗС,  както и по дворовете на разни къщи, дето бяха вкарани 
крави и коне, защото ТКЗС-то още нямаше обори. Шестстотин и осем заявления бяха дадени за 
излизане от ТКЗС, но към 2 хиляди души се струпаха да си вземат добитък и инвентар. И 
земеделци, и комунисти, и безпартийни. Само около 20 души не искаха да става това. Всеки не само 
си отнася всичко дома, но после излиза да манифестира на площада. Според разказа на Христо Ив. 
Даскалов при започването Ангел Тодоров хвърлил саморъчна бомба за сигнал на баира Косерова 
върба, а бомби имал дома и Никола Цанков. Но идват роти от Вътрешни войски и ги обграждат. 
"Грабете грабеното!" - вика хилядният народ и смачква джипа на един виден властник. С женски 
клетви и мъжки псувни хората протестират срещу намесата на войниците. Заповядват им да стрелят 
на месо. Христо Господов пада на място (бивш, но "прогледнал" комунист), а Станка Бръскова с 
куршум в кръста е откарана в плевенската болница, но там имали поръка да не й оказват помощ и 
след три дни тя умира. Просто й изтича кръвта. Ранени са над 70 човека, трима от които тежко. 
Янко Карамански е ранен в стомаха, Атанас Тондов - в рамото, а Мария Монова - Таларката е 
ранена в ръката. Синът й граничар, защото били комунистическо семейство, но веднага го отзовали 
от границата. Арестувани са 613 човека и откарани в ДС - Плевен. Мнозина още не оздравели от 
раняването са откарани направо в лагер, а 9 човека са изправени пред съд в обвинение за бунт и 
грабеж ... 

Осъдени са: Антон Цанков - 20 г., Найден Николов - 20 г. Христо Даскалов - 20 г., Ангел Ватов - 
15 г., Петко Александров -15 г., Илия Елкин -15 г., Кольо Цанков -15 г., Илия Вълчев - 10 г., и Нено 
Ив. Дорковски - 2 г. Той е адвокат от Плевен, бивш комендант, но бил писал заявленията на хората 
за напускане на ТКЗС... Знае се, че по същите събития в Беглеж е осъден Нено Найденов Казаков, 
други от Каленик и от разните разбунтувани села. Нови стотици поемат пътя на страданията! 

По данни на Илия Вълчев за разкрита конспирация в с. Драгана са убити двама земсисти - 
Христо и Добри, а Митко Димитров е осъден на 5 години затвор. В с. Драгана има двама 
болшевишки генерали и там в местността Дадан са избити по Девети септември 1944 г. 24 човека, 
макар че в Драгана нямало бити и убити преди тази дата. Според И. Вълчев из Плевенско се 
подвизавали някои си Кольо Мантото и Овеня, страшилища за партизаните, но те са били от кръчма 
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в кръчма, че при убийството им е бил убит и синът на кръчмаря Въцо Микренски, както и 
сестриният му син Въцко, който бил легионер, защото черпели в кръчмата си Кольо Мантото и 
Овеня... 

За характера и размера на съпротивата срещу тираничната власт в областта говори и следният 
ОБВИНИТЕЛЕН АКТ по следствено дело № 55/1952 г. по описа на следователя при отдел 

Държавна сигурност в гр. Плевен. ПО ОБВИНЕНИЕТО НА: Стефан Божков Ботев от с. Катунец, 
Ловешко, жител на Плевен, Спас Спасов Кочевски от с. Беглеж, Никола Иванов Василев (бай 
Ваньо) от с. Ралево, Милчо Симеонов Присадашки от с. Угърчин, Георги Стоянов Нанов от с. 
Беглеж, Стойко Генчев Иванов от с. Ралево, Борис Дочев Балев от с. Угърчин, Ловешко. Осъдени 
са:, първите трима по на 15 години затвор, вторите трима по 6 години и последният - Балев, също на 
15 години. В дългия обвинителен акт се сочи една особеност на състава на обвиняемите, които са 
повече от 30 души, но са разкъсани на отделни процеси - земеделци и легионери, действали при 
пълно съгласие. Целта им да бъдат център на съпротивата в Ловешко Плевенския край ги свързва с 
групата на с. Подем,  начело с Живко Иванов, осъден на 20 г. затвор, със с. Микре - начело с Христо 
Владов Христов и Христо Цолов Христов, също осъдени на смърт и убити, с цяла група от Беглеж в 
лицето на Цанко Костов, Павел Александров Патев, Георги Стоянов Нанов. С Илия Кънчев 
Каменов, Никола Цанков Дичев, Богомил Николов Велков и Трифон Маринов от Ралево... 
Разклонението им в Угърчин с Милчо Присадашки, Васил Георгиев Сирашки и Борис Дочев Балев 
брои още 11 души. Други от разклоненията им водят до с. Йоглав, Дойренци, Стояново и други. А 
че тази съпротива свързва и семейства и се предава потомствено, доказват данните на г-жа Рафаела, 
съпруга на Никола Ив. Василев от този обвинителен акт. Нейният баща - Йосиф Алексиев Митев от 
гр. Белене е арестуван през 1950 г. заедно с Тома Раев, Петър Акларов, Павел Каракацелов и Матей 
Беев и на остров Персин Матей Беев се обесил (или обесен.) Надзирателите, които са от Белене, 
донесли в селото вестта за това така - от днес един враг по-малко! 

В лагер е и Никола Алексиев, народен представител от с. Белене в 6-ото Велико Народно 
събрание, синът му Петър, техният роднина Михаил Мънев, Комил Дулев, Петър Михайлов, Иван 
Тодоров Вълков, Иван Ченешков и други. Синът на Рафаела и Н. Василев - Христо, макар роден 
1951 г. и още в съда като пеленаче го удрят през ръцете, да не прегърне баща си, цял живот носи 
белега на "вражески елемент". Така е и с всички други потомци. 

В Дойренци властите използват забраната на БЗНС и за открит грабеж. Както сочи Станчо 
Георгиев, виден деятел на съюза от Дойренци, там имали дружество "Селма" с търговска и друга 
дейност, имали магазини, салони за културна дейност с маси, столове, библиотека. Но през 1947 г. 
властите заграбили документите с банковата сметка за парите им, разграбили всичко, като за целта 
арестували и самия Станчо и Матей Петров, Христо Христов, Марин Ангелов, дори Койчо Койчев 
от Умаревци. В този ред на мисли изпъкват и куриозни случаи: Матей Костов от с. Ставерци лично 
свидетелства за организирания през 1950 г. от Кунка Христова Одаджийска женски митинг против 
нарядите и РЗС-тата. Тя говорила така разпалено, че възбудените жени нападнали и разпокъсали 
дрехите на пристигналия там Иван Горуня, разграбили складове и животни от ТКЗС. Арестувана и 
осъдена на 10 години.  

Христо Даскалов Николаево доказва, че при своя бунт били във връзка както с Ралево, Беглеж, 
Бохот и Брестовица (с Цани Каменов) така и с някой си Което Лъва от с. Скобелево. За него три 
пъти изпращат милиционери да го арестуват, но той бил така силен и сръчен, че ги разтласквал и 
набивал. Последно седем души милиционери набил, та с цял взвод го арестували после и го осъдили 
на 20 години затвор. Без данни за групите, с които са съдени, големи страдания понесоха по зат-
ворите и Тодор Цветанов от с. Тученица, Руси Карапетков от с. Ново село, Великотърновско (сега 
деен земеделски книгоиздател, живеещ във В. Търново), Величко Макавеев, Богдан Йочков и Петър 
Пачев от с. Тръстеник, Костадин Ангелов Папалезов от с. Комарево, Павел Каръков от с. Гостиля, 
Лазар и Роса от с. Орляне, Йордан Чукански от с. Брест, Никополско (сега живеещ в Пловдив, виден 
деятел на Съюза на репресираните и БЗНС), Никола Петков и Петко Минков от същото село, Тодор 
Таренгов от Славяново, Костадин (Коце) П. Шумов от с. Дъскот, Ловешко, Матей Костов Недялков 
от с. Ставерци, съден като войник с Илия Ангелов от Славяново (сега Матей живее в Карлово), Рачо 
Домусчиев от Велико Търново - народен представител от БЗНС, Иван П. Курташки, Ленко И. 
Спасов. 

Към трагично куриозните случаи е и този. При смъртно осъдения Дочо Нешев от с. Малка 
Желязна идва Лалю Ганчев - големец от казионния БЗНС, и му казва: "Кажи, че се разкайваш за 
дейността си, аз съм народен представител, нещо мога да направя за теб!" "Ти си представител на 
тия около тебе, милиционерски представител си ти и правиш само каквото те правят. А те убиват!" 
и го заплюл. После присъдата му е изпълнена и според Муса Исинов от с. Бежаново - затворник, 
гробът му е в Плевенските гробища, парцел 14, ред 7, гроб 12. В същия гроб били закопани и убити-
те от с. Драгана - Стоян Добрев, Христо Ангелов и Иван Цачев. Това му доверил гробарят, който 



 

също бил турчин. А същият - Муса Юсеинов Хаджиев, е съден с Бежановската конспирация, заедно 
с Никола Петков Вълов-Бежански - писател, изгнаник в Германия, сега покойник, със Сашо Илиев 
Павлов, Нено Казаков, Кирил Ганчев от Ралево и други. Тази група е разклонение на ралевската, 
начело с Никола Василев. 

В обширно изложение разказва за своите мъки и Михаил Михайлов Илиев от с. Подем, 
Плевенско, осъден на 5 години (сега в Троян) през 1952 г. заедно с още 12 човека, повечето от 
Подем, както твърди той, но имената им не споменава. Посочва обаче, че осъденият по техния 
процес Филип Илиев е убит два дни преди съда, защото поради инквизициите не е могло да бъде 
показан пред съда. Съдът само е "оформил" смъртта му и извинил по този начин неизповедимите 
ужаси над него, извършени от чудовищата в човешки образ - следователите... По данни на д-р 
Любен Славчев от с. Брест (сега в София), на писателя Христо Ганов и д-р Радева, зъболекарка в 
Кремиковци, репресиите над опозиционно настроените хора от с. Брест, Гиген и цяла Никополска 
околия са постоянни и отблъскващо брутални. 

От Гиген на смърт е осъден Иван Ташев Манолов и убит 1953 г., а съденият с него Георги 
Пасков е полудял. Бащата на д-р Славчев Йордан Мекянов избягал и живеел инкогнито чак в 
Добруджа, за да избегне репресиите, а Никола Коминков от Брест е убит, като оттам и от Гиген и 
други села са осъдени цели групи младежи. И историческата Гривица край Плевен не остава чужда 
на антиболшевишката борба. Под заглавие "Гривишкият лъв", статия от Иван Гинчев в бр. 44/1990 
г. на "Земеделско знаме", се описват героичните Дела на сдружения земеделец Никола Стоянов, 
кръстосвал денонощно този край да организира народния отпор срещу ограбващата имотите му 
власт. Многократно е арестуван и бит, но през 1949 г. заедно с оглавяваната от него нелегално 
Действаща земеделска група е изправен пред съд. Осъден е   заедно с неговите съидейници Симеон 
Бирника, Димитър Ангелов - Миро, Трифон Цингарски, Руси Станков и други. До смъртта си през 
1976 г. той е все на физически труд и под окото на властите. 

По негов завет сега и трите му деца, особено дъщерите Росица и Веса, са в служба на БЗНС, като 
Росица Николова, живееща в Пловдив, е известната кметица на "Селището на честта" в София до 
мавзолея през 1993 г. По достоверни данни на Снежина Стеева, дописник на "Зем. знаме" в Плевен, 
и от с. Долни Луковит, община Пелово, за земеделски отпор на властта и нелегално възстановяване 
на БЗНС през 1952 г. са арестувани 32-ма души, от които oceм души са осъдени - Иван Станков 
Спасов - 20 г. затвор. Петко Василев Марков - 20, Цветан Димитров Лилов - 20, Димитър Тодоров 
Марков - 20, Никола В. Хинов - 18, Христо Тодоров Чолашки - 18, Тодор Йорданов Дунов - 5, Хрис-
то Василев Марков - 4 години затвор. Другите са разпилени по лагери или избягали по трудови 
обекти из страната. 

Непревзимаемо зелено гнездо на земеделската опозиция е и село Соколово, Ловешко. Успоредно 
с описаната вече конспирация, от Търговско-икономическия институт в Кюстендил е изключена 
Цена Георгиева Китанова от Соколово. Завърнала се тук, тя подготвя земеделски пиеси, разнася 
книги, ободрява изплашените. След предупрежденията към нея властите арестуват баща й Георги 
Ив. Китанов. Омъжена в София, изборът й попада съвсем съзнателно на съидейник - Илия Василев 
Господинов от кв. "Слатина", който също многократно е арестуван и в неизвестност. Само баба 
Линка, прочутата тогава слатинска гледачка, й дава утехата, че е жив и ще се върне жив. (Сега Цена 
Георгиева Господинова е уважавана, първа демократична кметица на Соколово.) Със с. Соколово е 
свързана и дейността на Никола Симеонов - Кольо Пощата, от Ловеч, който със соколовците Георги 
Иванов, Кирил Калчев, Васил Петров, Христофор Хиков и други като поклонници на БЗНС си 
проклинат дните в лагери, правят неуспешни бягства... Забележителна активност проявяват и 
групата земсисти, съдени през 1949 г. в гр. Левски, неподчинили се на комунистическата забрана 
над обичания им съюз. Пред съда са изправени Илия Петков Данов от с. Обнова (сега главен 
редактор на "Земеделско знаме"), и депутат Иван Бейков Марков от гара Левски (сега изгнаник в 
САЩ), Любен Архитонов и други. Оттам за много години понасят измъчените си тела и 
прекършени мечти по затвори и лагери. 

Както гласи писаното от Георги Велчев Георгиев и Върбанов Бонев - и двамата от с. Изгрев, 
Ловешко, макар не стигнали до съд, затвор или лагер, многократните арестувания, заплахи и 
изнудвания за сътрудничество с властта дълго са вгорчавали дните им. Подобни мъки е преживял и 
Матей Иозов Лоринков от Белене. 

В този най-бурен период на сподавяне на силата на БЗНС и село Опанец се вписва с много 
страдалци - Васил Цветанов, р. 1931 г., е начело на нелегално действаща група, разкрита и съдена 
през 1949-1950 г., в състав: Васил Цветанов - 15 г. затвор, Петко Костов - 12 г., Крум Василев - 8 г., 
Атанас Ганов - 5, Мирчо Иванов и Георги Илиев - по 1 година, и двама оправдани. 

Втора група е осъдена през 1951 г., начело с Тачо Цветанов, осъден на 20 години, сега кмет на 
Опанец, Ангел Петров - 12, Стоян Ангелов, Тодор Йорданов и Георги Великов - по 10 г., Петър 
Петров и Цеко Цонов - по 8, Йордан Горанов -10 години. Лагеристи от Опанец са Дамян Петров и 



 

синът му Георги Дамянов, заради опит да излязат от ТКЗС... 
Голям влог сред страдалците на България дава и село Летница, начело с Крум Кънчев Хорозов, 

студент по земемерно инженерство в София. Там служи трудовак и землякът му Иван Драшков 
Стефанов, с когото подготвяли издаването на информационен бюлетин за поддържане будно зе-
меделското съзнание у народа. Арестувани са през май 1951 г., а съдебният им процес е чак през 
декември, като чрез изпитаните методи на насилието и инквизициите следователите целят да се 
разправят с по-широк кръг от "вражески елементи" и на скърпения процес са вече 11 подсъдими от 
две села - Летница и Асеновци. Обвинението е стандартно - противонародна банда, която си е 
поставила за цел чрез бунтове, метежи, палежи да подрони, отслаби или събори народната власт, 
възстановяване на разтурения БЗНС - Н. Петков, и т. н. Интересното тук е, че при обвинението 
срещу Хорозов, че баща му е кулак, той отговаря: "Да! Кулак, но не чрез земя, а чрез шестте си 
деца!" Осъждат го на 20 г. затвор, Иван Дражков - на 14 г., Теодоси Тинков - 12, Петко Попов- 8, 
Александър Чакъров - на 5 г., и следват Кито Андреев Китов от Асеновци, Борис Вецов, Йордан 
Минков, Боян Гонков, чиито присъди не личат в документа, но са издадени общо 10 присъди, след 
което започват трагедиите по лагери и затвори. По време на следствието е починал Иван Тинков - 
всеки може да си представи от какво... 

Под същите обвинения са осъдени група младежи от Долна Оряховица, чиито имена лично 
документира Цоло Жерков, съден заедно с тях: Петър Донков, Петко Балкански, Никола Илиев - 
Белия, Димитър Върбанов, Ленко Илиев Спасов (изтърпял в понтона "Ужас"), Васил Мончев, Бочо 
Гергов Павлов, Спас Нанов и Игнат Николов Начев. 

Трудна за описване е и трагедията на Иван Ангелов Тодоров от с. Брестник, по предоставените 
данни на дъщеря му Рени Ив. Богданова. Иван Ангелов е арестуван през 1950 г. заедно с Христо 
Близнашки от Учиндол, защото тръгнали през границата да носят в ООН изложение срещу Сталин 
и Червенков. Втори път през 1955 г. е обвинен заедно с Димитър Цветанов и Симеон Николов 
Тодоров от Брестник и Трайчо Ст. Ковачев от Беласица, Петричко, но живеещ в Брестник, в 
намерение за диверсии и атентати. От побоя при следствието Симеон Н. Тодоров е починал на 26-
годишна възраст. Лагеристи от с. Брестник са Иван Н. Котев, Санди Цеков, Дончо Мански и други. 

Инженер Милчо Деков Стефанов, сегашен кмет на гара Ясен, с големи подробности възстанови 
чутото за тамошните безчинства след 9-и септември, а и за по-късните репресии, засегнали и баща 
му - Деко Стефанов, преживял две години следствие, след което се озовал в Белене. 

За пръв път сред всичките проучвания за народните страдание се срещам и с родено в затвора 
дете! Конспиративна група от разни села - Петър Маринов Петров и Тошко Маринов Енчев от 
Хлевене, Петко Еврев от Изворче, Митко Гавазов от Ловеч и между тях и Иванка Митева Илиева-
Черкезова от с. Смочан, Ловешко, в начална бременност.  Никой от следователите не признава това 
и тя преминава през всичките адски кръгове на следствието и осъждането и ражда своя син 
Владимир в Сливенския затвор. Нечовешките условия за самата нея там са едва поносими, та камо 
ли за детето. Във войнишко канче вода, загрявана с приус го къпе, умилението на съзатворничките 
й ги кара да отделят по залък от храната си и Владко оцелява. Интересно е, че и самият му акт за 
раждане отбелязва за родно място затвора! Сега тя живее в Ловеч и Владимир е мъж за чудо! 

Трудно е да си представим каква драма е животът и на Петър Димитров Андреев поради веселия 
му характер и шеговитост. Той е осъден през 1948 г. заедно с Никола Петров Попов, Петър Василев 
Дочев и Юсуф Алиев Дюванов от родното му село Малиново, Ловешко, и Тодор Яничков Динчев от 
с. Заножене, Берковско, Станчо Василев от с. Маково, Поповско, Нико Цветанов Цанов от с. 
Тодоричене, Луковитско, Антонина Бочева от София - художничка, и Златка Попова-Тантури от 
Горнооряховско. Сега П. Андреев живее в Троян и ръководи делата на Съюза на репресираните там, 
въпреки преживените 14 денонощия в понтона на ужаса сред Дунава през 1953 г. Жертва на същото 
мъчение е и Иван Пачков от с. Тръстеник, Плевенско, както е жертва и на врагоманията на властите. 
Като трудовак в урановата мина в Бухово-Сеславци е осъден със 7 души, обвинени, че искали да 
вземат парче от рудата и да го отнесат през граница на "империалистите", през 1950 г. Те са Васил 
Мончев от Оряховица, Димо Минчев от Елхово, Димитър Радулов Биров от Крушовене, Плевенско, 
Иван Йорданов Чаков от Трънско, Танчо Илиев Радомирски. 

И Габрово е проляло доста своя кръв в общата съпротива срещу болшевизма. Няколко групи, 
така наричаните конспирации, са възниквали, разкривани и осъждани и тук. Основните обаче са две 
- на учениците от Априловската гимназия през 1949 г. и Студентската, с преобладаващо 
легионерски характер, през същата година. 

С учениците от Априловската гимназия случаят е колкото трагичен, толкова и любопитен. Илия 
Георгиев Илиев - Председател на Клуба на репресираните в Габрово, Христо Аврамов - народен 
представител в 7-ото Велико Народно събрание, и г-жа Т. И. М. (помолила да остане анонимна), са 
живите участници в тази конспирация и единогласно разказаха: 

Първият отпор и зародиш на съпротива срещу властите е отказът им да окачват по стените на 



 

училището Сталин и Георги Димитров вместо Ботев, Левски, Васил Априлов Това са дори 
мнозинството от учениците, но най-активните се сдружили и за писане и разпространение на позиви 
към всички партии и всички българи за започване на общонародна борба срещу сталинския 
болшевизъм. 

Това са Илия Г. Илиев, Иван Ст. Вълчанов, Захари Д. Рашев, Мария Бончева, Иван Момиров 
Сеферович от с. Чехльовци, Георги Ст. Тодоров - всичките от Габрово, Стойно Тодоров, Куньо 
Лалев и Георги Недков от с. Дебел дял Габровско. Те се вричат да са бойна формация, докато друга 
група - от механотехникума "Д-р Василиади", са за по-мощна дейност. Това са Стефан Цанев от с. 
Гарвани, Габровско - ръководител, Стефан Димитров Рачевиц, Иван Христов, Христо Армянов и 
ученичката Надежда Б. Касабова. Предприели и първата си акция, и то доста рискована. 

Тримата от Дебел дял - Куньо Лалев, Стойно Тодоров и Георги Недков, подпомогнати от Илия Г. 
Илиев, Захари Рашев и Иван Момиров, нахлуват една нощ в дома на партийния секретар на с. Дебел 
дял Симеон - Монката, за когото се знаело, че много тормози населението и насила събира пари за 
партията. Влизат маскирани, наричайки се помежду си "г-н капитан", "г-н майор", и от името на 
нелегалната организация за борба с комунизма го задължили да пише показания, макар разплакан и 
разтреперан. Дал им 10-те хиляди, събрани за партията, дал им хляб и сланина, подписал 
декларация, че няма да тормози хората, а те му подписали разписка за взетите пари. С парите 
купили печатни материали и восъчни листа за циклостила си и раздали и на бедни ученици. 

Партийният секретар не можал да скрие случая, защото трябвало да отчете парите, и така се 
пръснало слух, че по балкана бродят млади горяни, добре въоръжени. А те имали два пистолета и 
една карабина. На следващата 1949 г. ги залавят, съдят и осъждат от 10 до 3 г., защото са били 
непълнолетни, и повличат чергите по затвори и лагери. Иван Момиров пускат от Великотърновския 
затвор предсрочно.  Предполага се, че е за уловка, защото баща му е черногорец, оженил се тук, и 
бил осъден 10 години за титовски шпионаж (без доказателства). Иван се свързва отново с някаква 
нелегална група, с участието на Енчо Енчев и на брата на Илия - Иван Георгиев, който обаче умира, 
преди да ги заловят, от менингит. Осъждат Иван Момиров на смърт, с неизвестно кои други и е 
убит в Шуменския затвор (описано в първата книга). Знае се, че баща му Момир Сеферович  правил 
много молби до властите и до Югославското посолство да спаси сина си, но не успял. След 
убийството му го пуснали и си отишъл в Югославия. (Априловските ученици са земеделци, 
социалдемократи и анархисти.) 

Втората конспирация, развила дейност по същото време и отчасти свързано, е вече от студенти и 
други младежи легионери, които проектирали да издават нелегален вестник, печатали позиви, 
набавяли оръжие за борба срещу властта. Стефан Лудев - студент медик, Илия Георгиев - юрист, 
Генчо Генчев - инженерство, Тотьо Георгиев, Илия Бараков, Христо Иванов, Иван Американеца и 
други - все габровци. Разкрити, заловени и преминали под следствието на някои си Цоньо 
Камберов, Стефан Райков - брат на Иван Райков, и на Иван Дряновски, началник на ДС в Габрово, 
при страшни инквизиции. Но това не ги сломило и на съда държали разобличителни речи срещу 
диктатурата на комунистите. Това много подразнило властниците. Стефан Лудев бил осъден на 
смърт (после на 20 г.), Генчо Генчев - на доживот, Илия Георгиев - на 15 г., Тотьо Георгиев и 
Христо Иванов - по 8 г. (после Христо избягал от затвора в Самоводене), Илия Бараков - 4 г., Ив. 
Американеца - на 3 г., и съдената с тях анонимна госпожа - на 8 години. Съди ги Вели-
котърновският окръжен съд и местните партийци са недоволни от присъдите. Не могат да 
преглътнат това, че Илия и Генчо остават живи. След два дни двамата са убити и отнесени на пътя 
за Узана с твърдението, че са побегнали и убити с хвърлена подире им бомба. Лъжата била 
очевидна и близките им съдили началника на ДС Ив. Дряновски и го осъдили на 5 години затвор, но 
никой не знае да ги е изтърпял (Дряновски е един от парашутистите, скочили с Чочоолу в 
Габровско.) 

Жестоко пострадал от Габрово е и Веселин Стоянов Биджев, баща му е отвлечен и убит чак в 
Малко Търново с някаква непозната група от хора, с които уж тръгнали да бягат през границата 
през 1948 г. Събчо Вълев от Троян е един от най-младите затворници, изпитал ужасите на няколко 
затвора и Белене, Кирил Димитров Смуков живее в Троян и сега, поради изселване на цялото му 
семейство от с. Кулата, Петричко, като родителите му, свещеник Димитър, жена му и дядо му 
Никола тук са и починали. Подобен е случаят и на Марин Минков Дочков-син на репресиран и 
изселен тук от с. Димово, Видинско, през 1949 г. Много изпатил по затворите е и Стефан Караколев 
от Габрово, който свидетелства как сред ужасни мъки в Пазарджишкия затвор е умрял Гено Иванов 
Генов от с. Ставерци през септември 1952 г., както и Рангел Ботев - спортист от Пловдив, хвърлени 
голи в карцера. Дългогодишен затворник е и Кирил Янков от Габрово, сега кмет на Жълтеш. По 
неволя габровец след дълги репресии е и Митьо Пенков Карабаджаков от с. Елена, Хасковско - 
юрист, бивш легионер (сега БДф), съден с Втория легионерски център: Илия Станев, Илия Попов, 
Васил Златарев, Б. Струнджев, Драган Пеев, Георги Муравиев, Христо Бъчев, Пиер Николов и 



 

Константин Конов от Плевен, Григор Петков от с. Голям извор - всичко 68 подсъдими с 13 смъртни 
присъди, за мъка и радост след близо три години те са заменени с доживотни... Самият Митьо е 
осъден на 15 г. и за патилата му по затворите и впечатленията му може да се напише цяла книга. (За 
Първи легионерски център се счита осъждането на Илия Минев от гр. Стамболийски, Иван Долев, 
Петър Вутов, Димитър Додов и други.) 

На ръба между смъртта и живота се е намирал и Пейко Гечев от Ловеч, съден с Микренската 
конспирация, но е осъден на доживот, променено после след обжалване на 12 години, попил влагата 
на не една килия и затвор. Димитър Боев и брат му, както и цяла група от Горни Дъбник влизат 
твърде млади в затвора в Белене под обвинение в непозволената земеделска дейност. Бащата на 
Цветко Гечев Цветков - дядо Гечо от Троян, който цели години е правил дърводобив под дулото на 
автоматите в местността Смесито, над Троянския манастир, а синът му многократно изпъждат от 
училище. 

Знам, че е скучно да се чете този нескончаем списък на репресирани, особено от незасегнатите, 
но ще привършва с одисеята на Стоян Михайлов Киров от с. Дойренци - сега председател на Клуба 
на репресираните в Ловеч. Накъдето, и да е тръгнал Стоян Киров, подире му е характеристиката, че 
е роднина на Гемето и че чичо му Тодор Киров е бил опозиционен народен представител в 6-о 
Велико Народно събрание от 1946 г., а баща му за земеделската си дейност е интерниран и преди 
Девети септември. Тази характеристика го застига като трудовак и през 1951 г. е арестуван заедно с 
Кочо Тотев Кочев от с. Хлевене и Асен Василев Енчев от с. Асеновци-брат на Васил Енчев, и 
осъден на 8 години затвор за вражеска дейност. На неговата загриженост за днешната съдба на 
репресираните си събратя дължим и списъка им, който, макар и далеч непълен, прилагаме на 
следващите страници. 

Ловешка област дава на антиболшевишката съпротива дейни личности дори до самия край на 
рухващата тирания. Това са Христо Акалски от Троян и Цочо Коларов от с. Добродан - сега живеещ 
в Ловеч. Хр. Акалски пръв е истински потресен от данните за съществуването на смъртоносния 
лагер край Ловеч и с риск на живота си го обикаля, проучва и прави достояние на чуждестранните 
представителства в София, за което е жестоко репресиран. Цочо Коларов с журналистическа страст 
и чувство за човешки дълг далеч преди десети ноември 1989 г. става анонимен, а после и огласен 
кореспондент на Радио "Свободна Европа" и разкрива какво се крие зад желязната завеса, изнасяйки 
пред свободния свят болшевишките безчинства. Пръв предприема издаването на полулегалния 
вестник "Отглас" и допринася дворцовия преврат на П. Младенов и А. Луканов да прерасне в 
рухването на тоталитаризма. Чужд на стремежа за отечествени постове, той сега издава обективния, 
популярен добре списван вестник "Стремление", търсен и четен не само в Ловешка област... 



 

 
СПИСЪК НА РЕПРЕСИРАНИТЕ ОТ ОБЩИНА ЛОВЕЧ 

 
Ангел Тодоров Вангев и Кольо Марков Колев от с. Славяни. Атанас Василев Чичанов, Христо 

Митев Цанев, Христо Христов Стоянов, Тотко Костадинов Бешков, Георги Кънев Митев, Христо 
Димитров Цанев, Атанас Василев Петров, Христо Панов Христов, Тодор Христов Матеев, Христо 
Христов Стоянов, Лазар Печев Лазаров, Петър Пенев Георгиев, Ангел Христов Тотев, Христо 
Христов Нейков, Гатю Цочев Гатев, Георги Иванов Маринов, Петър Станчев Калев, Иван Петров 
Аджарски, Цаню Димитров Бочев, Никола Иванов Попов, Петър Николов Попов, Марин Дочев 
Радев, Георги Кочев Радев, Христо Недялков Попов, Петко Лазаров Петков, Петър Димитров Калев, 
Марин Вълков Торев, Кино Тотев, Пенко Николов Лазаров, Начко Маринов Начков, Николай Ив. 
Бешков и Стоян Михайлов Киров - всички от с. Дойренци. Атанас Митев Атанасов и Цачо Илиев 
Павлов от с. Каленик. Банчо Вълков Несторов от с. Старо село. Въло Василев Вълов от с. 
Славщица. Венета Кунчева Велинова, Любен Николов Цветанов и Велико Тодоров Мусов от с. 
Вълчи трън. Вълчо Стоев Заев и Петко Петков Караиванов от гр. Угърчин. Васил Баев Василев, 
Вълю Иванов и Яким Иванов Сидеров от с. Г. Павликени. Григор Георгиев Григоров и Петър 
Антонов Симеонов от с. Соколово. Добри Калчев Данов и Пейко Гечев Пейков от Голец. Васил 
Денчев Илиев, Димитър Георгиев Жейнов, Иван Събев Дяков, Константин Георгиев Арнаудов, 
Кирил Денчев Колчев, Петко Еврев Петков (м. Изворче), Тодор Иванов Петков, Иван Динчев 
Семков, Петко Иванов Цонковски, Иванка Недева Джамбазова, Кольо Христов Колев, Стефан 
Марков Русинов и Банчо Вълков Банчев - всички от Ловеч. Желязко Вълчев Желязков, Тотьо 
Станчев Иванов и Ачо Иванов Михов от с. Йоглав. Йоцо Георгиев Цачев и Петко Цонев Василев от 
Слатина- Иванка Митева Илиева от с. Смочан. Илия Гетов Кирков,  Петьо Стоянов Петев, Вълчо 
Петров Джамбазов и Васил Петков Нешков от с. Стояново, Трифон Кирилов Николов от с. 
Обединение. Христо Дафинов Цачев и Йордан Горсов от с. Долна Липница. Петко Чолаков от 
Луковит. Николай Николаев Гешев от с. Асеновци. Панчо Ангелов Савчев от с Александрово, 
Петър Маринов Петров, Радой Иванов Радоев. Пенко Илиев Вълчев, Кочо Тотев Кочев и Христо 
Илиев Илиев от с. Хлевене. Петко Тотев Марков и Христо Тотев Христов от с. Баховица. Славчо 
Андреев Йонов от с. Ясен. Стоян Филипов Станев от с. Микре. Ненчо Петков Николов и Стоян 
Стефанов Стоянов от с. Пресяка. Цанко Йолов Димитров от с. Дерманци. Кирил Ганчев Киров от с. 
Ралево. Дончо Христов Сяров от с. Крушуна. Д-р Димитър Попсавов от с. Койнаре. Добри Иванов и 
Цанко Динов Лалов от с. Бежаново.  Георги Тодоров Йоргов от с. Драгаш войвода. Илия Вълчев 
Вълчев от с. Николаево. Иван Митев Фалджийски от с. Лисец. Георги Христов Георгиев от с. 
Чавдарци. Найден Василев Радев от гр. Ябланица. Гено Иванов Генов от с. Тепава. Георги Ивков 
Георгиев от с. Добревци. Васил Цолов Ненчев от с. Горни Дъбник. Любен Николов Цветанов от с. 
Сливек. Найден Вълев Дацов от с. Деветаки. Андрей Янков Николов от с. Лозица. Марко Димитров 
Пеев от с. Г. Брестница. 

И още стотици, които не са членове на съюза. 



 

 
ОБЛАСТ МОНТАНА 

 
За тази област сега се е наложило мнението, че е много "червена". Но макар и трудно събирани, 

данните говорят за едно масово изтребване на противниците на сталинистката тирания както малко 
преди Деветосептемврийския преврат, така и в първите дни след него и през целия период на 
тоталитаризма. Може би основната причина е, че враждата се е набрала още от времето на 
Септемврийското въстание 1923 г. Но, както се знае, редовните бойци в това въстание са и от 
Земеделския съюз, а после той никак не е пощаден. Началото обаче е поставено още 1944 г, като 
Научният съд е бил една свирепа екзекутива. Прочути са лобните места в този край като Вълчешки 
дол край село Макреш, Циментовите "чумби" край Кула и другаде, пълнени с човешки трупове. По 
данни на местни жители (д-р Е. Г-ва и други) във Вълчешки дол дори двама зетове са убили 
тъстовете си, за да докажат верността си към новата власт. Ценко Костов и Георги Тополина, а 
всички, които знаели нещо по това, отивали в лагер и изселване. 

Писателят Йордан Вълчев, дълго време репресиран описва мародерствата в Кула60, 
Посредственият и завистлив адвокат Неделко Ненов, набрал злоба срещу своите печелещи колеги, 
веднага след преврата се превърнал в оглавител на изтребленията като "народен обвинител" в 
Народния съд. Осемметровите циментови пропасти - чумби, направени за умрели животни, 
поглъщат хора... 

В Лом моми и ергени, партизанствали по три дни, се обличат на воля из къщите на по-
заможните, които са обявени за фашисти. Може би и затова тъкмо в Лом, по данни на Никодим 
Попов, се самоубива адвокатът Кръстьо Попов - комунист, като разбрал, че партията го задължава 
да е председател на Народния съд в града, дето десетки смъртни присъди са определени 
предварително... В тази област става и доста огласеното тогава убийство на Замфир Филипов от с. 
Гушанци, Берковско. То става на другия ден след изборите на 27 октомври 1946 г., когато се 
разбрало, че е избран за народен представител. Пресреща го болшевишка шайка в пътя извън селото 
и го пребива с тояги, за да не се чуват изстрели. Нещо подобно искат да направят с цялата му 
фамилия, но те се укривали, та първоначалната вълна от безчинства преминала и ги разпръснали по 
лагери и затвори61. 

Тома Филипов - брат му, е осъден на затвор, Цено Томов Филипов, братовият му син - на 4 
години в лагер, Йордан Маринов Филипов -3 години в лагер, Васил Филипов - 2 години лагер, Крум 
Петров Атанасов, племенник - 5 години лагер. Синът на убития Димитър Замфиров Филипов през 
1949 г. по скалъпен процес е осъден на смърт и оставен после на 20 години, Замфир Григоров 
Филипов - 3 години лагер (в данните като местожителство на тези хора е посочено с. Мездрея). 

Желязната метла на червения терор е действала безотказно и във Видин и Видинско. По 
представените писмени данни, документирани от Евлоги Маринов Заев от Окръжното 
настоятелство на БЗНС и от Ангел Флоров Иванов - председател на Клуба на репресираните във 
Видин, през 1951 г. в гр. Брегово са арестувани към 15 души, предимно земеделци, като нелегално 
възстановена организация на БЗНС - Н. Петков, която подбуждала голям женски бунт срещу ТКЗС, 
придружен с възвръщане по домовете на инвентара и добитъка. Откарани са първо в Околийското 
управление на МВР, а по-късно-в агенция-север, пригодена за нарасналите нужди от арести и 
карцери. След 45 дни ужасно следствие са откарани във Врачанския затвор. Съденето им се е 
състояло във Видин, като Мирон Панов и Борис Чунов са осъдени на смърт и разстреляни, Кръстьо 
Нуков - на 20 г., Веселин Диков - 20 г., Митко Христов - 20 г., Асен Станков Лилов от с. Връв - 15 
г., Евлоги Заев, Борис Торторочев н Любен Спасов от с. Балей - по 10 г., Симеон Бъков -5 г., Лиляна 
Петрова Гуйкова - 3 г., Панталей Торторочев - 2 г., и Доца Орбова - 2 г. 

Всички те са обвинени и в притежаване на оръжие, намерено из таваните им, както и че са се 
подготвяли за бягство в Югославия. Това обвинение е просто дежурно в този край, поради 
близостта на границата. 

Почти по същото време при втори набег на Държавна сигурност в Брегово са арестувани, 
изследвани и осъдени втора група - конспирация. Този път ги съди военен съд във Враца, поради 
участието на младши-сержанта Шейтанов от граничната охрана, родом от Добруджа, който е 
обвинен, че е възнамерявал да изнесе оръжие за групата и при откриване да ги подпомогне в 
бягството им през границата. Той е осъден на смърт заедно с Иван Чунов от Брегово и са убити. 
Другите осъдени са Никола Илиев Пенев (Никелпен) на 8 години затвор, Кирил Цоев - 15 г., Георги 
Бишков, Серафим Ангелов и Георги Ниницов - по 10 г. 

                     
60 Статия от Й. Вълчев във в. „Век“, бр.23/92 г. 
61 Данните са от Йордан Атанасов Маринов - председател на Общинското ръководство на БЗНС , 

Берковица, и от Тодор Петков Тодоров от Клуба на Съюза на репресираните в Берковица. 



 

Наскоро след приключване на процеса Георги Ниницов и Серафим Ангелов умират във 
Врачанския затвор, смазани от инквизициите при следствието, а през същата 1951 г. в Брегово е 
убит чудесният момък, веселяк, акордеонист Венизел Кръстев Нуков само защото с веселия си 
характер е бил привлекателен за младежите и устройвал техните вечерни забави. Убит е най-
брутално от ремсисти. Извикан от дома една вечер, той се строполява на вратата от изстрелите в 
ръцете на обезумялата си от ужас майка, докато баща му, Кръстьо Нуков, е сполетян от черната вест 
за гибелта на единственото си дете след седмици в Плевенския затвор... 

До края на същата година нови арести и съд сполетяват бреговчаните Цветко Търтев - осъден 8 
години, и Иван Спасов - 6 г., заедно с други от околните села Ракитница, Куделин, Балей, Връв, 
Косово и други, както и от Видин. С тях, а после и с други групи, е съден и Георги Димитров Цвет-
ков от с. Флорентин - агроном, зет в Брегово, съпруг на осъдената Лиляна Гуйкова. 

Този същински погром над Брегово е резултат от страха на властите от бунтовете против 
колективизацията на земята, обхванали и всички околни села и Кулско. След осъдените мнозина 
понасят торбите за към лагерите - Захари Миролесков от Брегово, Тодор Георгиев Ботев и Иван 
Цветков Младенов от Видин, които са и съдени с група (имат и смъртни), Флоро Маринов от 
Косово, Герго Тошев от Подгорие и Георги Цаков от с. Капитановци са лагеристи, като имената на 
другите не успяхме да намерим по документи. 

Общата акция за "сломяване съпротивата на класовия враг на село" засяга и село Покрайна, 
Видинско. През април 1951 г. са арестувани Ангел Флоров Иванов, Цветан Митев Цеков, Марин 
Томов Чушков и Цветан Томов Чушков (братя), Йончо Йонов Савов и други. Издава ги някой си 
Милко - бивш полицай от Видин, внедрил се между тях, като обещавал да достави оръжие. Марин 
Томов Чушков го укривал и хранел в дома си, а после Чушков е осъден на смърт и убит по този 
процес... Има доказателствени данни, че и народният певец Кайчо Каменов в угода на 
комунистическите големци от Макреш се е изкушавал в подобна неблаговидна дейност, за да бъде 
лансиран към столицата в разни ансамбли. Като най-свирепи властници тук са се показали Васил 
Късовски - чекист, бивш емигрант в СССР, Бако (Витко Иванов) от околийския комитет на БКП, 
следователят в ДС Първан Тодоров Първанов от с. Бело поле, капитан Цоков от милицията и други. 

Както се подчерта, в този край всички групи, заловени за бягство, ако са трима и повече, са 
конспирация; ако са за вражеска дейност", винаги им се прикачва и намерение за бягство. Много са 
наистина и опитите за бягство, някои и успешно, но трагично. Или ги връщали оттам и предавали на 
властите, или пък ги карали на работа по мини и жп линии и шосета. При връщането властите ги 
събират на големи групови процеси и под шумното заглавие "Нова група от титовски шпиони и 
диверсанти заловена на границата" ги съдят на многогодишен затвор, прикачвайки им ужасни ди-
версионни намерения, каквито те нямат. 

Васил Несторов Илиев от с. Каниц, Кулско, успява да избяга с голяма група трудоваци от 
пернишките мини през 1948 г. и се озовава в Ниш. Там е устроен лагер в някакви бараки, където бил 
и Дими Петков Краварев - сестрин син на Никола Петков. Там имало много бегълци българи, дори 
съвсем обикновени селяни, заедно с оралото и воловете, както си орали край границата. Защото 
антититовската пропаганда тук изкарваше Тито агент на англо-американците, а то се оказало, че и 
там е като тук. Мнозина били изпратени на работа в оловната мина "Трепча", други - в медните и 
въглищните рудници на мина "Бор". На протестите от лошите условия на живот и труд, както и 
искането за заминаване на Запад, се отговаряло с карцер или с връщане в България и предаване на 
властите. Но понеже върнатите отиват за години в затвора, нямало кой да разпръсне сред 
населението истината и хората продължавали да бягат. А успоредно с тяхната трагедия започвало и 
теглото на останалите дома. В дълго изложение и приложен списък Кольо Ангелов Плосканов от с. 
Градец, Видинско, съобщава имената на 38 души, избягали от селото (за тях - в раздела за 
изгнаниците), вследствие на което са изселени семействата им, всичко 36 семейства със 135 души, 
предимно жени и деца от фамилиите Първанкини, Монгови, Кукурови, Уршови, Меицови, 
Плосканови (заради избягалия им син Борис, починал в Холандия), Динковски, Пуеви, Пантеви 
Сбангееви, Бранкови, Оприни (от фамилията на писателя Цветан Оприн - също репресиран), 
Блажеви, Миленови, Пенкови (от фамилията на Надежда Любенова - учителка и поетеса, изселена 
6-годишна със семейството си в с. Рогозина, Добричко) и много други... Това са, както твърди 
осведомителят Плосканов, само изселените в селата Нова Черна и Косара Тутраканско, а имало още 
два списъка! 

Не липсвали и "специалисти" по превеждането през все още неефикасно охраняваната граница, и 
то за пари. За това съобщава Симеон Ценков Лападатов от с. Каниц, Кулско. Такива били Йон 
Ребовански, Георги Мелков, Флоро Делов (сега във Франция) и други. Лично Симеон, заедно с 
Игнат Ангелов Игнатов от с. Бойница, Петър Здравков Петров от с. Бела Рада, Данчо Николов 
Предов и Виктор Иванов Брандушев от с. Раброво, също направили опит да емигрират, но са 
заловени към с. Делейна и са осъдени по чл. 275 по 4 години затвор (1953 г.) 



 

В поредица от статии под наслов "Нова нещастна фамилия" във в. "Свободно демократично 
слово" във Видин бр. 26-29/90 г. Надежда Любенова описва трагедията на своите фамилни 
родоначалници братя Пенкови - Ангел, Кръстьо, Тодор, Ванко и Петър. Ангел избягва в Сърбия 
още 1923 г. с четата на Нешо Тумангелов като земеделец след преврата на Девети юни. Там се бие и 
срещу немците, а след 1944 г. се завръща тук заедно с приятеля си Ал. Начев от Благоевград. Но 
онзи го посрещат като герой, защото е комунист, а този - като враг. От арест на арест, към 1946 г. 
научили за него Ал. Оббов, Ст. Тончев и Г. Трайков и възкликнали: 

- О, какъв герой! С колко тегло и присъди! Само за при нас е! 
Но той си останал опозиция и затова животът му, както и на братята му, е само от лагер на лагер, 

докато склонили един по един очи в пълна мизерия. Жестока съдба сполетява и цялото семейство на 
Вълчо Георгиев Савов от с. Василовци, Ломско, живеещ в с. Гайтанци (сега Смирненски). Той 
избягва в Югославия през 1948 г., но го връщат с още 4 човек от Гайтанци. Отправен за Белене с 10-
годишна присъда,  спохожда и синът му Йордан с 5-годишна присъда за "вражеска агитация", а след 
някой месец и съпругата му е вкарала във Врачанския затвор за "неизпълнени държавни доставки". 
Навън остава само другият им син Милко, който работи като строител и снове от затвора до лагера 
да ги спохожда... След излизането си през 1956 г. Вълчо отново е осъден на 8 години под измислен 
от властите претекст, та до 1960 г. Трагично завършва и опитът за бягство на Вълчо Христов Вълчев 
от с. Габаре, Врачанско - секретар на ЗМС в селото. По данни на още скърбящата му сестра Ана Хр. 
Граматикова, той е заловен на границата със студента юрист Пешан от същото село и са осъдени 
във Враца по 8 г. Смазан от бой при следствието, той все още имал бодър дух и поел от затвор на 
затвор, каквато бе практиката на властите. Влажните килии на Врачанския, Софийския, 
Старозагорския и Сливенския затвор изстискват силите му. През април 1953 г. съобщават в дома 
му, че е починал в Сливен. Но проучванията на сестра му Ана чрез МВР сочат, че е починал в 
Пазарджишкия затвор - традиционната душегубка, дето толкова мъченици, несломени духом, са 
сломени и убити телом. 

И тук поводите за репресии и жестокости са брожението срещу налаганите тежки наряди, 
насилствената колективизация на земеделието, но най-вече забраната на БЗНС - Н. Петков. 
Обвиненията за нелегалното му възстановяване завличат в затвори и лагери и групово, и 
поединично. Нестор Николов Станев от с. Кутово, Видинско, като председател на ЗМС в селото 
още през 1948 г. е откаран в лагера Макаренко, пуснат за някой месец, той отново е окачествен от 
местните властници като "неосъзнал се" и върнат в лагера в Горник, Белослатинско. По данни на д-
р Лазар Христов (сега живеещ в София) и от тяхното село Манастирище, Врачанско, през 1952 г. е 
сформирана изкуствено конспирация, за да вкарат в затвора Георги Атанасов Кунчовски, Христо 
Готин Стояновски и други от селото, както и най-дейния земеделец в оня край - Марин Динчев от с. 
Козлодуй62. Оттам са и Гицата, Марин Маринов Плочитов и други. Доста известни възстановявания 
на БЗНС са Чиренската конспирация, начело с Тодор Аспарухов Тошев от с. Чирен, Врачанско, 
осъден на 15 години затвор, Цветко Стоянов Вачев - 15 г., Боян Иванов Стоянов, Иван Александров 
Качев, Тоно Ангелов Вачев и Петър Георгиев Цендов - по 10 г. затвор. Във връзка с тях са осъдени 
и старият бай Иван Йотов от Чирен и братовият му син Иван Николов Йотов от с. Лиляче. Като 
разклонение на нелегално възстановени организации на БЗНС и ЗМС са осъдени и Александър 
Масларски, Георги Савов от гр. Криводол, Георги Мицев (Гемето) от с. Оходен, Ангел от с. Баница, 
Никола Тодоров и Йордан Господинов от с. Урвене. които са изтърпели най-жестокото следствие по 
участъците в Криводол, Ракево и най-после във Враца, откъдето Йордан Господинов, поради 
непризнаване и липса на доказателства, е освободен след многомесечните мъки. 

Особено забележителен е случаят с осъждането като войник на Йордан Борисов от с. Руска Бяла, 
Врачанско, за написване на "вражески стихове". С 12-годишна присъда е трябвало да "изкупи" своя 
грях, докато чак през 1993 г. издаде чудесната си стихосбирка "Душа под ключ". Единично известни 
са ми затворниците от тази област Ценко Николов Жиков и чичо му Жико Пеков Цоков от с. Цар 
Петрово, Кулско, бай Иван Стареца от с. Камено поле, Денчо Стефанов от Бяла Слатина, Милко 
Костов от с. Синьо бърдо, Иван Тодоров Цукин от Чипровци, д-р Митко Попсавов от Койнаре, 
Цветко Ф. Кулкин от Борован, Димитър Цветков Екимски от Враца - социалдемократ, Тодор 
Бановски от с. Лазарово, Йордан Цеков Кулин от с. Грамада, мълчаливият, но много твърд в 
убежденията си бай Макари от с. Славотин (или Буковец), Петър Митев от Михайловград 
(Монтана). Непонятно е също цял учителски съвет от Промишлено-практическото училище в 
Михайловград да се занимава с "вражеската и конспиративна дейност" на своя ученик Петър 
Ангелов Петров-Лондон от с. Габровница само защото са разбрали, че е бил член на ЗМС - Петър 
Сърбински. С протокол го  изключват от всички училища в страната, а той на свой ред ревностно 

                     
62 Много от данните за този край получих чрез Наташа С. Генинска от с. 

Вълчедръм-учителка и студентка, живееща в София. 



 

скрива и пази половин век скъпото съюзно знаме - да го предаде чак 1990 г. на БЗНС в Габровница. 
Подобен е случаят в с. Дреновец, Видинско, където на цяла група младежи е отказано дори средно 
образование, защото родителите им не влизали в ТКЗС. Обидени, те поемат риска за към границата, 
но са заловени и осъдени - Йоло Велев Горанов - 20 г.,  Никола Жеков -15 г., Камен Младенов-6 г., 
Петко Колчев - 6 г., Сандо Петров - 6 г., Лазо Костов и Първан Стоянкин - по 6 г., Дамян 
Попдонкин и Славчо Младенов Живков - Трънски - по 5 години. От Дреновец е репресиран и Арсен 
Каменов, а Методи Лозанов Михайлов е лагерист. Неповторимо мъченичество изтърпява Димитър 
Живков - Булдока от с. Орешец, Видинско (сега живеещ във Враца), който на остров Персин е 
направен на решето от граничарските куршуми и като по чудо оцелява, спасен от д-р Н. Грозев. 

Цяла брошура би могло да се напише и за теглата на бай Никодим Антимов Попов от с. 
Комощица, Ломско - юрист и земеделски деятел още от студентските си години. От активна 
антифашистка дейност преди 9-и септември, още през 1946 г. е обявен за враг и обвинен пък във 
фашистка дейност и вкаран в лагера Куциян. ПП на БЗНС - Н. Петков, поръчало и дало 
пълномощия на Цветан Максимов да го кандидатира за народен представител в 6-о ВНС, а той 
кандидатирал себе си и бил избран в Ломско, а във Враца са избрани Стоян Кърлов и Димитър 
Цветков. В общата листа там е и социалдемократът Цветан Каменски. За малко време Н. Попов е 
организационен секретар на съюза, а през 1947 г. го арестуват заедно със Сеферин Митков от с. 
Мокреш и Асен Бенов - тримата са ръководство на БЗНС в Ломска околия. Обвиняват ги в 
конспиративен заговор, та дори че са искали да палят снопи и да вършат диверсии. Лично Ангел 
Държански - бивш министър, земеделец, и Стефан Димитров-демократ, идват от София в Лом като 
адвокати да ги защитават. При следствието Стефан Богданов - следовател, голям комунистически 
функционер, му казва: "Срам ме е да те гледам, господин Попов, като знам, че в нищо не си 
виновен, но партийното нареждане е да ви осъдим..." Осъждат Н. Попов на 5 г. затвор, Сеферин 
Митков - на 3 г., а Асен Бенов - на 1 година условно, и тримата по чл. 1, ал. 2 от ЗЗНВ. Това става 
успоредно със съденето на Никола Петков. Откарват ги в Ломския затвор, но по-късно Никодим 
Попов е отново следствен по делото на Иван Костов, А. Държански, Б. Бумбаров, Асен Павлов и 
другите, смятани за "Нелегално Постоянно присъствие на БЗНС", законспирирано за дейност след 
забраната на съюза. Не успяват да го включат там и след излизането му от Плевенския затвор пък 
следват увещанията на георгитрайковци и танчевци за т. нар. "приобщаване към Оф", на което той 
рязко отказва. Следват 33 години като работник, зидар мазач и бояджия, от които 9 в Кремиковци. 
Сега живее в София, депутат беше и подпредседател на 7-о ВНС и е почетен председател на БЗНС. 
Дългогодишни митарства по лагерите е и съдбата на Стоян Кърлов, Д. Къневски Ив. Кертов и 
всички земеделски деятели от този край. За неподчинение на забраната на БЗНС са осъдени в Бяла 
Слатина и Георги Томов Г. Попов, Славчо Тонов Петков и Тодор от с. Попица, трима души от с. 
Сираково, Оряховско, Иван от Бреница и други, като най-окаяна съдба има Георги Томов Попов от 
Бяла Слатина, с когото делихме залък и нари в Шумен и Белене. По данни на същия, много горка е 
участта на Живко Михайлов Гоцин от с. Превала, Михайловградско, който във Врачанския затвор е 
изтърпял сто дни следствие през 1949-1950 г. в килия без стъкла, при такъв глад и жажда, че близал 
изсипваната му на цимента чорба, понеже не му давали и канче63. Умира от туберкулоза в Белене на 
15 юни 1952 г. 

Голяма и с активна пропагандно-идеологическа дейност е Вълчедръмската конспирация, опитала 
се да е център за нелегално възстановяване на БЗНС в Ломско. С набавени отнякъде букви те 
печатали позиви, набавяли оръжие - предимно пистолети, и търсели връзка със сливенските горяни, 
но макар дейността им да съвпада по време, не успели да се свържат. Разкрити са през 1952 година 
и са осъдени 9 души, предимно младежи - Георги Кирилов Декин, Иван Йорданов Редански, Любен 
Петров Ушков, Михаил Ив. Михайлов,  Йосиф Йонин, Божин Джурин, Михаил Рибагин, Симеон 
Главшин и Иван Димитров Вълчев-Чочо от Троянско, живеещ сега в Троян. Подобна на тази е и 
така наричаната Голенска конспирация, разкрита преди Вълчедръмската - 1949 г., която е доста по-
жестоко наказана - Рафаил Борисов Копчев и Георги Младенов Сеферинов са осъдени на смърт, 
между чиито смъртни килии в Ломския затвор бях и аз, а Любен Илиев Буев - на доживот, изкарал 
по затворите плътно 12 години, Аврам Йорданов Йорданов, Виктор Кирилов Ангелов, Асен Дудов, 
Йордан Върбанов Александров (Данчо Тежкия), Йордан Георгиев Стоянов (Данчо Лекия) и Теофил 
Филчев Кирилов. Смъртните бяха заменени с доживотни присъди. От съжителството си в Лом по 
всички затвори и лагери вече се срещахме като "роднини" с тези хора. Те всички са от с. Голенци 
(сега Младеново, квартал на Лом). Особено колоритна личност от тях е Любен Буев - тогава 
околийски организатор на Социалдемократическата партия, той и до днес дръзко и достойно 
разнася с благодумието си нейните идеи. А Йордан Георгиев пък тези на БЗНС, понеже тази група 

                     
63 Издевателство, практикувано от властващите, задоволяващо садистичния нагон 

за властване. Често явление от 1947 до 1954 г. 



 

беше многопартийна - земеделци, социалдемократи и легионери. 
От земеделци и легионери се състои и конспирацията, начело с Константин Попдимитров от 

Гайтанци, както и Дреновската, с Любомир Милошев и Деветак Кръстев, за които стана дума в 
първата книга. По политически процес, след много мъки при следствието, друга група през 1952 г., 
начело с Лило Коцев Лилов от с. Добруша, Михайловградско, е осъдена за възстановяване на ЗМС. 
С Лилов са осъдени и Георги Гачев и Христо Крумов, след което започват страданията им из 
разните затвори на страната. На 13 февруари 1949 г. край Берковица е убит студентът-абсолвент 
Младен (Дечко) Димитров Иванов от с. Котеновци, Михайловградско, заедно с още трима студенти 
и една студентка. Те са изключени дни преди държавния изпит по право при политическите чистки 
в университета. По данни на неговия братовчед Петър Генков (сега живеещ в София), студентите са 
гостували на дядото на Младен, но давайки си сметка, че са озлобени заради изключването, 
властите са ги избили под предлог, че са тръгнали да бягат през границата. За съжаление имената на 
другите са все още неизвестни... Под същия предлог са стреляни, но избягали и Борис Николов 
Халваджиев и Петър Цонков от с. Дреновец, Видинско, през 1948 г. Едва живи оцеляват при 
отиването и при връщането си от Югославия Тодор Илчев Антов от Макреш и Петко Пердакитов, 
които са включени в набедени групи титовски диверсанти и под такава присъда изтърпяват много 
години затвор.  В стремежа си искрено и честно да защитава селяни от своя край, неиздължили 
нарядите, заплаща с мъките си в лагера Росица и Васил Н. Савчев - адвокат и сдружен земеделец от 
Белоградчик. След това често е привикван и заплашван от ДС, заради своята твърда идейна 
принадлежност. 

Интересен и провокативен е случаят с лагерните мъки на всеизвестния поет и общественик бай 
Йосиф Петров, роден в с. Чирен, Врачанско, сега живеещ в София. Както своя побратим в словото - 
Сергей Румянцев, и той беше изпял за своя земеделски съюз най-възвишените си строфи и не мо-
жеше да не го постигне подобна съдба. В малкия проблясък на полусвобода от 1944 до 1947 г. беше 
успял и да ги издаде - "Родна земя", "Под развети знамена", "Оранжева земя" и др., и новата 
диктатура не можеше да му прости, защото част от стиховете му се пееха, особено от младежите, 
заедно с "Жив е той, жив е" и "Тих бял Дунав". От 1956 до 1959 г. той е откаран на остров Персин, 
където споделя ужасната съдба на своите читатели и почитатели. Оттам, заедно с изпосталялото си 
тяло, той изнася и своите нови "неписани", само запаметявани, стихове, които под заглавие "Вик от 
каторгата" видяха бял свят чак след като откри Седмото Велико Народно събрание като негов 
доайен през 1990 г. 

Едно небивало явление! 
На наказателните органи изглежда се изисквал и "асортимент" от врагове, та цели седем месеца 

трае следствието на свещеник Борислав Попкръстев, брат му Никола Попкръстев, учителя Сава 
Маджаков от с. Винарово, Видинско, и Лападат Анков от с. Гъмзово, докато ги оформят като 
вражеска група, подготвяла свалянето на "народната власт“. Сто дни и сто ужасни нощи изживява 
със смъртна присъда свещеник Борислав, докато е заменена с 20-годишен затвор и заедно с другите 
поема мъчителния си път по затвори и лагери. Събрат по служба и по съдба му е и свещеник Атанас 
Атанасов, роден в с. Вировско и служил в гр. Криводол64. През 1956 г. той е осъден "за злословие 
срещу народната власт и нейните мероприятия". Бит, изключван, осъждан и затварян е и Михаил 
Борисов от с. Войници, Михайловградско, както и Кирил Борисов Димитров от съседното село само 
защото са потомствени земеделци и не скланят глава пред червените властници. Че това е 
основният повод за репресии, личи и от разправата с кандидатите за народни представители от 
Обединената опозиция в този край - Петко Средков от Кутловица, пръв в листата, и Димитър Тодо-
ров - втори. Петко Средков, по данни на сина му Петко П. Средков-Богданов от Брусарци, е лежал в 
затвора за земеделските си убеждения и дейност и преди Девети септември, но двойно повече след 
тази дата, а Димитър Тодоров, който е бил народен представител по времето на Ал. Стамболийски, 
успява да избяга на Запад и оттам - чак в далечна Австралия. С последни думи и сълзи за България 
през 1993 г. той е погребан в чуждата земя... 

С дълбока тъга по родината четем в обширно писмо и одисеята на фамилия Илиеви от с. 
Гайтанци, Ломско. Бащата Иван Илиев Алексов и синът му Александър, първи подгонени от 
властите, успяват да избягат на Запад (писмото е чак от Канада) и са осъдени задочно - бащата на 20 
години, а синът на 10 г., защото активно са агитирали за избирането на земеделски народен 
представител в техния район (Цв. Максимов). 

За три месеца в затвора е хвърлена и майката Горана, като двамата й по-малки синове Илия и 
Димитър остават у комшиите дядо Влайко и баба Трифона. Подложен на тормоз и осъден после на 4 
години затвор, Димитър умира твърде млад, Илия се укрива и работи на различни места из 
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Видинско. 



 

България. Останала сама, майката Горана се поболява и умира, без да й се окаже медицинска 
помощ... 

Съвсем лаконични, но от три различни места, са данните за двама убити от Бяла Слатина - д-р 
Кирил Попов и д-р Димитър Стойков, завършил в Загреб - дейни и влиятелни земеделци. С това 
явно се е целяло да се загаси и умъртви опозиционното брожение, но поне в тези най-жестоки годи-
ни 1947-1956 то бушува и се разраства. Разкрита и "обезвредена" е по думите на МВР-началниците 
и Селановската конспирация през 1952 г. в с. Селановци, Оряховско, с Иван Димитров Селановски - 
осъден на 10 години затвор, Станчо Кръстев, Мариан Ангелов Къневски, Велчо Попишляшки и 
Борис Йоницов - учител, социалдемократ. Обвинението им е също нелегално възстановяване на 
забранения БЗНС. 

Борческото антифашистко минало и човешката почтеност на фамилия Петър и Емил Беляшки от 
с. Габровница също никак не ги обезвинява пред властите, щом отстояват идеите си, а не се 
присъединят към селската секция на комунистите, наричана Земеделски съюз. Емил Беляшки е и 
партизанин, сражавал се за свободата, която после му поднася само лагери и затвори... Пакет от 
данни, оформени в книгата "Аз не съм аз" като художествени, но документални, разкази, пристигна 
и от Ангел Костов от Враца - секретар на СДС и деятел на Клуба на репресираните. 

Макар твърде късно пристигнали, данните на Ангел Костов са за цяла галерия страдалци, 
заслужили място в скръбната памет на поколенията от Врачанско - изгнаниците Петко Найденов 
(Австрия) от с. Голямо Бабино, Максим Генов (Австрия), покойник, от с. Долна Бешовица, Стефан 
Чолаков (Швеция) от Враца, Цветан Килограмски от Кнежа, осъден за лично, физическо нападение 
над Тодор Живков при Ботевите тържества на 1-2 юни 1980 г. Тази книга, както и отделен плакат, 
възкресяват и един рано погубен живот - на Кирил Московски, учител, педагог и журналист от с. 
Урвене, като се публикува и неговата сякаш предсмъртно съзнавана съдба, изповядана в 
четиристишието: 

"Не страхливо, не робски,  
не прегьнат на две,  
а честно Кирил Московски  
своя път извърве!..." 
В заключение ще кажем, че след всички тези репресии над другите част от властниците, 

установили за другите този ред, попадат под неговите удари. Думата е за Иван Тодоров-Горуня, 
Цоло Кръстев, Димитър Трифонов-Мечората и други партийни функционери, които може би и 
поначало са го отричали. Нека не им отричаме достойнството за това. -- Защото те се появиха като 
отрицатели на тоталитаризма тогава, когато малцина вече вярваха, че може да падне от власт. А 
Иван Тодоров-Горуня заплати и с живота си за своето инакомислие!... 

И накрая, от получените списъци с безследно изчезналите и убити без съд и присъда граждани от 
Видинско, както и част от регистрираните лагеристи, които изпратиха от Клуба на репресираните 
във Видин, ще поместим само имената на лагеристите. Другите, както вече отбелязахме и за другите 
области, ще поместим на края на книгата. 

Васил Йончев Скарлатов, Витан Сърбов Димитров, Герасим Костадинов Атанасов, Томо Чушков 
от с. Покрайна. Нестор Николов Павлов от с. Кутово. Георги Младенов Станков, Мито Василев 
Савов, Кирил Петров Киров и Младен Пеев от Видин. Тодор Петров Начков от с. Жеглица. Никола 
Лилов Лилов, Никола Гергов Николчев и Камен Каменов Вълчев от с. Чичил, Кулско (наказани за 
бунт против ТКЗС). Това не прави и една стотна част от истинския брой! 

За по-пълното проучване на броя на репресираните в област Монтана приеха да се заемат 
ръководствата на клубовете на репресираните: 

- за Монтана - Кирил Дамянов Кирков - председател, Лиляна Томова, Димитър Ал. Младенов, 
Пепа Дим. Кюфова; 

- за Видин - Ангел Флоров, Евлоги Заев от Общинското ръководство на БЗНС, Тодор Г. Ботев, 
Миленка К. Тодорова, Иван Цв. Тодоров; 

-  за Берковица – Тодор П. Тодоров, Весела Симеон; 
- за Белоградчик - Никола Ив. Тодоров; 
- за Враца-Тодор Аспарухов, Боян Стоянов, Ангел Костов, Трифон Вълков и Елена Шишкова; 
-  за Лом - Йордан Ив. Тимов, Васил Д. Вачев, Йордан Георгиев и Тодор Ив. Тодоров; 
- за Койнаре и Бяла Слатина - д-р Митко Попсавов, Дилко Д. Ятовски и Борис Хр. Нанковски; 
- за Кнежа - Трифон Терзиев от ФАБ. 
Сериозно е основанието в следващите издания на книгата данните за област Монтана да бъдат 

много по-пълни. 



 

 
ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ 

 
И в тази област народните страдания под сталинисткия ботуш викат от всяко село и град, от 

равнини и рътлини. Най-голяма по население и най-трудна за проучване, поради което и твърде 
малка част от тези страдания можем да огласим. Територията й опира върху три от основните бъл-
гарски планини - Стара планина, Средна гора и Родопите. Тук са и витлеемите за рождение, и 
йерусалимите за проповед и действие, и голготите за юнашка смърт на най-будните чеда на 
България. Жалко и трагично е, че заедно с Панагюрище, Батак и Брацигово тук е не само Куршумли 
хан, но и мрачната душегубка -Пазарджишкият затвор. Заедно с рождението на Левски, Ботев, 
Вазов и К. Чистеменски, Стамболийски, Рангел Даскалов, Димитър Кънев и Йордан Паунов, тройно 
повече от турските кърсердари са били кафяво-черните и червените джелати... 

Деветосептемврийският преврат през 1944 г. и тук протича с вартоломеевите нощи на терор, 
убийства без съд и присъда и безследни изчезвания на виновни и невинни. Още на 22 септември 
само от с. Васил Левски, Карловско, са навързани 11 души и са избити с вили, лопати и чукове в 
местността Стайчина могила, а имената на Антон Югов, Стоян Попов, Тодор Звездов, Гумнеров, 
Мурджев и други се споменават в десетки писма с данни за наказателните операции през 
"четиридесетте безотговорни дни на революцията" в този край. В писмо колкото цял обвинителен 
акт  Йорданка Гигова Славска от с. Голямо Белово съобщава за формалното съдене от Народния съд 
в Пазарджик. Мъжът и осъден на смърт заради един шамар на Михаил Гумнеров от Церово. Под 
давлението на някой си Бучо (Перничев)  председателят на Народния съд Владимир Димчев и 
народните обвинители Нако Петрински и Михаил Минев така оформяли обвинения и присъди на 
живи и вече убити, че от 120 души в първия процес не само мъжът й Борис Ив. Траянов, но и доста 
други са си отишли от този свят. Според нея от тази бройка са оцелели само 15-20 човека. А общо 
из Пазарджишко били избити към 180-200 души... В сегашен протест и искане до Главна 
прокуратура Асен Николов Джонджоров от с. Брестовица търси поне гроба на баща си Никола 
Спасов Джонджоров, арестуван през октомври 1944 г пребит до смърт в килиите на ДС - Пловдив, 
от група, начело с партиеца Тодор Герев, и след това изчезнал безследно. (Данните са от Ана 
Николова). 

Пълно с трагизъм е и изложението до президента и Съюза на репресираните от Магда Иванова 
Бързинска от с. Нареченски бани. Тя е дъщеря от многолюдното семейство на Иван Христов Вацков 
от Якоруда. Трудолюбието му го направило и заможен, а с това и омразен на комунистите - 
партизани от този край. Синът му Христо станал техен съмишленик, но на Девети септември му 
било поставено условие да убие баща си като доказателство за верността му към партията. Той 
отказва, но това му коства живота. След това Иван Хр. Вацков е арестуван и изчезва безследно. До-
лавяло се само слух, че убийците му казвали: "Много трудно умре, бе! Ревеше като гуде (прасе), 
когато го колят." А трагедията за "фашистки произход" цели десетилетия съпътства не само жена 
му, трите му дъщери и останалия жив син, но и техните деца... Но макар и доста формално около 
Девети септември властта е на Отечествения фронт, поради което тук, в Пловдивско, има случай в 
няколко села новата власт да се конструира от земеделци. Поради големия човешки и политически 
престиж за селата Цалапица, Голямо Конаре, гара Кричим и други за това е натоварен Димитър 
Нанов Кънев - виден земеделски деятел. Там и днес си спомнят с благодарност, че не е имало 
никакви издевателства и не е пролята нито капка кръв. (После той плаща с живота си за своите 
хуманни убеждения). 

След почти пълното завземане на властта, както и на други места, комунистите и тук прибягват 
до отстраняване и на последните пречки за своето своеволие - започват репресии над досегашните 
си "съюзници" - земеделци, социалдемократи, анархисти, безпартийни и други. 

Още с излизането си в опозиция на БЗНС и БРСДП през август 1945 година същият Димитър Н. 
Кънев, Йордан Паунов, Кръстьо Зарев, Трифон Мирчев, Иван Шаламанов, Михаил Марков и много 
други са не само под окото на властите, но и изпращани в лагери и затвори просто заради по-
литическата си принадлежност. Дори кандидатирането на Димитър Кънев за народен представител 
през 1946 г. става докато той е в лагера Заград. Но след забраната на БЗНС през август 1947 г., 
усещайки, че именно тези личности са стълбовете на опозицията в Пловдивско, под разни предлози 
ги вкарват в затвора, макар с малки присъди, поради явната несъстоятелност и незначителност на 
обвиненията; други емигрират. През това време назрява народното недоволство в този край както 
поради забраната на коренната им организация, така и поради тежките наряди и държавни доставки. 
Но най-вече поради започващата насилствена колективизация на земеделието по селата. Подгонени 
от властите, появяват се първите нелегални и в двете най-близки планини - Средна гора и Родопите. 
Както твърди Петко Учкунов от с. Старосел, секретар на средношколски ЗМС по това време, той 
още през 1948 г. по нареждане на Никола Гърнев - виден земеделски деятел в Пловдивско, се 



 

свързва с нелегалния Иван Пенчев Тошев-Горан, който се укривал в Средногорието. Към 
нелегалния се присъединява и Цончо Иванов Людов - убит по-късно от засада, Рангел Ненков 
Чинков - осъден после на смърт и останал на доживот, Рангел Николов Геровски - всички от с. 
Старосел, Пловдивско. Но това са все още първи стъпки на отделни смелчаци, като повечето от тях 
и до днес са ни неизвестни по съдба и дейност. 

По-голяма, по-огласена и трагично завършила е въоръжената борба срещу настъпващия 
болшевизъм, която се разгаря по това време в Родопите, известна като Асеновградската 
конспирация. Освен документалните, твърде автентични смятам данните за нея, разказани от 
оцелелия по чудо участник в дейността й Стефан Вълков от с. Тополово, Асеновградско, живеещ 
сега в града, но работещ повече в София като председател на Дружеството за защита правата на 
човека. Антикомунистическата настройка на Стефан Вълков е съвсем изначална, тъй като баща му - 
Иван Вълков Илчев, е македоноодрински опълченец и веднага след Девети септември е изпратен в 
лагер като легионер. Самият Стефан след уволнението си от трудовашката си служба през 1947 г. 
научава, че Димитър Примов от Асеновград - тютюноработник, бивш активен комунист, но 
разочарован, е излязъл нелегален в гората. Те с приятеля си Гурко Арабаджиев от Асеновград 
изгарят от желание да отидат също в гората. Уговарят се заедно с още двама - Иван Янков Кос-
тадинов и Атанас Пинтиев от Асеновград, да търсят нелегалните. Тримата са легионери, а Пинтиев 
е безпартиен. Намират отряда от няколко души над помашкото село Мостово. Командир на отряда 
бил Христо Бузов - офицер, безпартиен, от Пловдив, заместник-командир - Никола Илиев от с. 
Манастир, Асеновградско, земеделец, запасен офицер, Теньо и Вътьо от с. Караджалово, 
Първомайско, Георги Гавазов и Слав Славов от с. Дебър. 

Всеки си имал оръжие, а Бузов и Илиев и автомати. По същото време, началото на 1948 г., се 
разбрало, че помощник-кметът на Асеновград Милан Гошев - звенар, е станал горянин и води група 
нелегални, укриващи се около с. Добралък, Асеновградско. Те са по-възрастни - Илия Александров 
от с. Добралък, но живеещ в с. Куклен, безпартиен, Ангелиев от с. Паная (Руен), бивш полицай, 
Георги Гошев и Костадин Игнатов от Куклен, легионери, Дядо Мраз (Димитър Иванов Димитров) и 
Петър Батинков от Куклен - земеделци. Едната група действа от едната, другата - от другата страна 
на река Чая. След някой ден при отряда на Бузов идват Борис Янков-Бъбрека, роден в с. Добростан, 
Никола Дюлгеров и Ангел Димитров Радев - легионери от Тополово, Биньо Хр. Киряков и Йордан 
Дичев - земеделеци, от с. Тополово, Ангел Даскала от с. Леново, Асеновградско, Данчо и Байрам 
Смаилов Мелезов-циганин, от с. Дебър. 

И двете групи се знаят помежду си чрез някои общи ятаци, но си имат отделни землянки и 
укрития, докато едно изпадане в опасност ги събира в една землянка към Maxaла Белица, правена от 
добралъшкия отряд, недостъпна и с широк обзор за наблюдение. 

Там, събрани заедно, те са вече 24 души, но при преследването им Атанас Пинтиев изостава и се 
изгубва през нощта. Той не знае тази землянка и се връща към вътрешността на страната, но е 
заловен. В тази землянка става общо събрание, на което общият вече отряд възприема названието 
НАЦИОНАЛЕН ХРИСТИЯНСКИ КРЪСТ. За основен командир се определя Христо Бузов и се 
планират редица действия за респектиране на властниците. Обезпокоени от изгубването на Атанас 
Пинтиев, определят се хора за разни посоки да го търсят. Но преди да тръгнат, на общото събрание 
се решава в тази землянка да се зимува, (а то е в края на януари 1948 г.), да се устрои над махала 
Белица една широка площадка за кацане на самолет, като Стефан Вълков е определен да замине 
през границата в Гърция и да търси американска помощ чрез самолети. Говори се също за уве-
личение на отряда и създаване на "свободна територия". 

Група от трима души - командира Бузов, Дичев и Дюлгеров, тръгват да търсят Пинтиев, слизат 
към мината при главния ятак на всички нелегални - Герман Кабанов, белогвардеец, женен за 
българката Цвета от Асеновград, много достоен и честен човек, служител към мината и живеел там 
със семейството си с две малки деца. За командир на оставащия в землянката отряд е избран Никола 
Илиев, а за помощник-командир Стефан Вълков. Към разсъмване се чуват гърмежи и силни взривни 
избухвания. Идва някой си Мето, от Ячо Калеевото имение, и казва, че към мината при Кабанов се 
води бой и че войска с оръдия е обградила местността. На сутринта около землянката започват да 
падат снаряди. Тихомълком, в индийска нишка отрядът се измъква и се насочва към Смолян с 
намерение да мине през границата в Гърция. Научават обаче, че тук има военна тревога и е струпана 
много войска и милиция. По неволя се връщат към вътрешността и към връх Рожен са заловени от 
войници граничари след кратка битка...(Това е съвсем съкратена информация.)  

Групата от трима души - Бузов, Дичев и Дюлгеров, които отиват при ятака Кабанов, са 
посрещнати добре и настанени в една стая. Но към полунощ са обградени от милиция. Кабанов 
излиза навън, но се строполява от автоматен откос. Нелегалните хвърлят бомби и скачат през 
прозорците в самата гора, понеже къщата била построена на стръмнина и стените й опирали в брега 
на шкарпа. 



 

Разсъмнало се. Кабанов е само ранен, един милиционер е убит и двама са ранени. Жената на 
Герман Кабанов Цвета и двете й момчета - едното на 5, другото на 7 години, са в стрес. Но 
милиционерският началник заповядва пред самите им изумени погледи баща им да си изкопае гроб, 
разстреляли го и го закопали, все пред очите им... 

После майката е арестувана и осъдена за помагачество на нелегалните на 3 години затвор, и то 
бременна с трето дете. Двете остават сами, незнайно от кого наглеждани. Известно е сега, че едното 
го взема един полковник комунист от Хасково, но зет в Асеновград, който нямал деца. Отгледано е, 
сега то има две деца, едното от които е кръстено Илия, на осиновителя... 

Съдбата на укривалите се тук трима горяни, е също гибелна. Бузов и Дичев се втурват да бягат, а 
Дюлгеров остава да ги прикрива със стрелбата си до смърт. Нейде по-нататък, в отчаяно сражение 
са убити и другите двама. Осведомилият за обграждането Ячо Калеев е обграден в кошарата си и 
изгорен заедно с нея, тъй като не се предавал. За седмици всички са изловени и арестувани. 
Предварителното залавяне на Атанас Пинтиев и нечовешките изтезания, на които е подложен, го 
принудили да възприеме линията на Димитър Общи пред турците през 1873 година - решението да 
изплаши властите от силата на отряда, та дано не го нападат. Казал, че горяните са над 300 души, 
модерно въоръжени и обучени. Затова властите докарали към 7-хилядна войска и оръдия за 
обграждането и ликвидирането им. 

Всички от живите са докарани в Пловдивската държавна сигурност, в сградата, където сега е 
общината. Съдят ги на два процеса, като в първия са издадени 12 смъртни присъди - на Димитър 
Примов, Димитър Захов, Ангел Иванов, Милан Гошев, Илия Александров, Георги Гошев, полицая 
Ангелиев, Атанас Праматаров, "оформените" посмъртни Христо Бузов, Йордан Дичев и Никола 
Дюлгеров, както и други до имената на които не успяхме засега да се доберем. Двамата братя на 
Йордан Дичев - Трендафил и Кольо, както и сестра му, също са осъдени като потомствени 
земеделци и поддръжници на нелегалните. Майката на Георги Гавазов също е осъдена на 3 години 
затвор за ятачество, една Дора Кисимова, както и една ученичка в 11-и клас за укриване на Ст. 
Вълков са изпратени в лагер. Цвета Кабанова ражда в определения за жени стар Пловдивски затвор 
и там всички затворнички се заели да изплетат кошче на момчето, дрешки и други... 

Подсъдимите по двата процеса са близо 160 души, а между тях и към 10-12 помаци. Във връзка с 
този отряд са задържани различно време около 5 хиляди души. Десет от смъртните присъди са 
изпълнени, а неустановимо число хора са изпратени в лагер и интернирани. Процесите са се със-
тояли през април 1948 г., като във втория е издадена една смъртна присъда, но има още избити при 
сражения. Един от горяните - Тренчев, е заловен след три години65. 

Но жестокото разгромяване на Асеновградския горянски отряд стреснало повече властите, 
отколкото пострадалите. В ЦК на Комунистическата партия дълго време се разглежда този въпрос, 
като дори в обвинението на Трайчо Костов се прибавя и това, че пренебрегвал мерките за 
сигурността в този район. Но жаждата за отхвърлянето на болшевишкия ярем не спряла дотук. 
После възникват десетки групи и организации главно на нелегално възстановяваните БЗНС и ЗМС. 
Илия Христозов Манолов от Мулдава, Николай Делчев от Добростан, Стефан Стамов от Златосел, 
Праматаров, от Лясково, Патриарх Евтимово и други села са обхванати от това. Но най-учудващото, 
както и най-възвишеното че подрастващите поколения дори на смъртно осъдени също тръгват в 
пътя на борбата. Един трогателен пример за това са синовете на осъдения на смърт и убит Георги 
Гошев от с. Куклен. 

След убийството на баща им, Владимир Георгиев Гошев и Петър Георгиев Гошев живеят в 
обстановка на непрекъснат тормоз от властите. Майка им Мария е арестувана и разпитвана, 
семейството им е натоварено с непосилни наряди и данъци, живеят и раснат полуголи и полугладни. 
Не страх, а кураж за нова борба ги окриля и те основават в родния си Куклен нелегален Земеделски 
младежки съюз. С надеждата да избяга, за да учи някъде по света, Петър прави опит за това през 
1963 г., но е заловен и осъден. По-късно, през 1968 г., е разкрита и нелегалната им организация, в 
която братята Владимир и Петър са осъдени по 5 години затвор, Петър Попиванов от Куклен - 6 
години, Костадин Симеонов, също от Куклен - 3 години, а Иван Керемедчиев, художник от Бургас - 
9 години. Тези двама братя и днес юнашки отстояват земеделските си идеи в единствения и единен 
БЗНС. 

Още тук ще отбележим, че примерите за подобно братско и фамилно единодействие в отстояване 
на земеделските идеи в този край са много. Най-ярките от тях са Ангел Малиганов, брат му Георги 
Малиганов и баща им от с. Козарско, Пещерско - многократно арестувани, откарвани в лагер и 
осъждани, докато през 1949 г. Ангел е убит, без да се знае точно къде и как. Има данни, че е при 
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опит да избяга през границата за Гърция66. Подобен е случаят с Михаил Нейков Зарков, брат му 
Матей и целия им род - жестоко пострадали заради своята досмъртна обреченост на идеите си. 
Михаил Марков е един от най-видните ръководители на ЗМС и БЗНС не само в родното си село 
Белозем, но и в Пловдивски окръг, взел участие и в антифашистката борба, но минал през ръцете на 
болшевишкото човекочудовище Изидор Зеев, той се озовава в арести и лагери, както и баща му – 
две години в Белене, и брат му Иван - три години затвор. През 1951 г. отива за лечение в София и 
оттам следите му се изгубват. Последните данни са, че е загинал на границата за едно с Пенчо 
Благоев от Хасково и някой друг. Истински опит за бягство или отвличане от ДС и убийство - не се 
знае... 

Друга многострадална фамилия е тази на Баталови от с. Каравелово, Пловдивско. И за тях - 
бащата Иван и тримата му синове, активната антифашистка борба прераства смело и в 
антикомунистическа, защото като земеделци те знаят че това са двете злини за отечеството. 
Преминали през лагери, двамата загиват, а Димитър - най-младият от синовете, стана основател на 
Клуба на репресираните (със седалище Пловдив) още преди пълното падане на болшевизма, след 
което достигна и до депутат от 7-о ВНС. Много са още страдалците от Пловдивска област, чиито 
тегла не могат да се впишат с подробности, като Йордан Ковачев - писател, депутат в 6-о Велико 
Народно събрание, лагерист, Георги Стойчев Попов от с. Костиево също е лагерист (данни от 
Снежина Стеева, внучка), братята Стоян и Стефан Пъкови от Панагюрище, Митко Вълков Цолев от 
с. Дъбене, сега в Карлово, Матей Антонов Астърджиев от Карлово, Димитър Аргиров - земеделец, 
партизански командир, Недялко Петков Гешев от Хисаря от мъченическата фамилия с всички 
пострадали дома, избягал на Запад и написал първата книга за ужасите "Белене - островът на 
забравените". Цялото семейство на Тихомир Крайнин от Пазарджик е репресирано - баща му в 
лагер като социалдемократ, синът в затвора като земсист. Лапардови, Коеви, Дело Чолов, Васил 
Чинин, Георги Даскалов, Иван Д. Йоновски от с. Домлян, Борис Разпопов от Ветрен (сега в София, 
деец на Съюза на репресираните), Христо Минчев Каркъмов от с. Дъбене - два пъти опозиционен 
народен представител, постоянно репресиран. Бунтовното село Мечка (сега Оборище, Панагюрско) 
също е дало своите страдалци - Стоян Доколянков, заклет анархист, затворник, свещеник Борис 
Николов Грамчев - десетилетия след завършване на Духовната академия е гонен дори от 
бояджийство и изкопчийство, преди да стане духовник, Иван Мелин от Брезово-лагерист и изгнаник 
на Запад, Димитър Радев Бочуков, живеещ сега в Пловдив, с 12 години затвор, и редица други... 

Но централно събитие и трагична разправа с доказано честни и самоотвержени борци за своите 
идеи е процесът срещу нелегално възстановеното Областно ръководство на забранения БЗНС в 
Пловдивска област през 1951 г. - най-зловещата година от болшевишките репресии. Арестувани и 
след ужасни мъчения при следствието пред съд са изправени Димитър Нанов Кънев от с. Голямо 
Конаре, Пловдивско - бивш областен организатор на БЗНС, Йордан Паунов Власев от с. Брестовица, 
Пловдивско - бивш председател на Окръжното настоятелство на БЗНС в Пловдив, Иван Матеев 
Шаламанов от с. Каравелово, Пловдивско - бивш член и активист на Окръжното настоятелство на 
БЗНС, като основни организатори и ръководители в областта и с Присъда № 503 от 3 юли 1951 г. по 
н. о. х. дело № 981/1951 г. ги осъждат по чл. 70, алинея от НЗ и чл. 5 от Закона за забрана на БЗНС 
първите двама - Кънев и Паунов, на смърт, а Шаламанов - на 20 години лишаване от свобода. Като 
техни съучастници са осъдени и още девет души: Стоян Тодоров Илиев-Буров и Добри Кръстев 
Илиев от с. Голямо Конаре на по 10 г. затвор, Георги Благоев Дочев от с. Катуница, Йордан Спасов 
Джонджоров от с. Брестовица и Рангел Иванов Ганчев от с. Цалапица - по на 5 години затвор, 
Георги Рангелов Гълъбов от Перущица - на 4 години, Тодор Рангелов Дочев от с. Оризаре и Рангел 
Костадинов Делев от Перущица - по на 3 години, и Йозо Венков Бакърджиев от с. Калояново - на 
година затвор. 

Макар дейността им да е само организационна и идейно-просветителска, властите не се спират 
пред нищо, за да задушат народното негодувание, като ликвидират ония, които са способни да го 
целенасочат. Те не могат да простят особено на Димитър Кънев, който е бил някога член на 
Комунистическата партия. Съден и лежал в затвора като такъв, разбрал своевременно истината за 
жестоката диктатура в ССCP и родоотстъпническата роля там на Г. Димитров и Васил Коларов и се 
отказва от партията и възприема демократичните и хуманни идеи на БЗНС. Цяла книга е трябвало 
да се напише за живота на тези герои-мъченици, за покрусата на цялата страна при убийството им, 
за протестите на нашите изгнаници в чужбина и опитите на Г. Димитров да ги спаси. Той отправя 
протести и искане за намеса от страна на международни организации, до президента на САЩ Хари 
Труман, до ООН и други. Но нищо не помага и на 28 срещу 29 август 1951 г. те са убити, като до 
последния ден са уговаряни да подпишат декларация за отказ от идеите си, за да бъдат пощадени, 
но те категорично" отказали. Бащините си завети и твърдост и до днес носи и многолюдната им 
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челяд. Д. Кънев оставя на жена си Величка да се грижи за четирите им деца - Кирил, прекарал 4 го-
дини в Белене, Борислав като сираче скита от училище на училище, а после от работа на работа, 
изключван и уволняван, Дора и Мария преживяват същите митарства, докато с упоритост и 
честност успяват да се образоват и задомят. Децата на Йордан Паунов също са четири - Павел 
(починал вследствие побоища и насилие от властниците), Асен, Васил и Мария, издържали с чест 
съдбата на гонени сирачета. За срам на човещината, характеристиката "враг" и "от вражеско 
семейство", допреди 5 години сподиря и техните, достигнали до училища и казарми деца, внучета 
на убитите, както и на осъжданите67. 

Нека допълним и това - когато Величка, съпругата на Д. Кънев, отива в затвора да й предадат 
дрехите на убития, там имало 8 комплекта на убити за предаване. Успяла да научи имената само на 
двама от убитите - Милко Маринов и Иван Башев... 

От писаното във вестник "Свободна и независима България", орган на Българския национален 
комитет в чужбина, узнаваме и за един голям процес на заловени горяни от Пловдивска област, 
състоял се в края на 1950 година. Те са обвинени във "въоръжена борба срещу народната власт" и 
присъдите са не по-малко жестоки и безапелационни от тези в Пловдив и са произнесени в 
Пазарджик. 

На смърт са осъдени Спас Асенов Иванов и Владо Д. Ноцов от с. Мененкьово, Димитър Хр. 
Мицков от гара Белово, Васил Йорданов Василев от с. Алеко Константиново, Георги К. Звездаров 
от с. Серчин (с неизвестно ново име), Иван М. Попчев от с. Бошуля и Петър К. Пенчев от с. 
Карабунар, Пазарджишко. На доживотен затвор са осъдени Андон Н. Милев от с. Голямо Конаре, 
Панайот И. Благов и Петко Д. Кръстанов от с. Симеоновец, Пазарджишко68. На 15 години затвор са 
осъдени Иван Ас. Иванов, с. Васил Левски, Пловдивско, загиналият от побой в затвора Вълко Ан-
дреев Вълков от с. Певците, Пловдивско, Васил Вичев Иванов от с. Сухозем, живеещ в Карлово, 
мъченик от понтона на ужаса на остров Персин 1953 г., Иван Матев Шаламанов - едва оцелял от 
процеса на Д. Кънев и Й. Паунов в Пловдив, и други забележителни страдалци по затвори и лагери. 
За съжаление, сегашното издание на тази книга не може да ги побере изцяло... 

Подобен списък е доставил и Любен Атанасов Грозев от кв. "Коматево", Пловдив - председател 
на Клуба на репресираните, само че той съдържа известната Железничарска конспирация, свързана 
и със Софийско и други части на страната. Осъдени по нея са Георги Янков Иванов - началник-влак 
на гара Пловдив, осъден 1951 г. на 15 години затвор, Стоимен Николов Стоименов - железничар, 
бивш телохранител на Райко Даскалов, осъден на 15 години затвор, Тодор Ангелов Любенов - 
железничар от Пловдив, осъден на 15 години затвор, Любен Атанасов Грозев - железничар на гара 
Пловдив, осъден на 7 години затвор, Желязко Вълчев Велев - началник-влак, осъден на 5 години 
затвор. Тодор Запрянов Сабаков от с. Извор, Пловдивско, е безследно изчезнал... 

 Попълнен формулярен въпросник е изпратил и Идриз Керимов Мустафов от с. Барутин, 
Доспатско, Пловдивска област. Той е осъден през 1948 г. на 6 години затвор, като цялото му 
семейство е изселено от 1949 до 1954 г. заедно с още 200 души други изселени през същите години. 
Заедно с Идриз във вражеска агитация и шпионаж са обвинени и осъдени и Алил Колибаров, Рекип 
Куртов, Реджеп Синапов Пфутев и Реджеп Неджипов. По данни на Идриз Керимов от Барутин през 
1948 г. без съд и присъда са убити Садьк Садъков, Кезим Сеферов Кехайов, Юсеин Аминдаров и 
Ахмед Камберов. От съседното село Чавдар са убити две жени - Зейнепа Алиризова Кехайова и 
етърва й, бременна в осмия месец. По списъка от кв. "Коматево" са изселвани и Сафина Ибраимова 
Барганска от с. Настан, Смолянско, Изет Палов Адилов от с. Широка лъка, Ирина Зафирова Кисьова 
от Лесково, Смолянско, Емине Шакирова Топузова от с. Мугла, Смолянско, Емилия Т. Иметска от 
с. Беден, Смолянско, а Веселина Георгиева Аргирова от с. Богдани- ца, Пловдивско, е осъдена за 
разтуряне на ТКЗС. Голям бунт срещу ТКЗС е станал и в с. Катуница. 

Единични случаи или с неизвестни подробности на репресираните съучастници са Слави 
Варадинов-затворник, Никола Симеонов от Пазарджишко, Велко Генчев от с. Голямо Конаре (сега 
гр. Съединение), който нееднократно е арестуван, разпитван и бит, след избягването му в София е 
открит и изселен като вражески настроен николапетковист в Тутраканско от 1956 до 1969 г. (сега 
живеещ в София)69. 
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Каравелово, Карловско (в. "Анти" 21-27 януари 1994 г.) 



 

Пловдивски дял има и в нашумялата с времето си студентска конспирация "Селска армия на 
свободата" (САС), в която участва и е осъден Стефан Стамов от с. Златосел през 1948 г. заедно с 
Асен Драгомиров, Стефан Попстефанов и други. Дълги години лагер изтърпява и Вангел Горов от 
Асеновградско, Петко Толев от Крумово, два пъти осъждан на затвор, Йордан Малинов от с. 
Козарско - затворник, бай Петър Георгиев Кискинов от с. Марково, Пловдивско - широка славянска 
душевност, с типично селско добродушие и трудолюбие, също е непоносим за властите, защото е 
пример на земеделец по идеи и по занятие. Попаднал в Белене, а по-късно и в Ловеч, където е щял 
да загине, ако един прокурор земляк не го върнал отново в Белене. Нему подобен е и Калофер 
Димитров Тончев от с. Чешнегирово. От клето сираче той развива таланта си на добър стопанин в 
земеделието, пчеларството, а кооперативната му деятелност и твърди земеделски убеждения го 
издигат до важни обществени и служебни постове в селото и околията. Нещо повече . проявява и 
несъмнен писателски дар и усет, той е натрупал творчество - разкази, повести и романи, което 
тепърва ще излиза пред читателите. Но всичко това - под непрекъснатия терор на властващите, 
отнемане на имоти, уволнения и заплахи с лагер и затвор, жесток побой над един от внуците му в 
обширната фамилия. И макар това да вгорчавало дните му, той го понася с една християнска, 
земеделска всеопростителност. 

Трогателна е, макар и късно пристигнала, изповедта за личните и общи за този край страдания на 
Стоян Георгиев Спасов от с. Синитево, Пазарджишко, чиито земеделски убеждения и деятелност са 
причина да бъде изключен от университета и оставащата му последна година се превръща в 
тригодишно следване" в "Беленската академия", както се изразява той. Там, "сред министрите без 
власт, генералите без пагони и богаташите без пари", той изучава онова, което през 1990 година го 
издига до народен представител в 7-ото Велико Народно събрание. Стряскащ е и списъкът на 
страдалците лагеристи от Пазарджишко, които Ст. Спасов е изпратил на вниманието ни и които, за 
съжаление, сега не можем да включим изцяло в книгата. Не можем да отмием обаче най-трагичните 
случаи. Прескърбен е краят на Любен Боянов от Пазарджик - народен представител от 6-о велико 
Народно събрание. Преминал заедно с брат си Мирчо Боянов различни лагери, Любен е откаран и в 
Ловеч, където умира като архидякон Стефан, под ударите на тояги и камъни от Газдовите 
човекокучета - Шахо и другите. Този начин е предпочетен от властниците да се отърват от един 
достоен и привлекателен за народа земеделец, вместо по-неудобното "безследно изчезнал" както 
още неопитни унищожиха Рангел Даскалов - другия народен представител и обаятелен човек от 
Пловдивско... От бой и гладно изнемощение в Белене умира и лагеристът Петър Дъбов от с. Мало 
Конаре, а Стойко Юнаков - земеделски деятел от Велинград, е лагерист, чиято съдба споделя и жена 
му. Ангел Керелов от Батак, Дело Чолов от Пазарджик, Васил Сотиров Ангел Пандев от Дорково - 
все пострадали заради своя изграждан с години авторитет сред населението в този край, което за 
властите се явява като опасност. 

През 1953 властите в Пазарджик откриват, разследват и изправят пред съда и група младежи от 
с. Горно Вършило, Пазарджишко, заради възстановяване на БЗНС и заговор за бягство, в състав: 
Никола Бонев Динчев (баща му е убит преди това), Велин Ив. Керимов, Георги Петков Керимов, 
Димитър Савов (архитект от Хасковско) и Иван Александров Кадийски. Там своеволията на властта 
започват още при изборите, когато убиват с камъни председателя на БЗНС Васил Николов Нейчев. 
Бащата на Кадийски също е убит около Девети септември, защото бил горски, а брат му Георги Ал. 
Кадийски е убит от кмета на Г. Вършило в самия му кабинет, защото не си давал пръча за 
обществените кози. После уж осъдили кмета, та известно време карал с файтон директора на 
затвора. Сред никнещите като гъби след дъжд конспирации (фактически възстановяване на ЗМС и 
БЗНС) е и Равногорската, в която по даннцте на Тодор Димитров Райчев от с. Брестовица са 
осъдени Любен Алексиев-Шаро, от с. Равногор, нелегален, осъден задочно, защото бил много смел, 
минавал границата, когато си поискал, Йордан от Равногор - също задочно, защото избягал заедно с 
жена си чак в Австралия. И двамата са осъдени на смърт. С тях съдят и Петър Камберов, Ангел 
Даскалов. Костадин Щерев, Нейчо Нейчев, Димитър Маргаров - всичките от с. Равногор, и разбира 
се, даващия данните Тодор Д. Райчев (сега деец на Съюза на репресираните в Пловдив) По-късно 
Любен Алексиев-Шаро е убит от един укриваш го негов роднина с брадва по нареждане на ДС под 
заплахата, че ще убият децата му, ако не изпълни... 

Александър Джамбов от Златитрап, водач на нелегално ЗМС, е разкрит у роднини в с. Цалапица. 
Наредил на укривателите си да напуснат къщата и водил няколко часа престрелка с милицията, като 
при свършването на патроните се е самоубил или е убит. 

Още по-лоша е съдбата на братята Илия и Костадин Атанасови Запрянови от с. Яврово, 
Асеновградско (сега Костадин живее в Пловдив). Още от 1949 г. започва нелегалната им дейност, 
когато Илия, заедно с Никола Минчев Николов - студент медик, Атанас Колев Радев - също от с. 
Найденово, Чирпанско, се сдружават с Виктор Василев Касабов, роден в Станица Апшеронская в 
СССР. Баща му се изселил тук, защото е кримски българин и е подгонен от съветските власти като 



 

участник в организацията "Зелените бригади" (антиболшевишка), заради която много българи били 
изселени от Крим, а чичо му е убит. Виктор получавал много писма от свои роднини, заточени в 
Сибир. През 1950 г. Илия Запрянов, Виктор Касабов и Атанас К. Радев избягват в Гърция, но често 
си идвали отсам с пропагандни материали, насочващи към нелегално възстановяване на БЗНС. През 
март 1952 г. един овчар от с. Вълчо поле, Ивайловградско, ги издава и ги обграждат граничари и 
милиция. 

Повежда се отчаяна битка, в която пръв загива Атанас К. Радев, Илия Запрянов е ранен и 
заловен, а Виктор Касабов взривява бомба в ръцете си и убива себе си и двама връхлетели да го 
хванат граничари. Комбиниран процес с 22 подсъдими пред Пловдивския военен съд, но заседавал в 
София, издава страшни присъди: Георги Добрев от кв. "Кършияка" в Пловдив, бивш комунист, но 
разочарован, е осъден на смърт, Никола Минчев Николов - на смърт, Илия Атанасов Запрянов - на 
смърт, Димитър Иванов Цинков от с. Свети Наум (Неделево), Пловдивско - също на смърт, но е 
непълнолетен и остава на 15 години, докато първите три присъди са изпълнени. Осъдени са още 
братята Атанас и Любен Янкови Атанасови от с. Желязно, Пловдивско, на по 15 години затвор, 
Костадин Ат. Запрянов на 20 г., Танчо Ив. Танчев и Васил Пенков от с. Желязно по 8 г., Атанас 
Палейков от Пловдив на 15 г., Никола Койчев от Пловдив също 15, Борис Манолов Грозданов, 
демократ от Пловдив - 20 г, Спас Енчев от Чирпанско - 5 г., и лелята на Георги Добрев от Пловдив 
също на 5 години... През 1949 г. е разкрита Староселската конспирация начело с Данаил Канчев 
Данов - бежанец от Македония, земеделец, осъден на 20 г. вместо на смърт, както искали, защото 
бил укривател на Антон Югов някога. Осъждат и братята Стойно и Рангел Чинкови (Стойно на 20 
г.) и Рангел Геровски и тримата от с. Старосел. Цяло откритие е запознаването ми с Атанас Христов 
Райков, роден 1932 г. в с. Тюркмен, Пловдивско, сега живеещ в Пловдив. Като свръхчувствителна 
мембрана е трептяла душата му и е запаметявала мисълта му страшните и пълни с тайнственост 
събития от народната борба и страдания срещу болшевизмо-сталинизма в Пловдивско. Подобен на 
него е и Илия Петров Василев от с. Опълченец, Чирпанско, сега живеещ в Пловдив, с когото са 
съученици и още през 1951 г. в Първа мъжка гимназия в Пловдив, в съдружие с Минчо Желев 
Минчев от с. Оризово, Атанас Дармонски от с. Момино, Хасковско - също средношколци в Плов-
див, жадуват да се свържат с горяните, за които се шепнело между хората. След дълги опипвания, 
Минчо Желев и Ат. Дармонски успяват да се свържат с четата горяни, действаща в Турийския 
балкан в средногорската Сърнена гора. Това е отряд "Никола Д. Петков", за произхода и личния 
състав на който отдавна правех догадки, а в Сливенско има слух, че това са сражавалите се в 
Чирпан и Стара Загора сливенски горяни, включително братята Тодор и Васил от с. Речица. И точно 
данните на Атанас Райков ми разкриват истината, че това са други горяни, а за съжаление, сливенс-
ките са загинали до един при предаването им от Василка. След свързването си с горяните от отряд 
"Никола Д- Петков" Илия Василев и Атанас Райков се заели да им помагат. Илия извършил дори 
благородна кражба от майка си - един низ от турски лири, с които купували лекарства и им 
изпращали, а чрез една дивно смела мома Стойка от Меричлери и оръжие. Тя кръстосвала с 
кошница по с. Царско село и предадена предварително парола много съидейници й се доверявали.  

Свличали от таваните скривани през войните пистолети, ножове и бомби, които после Атанас и 
Илия отправяли, където трябва. 

Нo кои са и откъде са излезлите в балкана? По данните от обвинителни актове и присъди, и най-
вече от Ат. Райков,  са: Стайко Калинчев - командир, Стоян Стайков Енев- Самето, Филип Петров 
Георгиев-Гробов, Стойо Кръстев Николов-Канеша, Георги Христов-Бубичката и Сребрю Райков - 
всички от Златосел, Иван Райчев Бановски от с. Шишманци, Петко Кютюков от с. Трилистник, 
Аврам Тенев Гънчовски, Радню Георгиев Пундев, Стою Иванов Узунов, Радню Минев Тасев, Паун 
Иванов Фитнев и Иван Златев Костанев от с. Дрангово, Пловдивско. Иван Калоферчето-Пундела и 
Христо Челебоков Райкин от с. Свежен, Пловдивско, Минчо Иванов Мухов и Пенчо Бресковски от 
с. Розовец (Брезковски е бил натоварен за връзките с учениците), Павел Борисов Павлов от с. 
Ръжево Конаре, Видул Рашков от с. Сухозем, Марин Пеев от с. Плодовитово, Хасковско, Христо 
Чолаков от с. Домлен, Пловдивско - анархист, Минчо Ив. Попов от с. Баня, Пловдивско, и Ненко 
Станчев от с. Осетеново, Казанлъшко. Това са 24 души добре организирани горяни и средно добре 
въоръжени. Имали са укрития - землянки в планината, както и широка мрежа от поддръжници-
ятаци. Това е втора или трета голяма група горяни по тези места след залавянето и осъждането през 
1950 година на групата на Спас Асенов и другите от Малко Белово, но успоредно с тях в момента 
действат и горяните по поречието на Марица и село Радиново, начело със Стоян Петков Деянов от 
Радиново и Атанас Младенски от с. Бенковски. С тях са и Димитър Благоев Янчев и някой си 
Димитър Цветанов от с. Бутово, Павликенско, като бай Димитър Паната от с. Рогош ги превозвал по 
реката с каяк. С тях е бил и Миньо Аршинков от с. Строево70. 

                     
70 Като предатели на тази група горяни се сочат Тодор Бутов от Ягодово и Васил 



 

Двете групи са се търсили опипом, имали са контакти чрез общи ятаци и са имали намерение да 
се съберат, да привлекат още хора и да образуват една значителна сила респектираща властта. 
Разбира се, че се е разчитало и на външна помощ както с оръжие, така и за военна интервенция. 

Горяните от отряд "Никола Д. Петков" предприемат през май 1951 г. акция в с. Стряма за 
набавяне на оръжие и за респектиране на властта чрез някои наказателни набези чакат Паната с 
каяка да докара оръжие и един ранен нелегален - Димитър Бл. Янчев, и се укриват в още 
недостроения хлебозавод. Там обаче ги откриват и при престрелката е убит Стоян Ст. Енев, а Петко 
Кютюков е ранен и хванат. Заловен е и очакваният ранен и от страшното бързане на инквизиторите 
да изкаже другите той издъхва в ръцете им... Разстрела на Енев и залавянето на Янчев и Кютюков 
извършват няколко агенти на ДС, между които са Кольо Чучунски от Стряма и Христо Матански от 
с. Болярино. Двама от горяните се укриват у Стоян Поров, но те са от групата по Марица. С 
помощта на дъщерята на Стоян Поров - Неда Стоилова, те се свързват с двама от другите - Стайко 
Калинчев и Христо Чолаков. Събрали се и подпомагани от местните си привърженици - Иван 
Василев Ванев, Петър Кръстев Лалев и Стоичко Рангелов Ванев, тръгват в посока на селата Борец, 
Златосел и Върбен, но попадат на засада от оперативна група на ДС. Сражават се и от агентите пада 
убит някой си Пенчо Христов Алемански. Но Стайко Калинчев - командирът на отряд "Н. Петков", 
е ранен и се примъква заедно с друг в дома на тъщата си в Златосел. На 8 август, почти излекуван, 
те са обградени от милицията. Пуска другия да се измъкне отзад, докато се води престрелката, но 
другият веднага пада убит. Тогава Калинчев ожесточено изстрелва и последния си куршум, излиза 
прав срещу дулата на автоматите и вика: "Стреляйте бе, идиоти. Стреляйте, да видите земеделец как 
мре!" Като пада убит, над него се струпват няколко агенти, които пускат безброй откоси с 
автоматите си по лицето му и раздробяват главата му до пълна неузнаваемост. (Видяно е от мнозина 
от съседните къщи.) 

Но и след тази неуспешна акция отряд "Никола Д. Петков“ оцелява и укрепва. Властите дебнат, 
но не знаят колко й какви има в гората и не предприемат фронтална акция71. Разчитат на подлости. 
А горяните са също строго бдителни. При съмнение, че е донесено отровно мляко, е осъден на 
смърт и убит Иван Златев Костанев от с. Дрангово - горянин, като присъдата му по жребий 
изпълнява Христо Ч. Райкин. Опити за внедряване или вербоване на някой от горяните довеждат и 
до осъждането на Марин Пеев от с. Плодовитово, който е убит от Видул Рашков. Но и строгата бди-
телност често не успява да ги спаси от селската доверчивост и наивност. Властите успяват да 
внедрят един Никола Христов от с. Турия - родно място на писателя Чудомир, който се числял за 
горски работник в този район, но се представил за "инструктор от Центъра на съпротивата срещу 
комунизма", който е натоварен със задачата да свърже този отряд с отряд "Д-р Г. М. Димитров". 
Трима души - Радню Минев Тасев, Христо Чолаков и Минчо Ив. Попов, се съмняват и настояват да 
бъде ликвидиран, но като не успяват да убедят другите, се откъсват от отряда и отиват в 
Калоферския балкан, където чак през февруари 1954 г. са открити и обградени. Там Радню, останал 
да прикрива другите, се сражава докрай и накрая решава да се самоубие. Но дългата манлихера 
отплесва и само разцепва бузата му. Ако си спомнят читателите, за него разказах в първата книга, 
защото се намерихме в Старозагорския затвор през 1963 г. 

Но да се върнем при отряда. Предателят Никола Христов така нагласява работите, че двата 
отряда да се срещнат на една поляна със съответни церемонии, така че преоблечените оперативни 
работници от Държавна сигурност са в гръб на горяните, при което става небивал масов разстрел по 
най-подъл и безчовечен начин... 

Това става на 1 октомври 1951 г., като трима души - Георги Комитов, Христо Челебоков Райкин 
и Минчо Ив. Мухов все пак успяват да оцелеят и избягат. Заловени са през март следващата година 
и заедно със заловения ранен при Стряма - Петко Кютюков, ги осъждат на смърт и са убити в 
Пазарджишкия затвор... В повече от десет поредни броеве на вестник "Отечествен фронт" чак през 
1974 г. въпросният Юда - Никола Христов, описва кървавото си предателство под заглавие "Свой 
сред чужди - чужд сред свои", почти романизирано, вероятно с помощта на други. Там той цинично 
скромничи, че само един от горяните, преждевременно побягнал, е убит. Но факт е, че никой никъде 
не знае да са заловени и съдени тези хора. И предателят не сочи никакъв съд и наказание на 
заловените72. 

Съдени са после цяла редица от хора като поддръжници - Тодор Ал. Бундов от с. Оризаре е 
умрял от мъченията в ДС, Васил Стойчев и брат му Кирил (Кореви) от Оризаре са осъдени за 
укривателство, цяла фамилия Мострови от Цалапица са гонени, съдени и унищожавани до 1975 

                                                                   
Донков от Стряма. 
71 Вероятно и изнесеното сега от нас е далеч непълно 
72 Според проучванията, те са закопани в гората, близо до убийството, между 

мерите на селата Турия и Розовец. 



 

година, когато като последна жертва е удавен в Марица 27-годишният Георги Петров Мостров, 
братов син на непрекъснато преследвания Стою Петров Мостров. Делът на с. Цалапица, както и на 
Брестовица, в аналите на народните страдания има своята върхова страница и в следната 

 
ПРИСЪДА №129 
В името на народа, днес 3 юни 1955 г. Пловдивски военен съд на закрито заседание в състав: 

полковник Борис Г. Паунов - председател, майор Кръстьо Хр. Душонев и старшина Георги Д. 
Върбанов - съдебни заседатели, и прокурор подполковник Христо Ив. Русев, като разгледа 
наказателно дело № 137/1955 г. на военнослужещи от поделението в с. Бояново, Елховско, и 
граждански лица... осъди: 

Райко Иванов Роглев от с. Костиево, Пловдивско - 15 г. затвор, Христо Ангелов Ходжев от с. 
Голямо Конаре -15 г., Христо Николов Гишин от с. Голямо Конаре - 12 г., Тодор Петров 
Виришапков от с. Цалапица - 6 г., Стоил Тодоров Левтеров - 6 г., Асен Йорданов Мерджанов от с. 
Брестовица – 8 г., Цанко Ив. Буков от Брестовица – 2 г., Никола Костадинов Тумбаков от с. 
Цалапица – 8 г., Тодор Димитров Райчев от с. Брестовица – 2 г. и Тодор Миленов Павлов от с. 
Цалапица – 2 години затвор. Обвинението им е колкото за образуването на организацията 
„Свобода“ в казармата, толкова и за дейността им като опозиционни земеделци преди и извън 
казармата. Но и в двата случая, под  ръководството на Райко Роглев, а след арестуването му и на 
Христо Ходжев, те са „организирали и ръководели нелегална противонародна организация, 
поставила си за цел насилственото сваляне на народната власт чрез въоръжена борба“. Специално за 
Р. Роглев ИМА „ОБВИНЕНИЕ В ОБВИНЕНИЕТО“, като изреждат и нелегалната му земеделска 
група в с.. Костиево: Стоян Георгиев Кутев, Тодор Георгиев Джевизов, Атанас Г. Бадуров, Георги 
Наков Башев и др. Месеци съжителствахме в Старозагорския затвор през 1963 г. с този красив, 
гордо вглъбен в себе си, достопочтен мъж, който после успява да избяга и сега е в САЩ. Пъстра е 
палитрата от имената на хора и селища с осъдени нелегално организирани групи, но почти 
еднообразни по идеен облик - земеделски. И като че ли за разнообразие там се е състоял през 1952 г. 
и католически процес. Както е известно в селата Секирово, Генерал Николаево и Парчевич (сега 
град Раковски след сливането на трите) имаме доста българи католици, а в Пловдив – и тяхно 
духовно управление. Начело на обвиняемите в този процес е отец Лавренов (племенник на 
художника Цанко Лавренов) - осъден на 15 години затвор, Лъв Бонев Рончев – монах, Рафаил Пеев - 
свещеник в Бургас, Рафаил – свещеник в с. Парчевич, Йосиф Зайков – монах, отец Мариан, Никола 
Барбов - свещеник в Пловдив, Тобия Нонов – монах-капуцин и др. Обвинението е освен 
стандартното „вражеска пропаганда“ и стандартното за такива случаи – шпионаж в полза на Запада. 
По личните данни и околни свидетелства осъдена е и конспиративна група от селата Скутаре и 
Ягодово, Пловдивско, като пострадалите са братя Костадин и Иван Георгиева Трифонови от 
Скутаре, Атанас Димитров Попов – директор на училището в Скутаре, Кръстьо Ив. Сотиров - 
съратник на Ал. Стамболийски, а от с. Ягодово са Ангел Сотиров и Васил Димитров Наков. Такава 
група е имало и в с. Първенец, като от тях се знаят имената на Никола /Кольо/ Костадинов Николов 
и Любен Арабаджиев. С малко фриволна температура в изложението за нелегална организация 
„Мир и неутралитет“ съобщава от Пловдив и Христо Сл. Кратинов. В нея членували Крум Илиев 
Бушев от Пловдив, Александър Хр. Георгиев от с. Синапово /сега живеещ в Стара Загора, деятел на 
клуба на репресираните/, Димитър Тодоров Трифонов от с. Катерица, Плевенско, също в Пловдив, 
Цветан Еленин Живков – пловдивчанин от Лом, Добри Петров от с. Бъта, Панагюрско, Стефан 
Димитров от Пловдив /от белогвардейско семейство/, Стефан Попдомитров от Гоцеделчевско, 
Рангел Милушев от с. Скутаре и някой Христо Огнянов, който заедно със Стефан Димитров 
загинали на границата. 

Тук и там се споменава и Никола Узунов и не става ясно дали това не е бащата на доц. Ат. Н. 
Узунов, народен представител от Великото Народно събрание, живеещ в Пазарджик, и на 
журналиста от Смолян Георги Н. Узунов. Знаем, че той е от Чепеларе и достойно е понасял 
репресиите. Като капка сълза от скръбните очи на България в този край (Смолян) живее и писателят 
Никола Андонов Гигов, тежко репресиран по време на Унгарското народно въстание (1956 г.) - 
изключване от университета, арести, изселвания, черни трудови роти... С това, за съжаление, 
посреща майката Родина него, брат му Цеко (живеещ в с. Горни Богров)  и цялото им деветчленно 
семейство - бежанци от клетите Западни покрайнини. Със сизифовска упоритост и талант сега той е 
всепризнат поет и белетрист на Родопите. 

Съкровен влог за свободата на България е дала Пловдивска област и в лицето на редица други 
страдалци на истината и мъченици над поетичното слово: Лазар Ст. Дългърски от с.  Правище, сега 
в Пловдив - затворник, народен представите от 7-о ВНС, Атанас Хр. Райков от с. Тюркмен – 
затворник, сега живеещ в Пловдив, активен деятел на БЗНС, Илия Василев от с. Опълченец, сега в 
Пловдив - затворник, сега виден земеделски деятел, Димитър Баталов от с. Каравелово - затворник, 



 

народен представител в 7-о ВНС, Иван Ганчевски от с. Веригово, живеещ в гр. Хисар - затворник, 
Пенко Керемидчиев от Панагюрище - дълги години затворник, Стефан Стамов от с. Златосел - 
затворник, виден деятел на Клуба на репресираните, Димитър Млечков от с. Бяга, Пазарджишко, 
живеещ в Пловдив - затворник, Коста Георгиев-Босяк от с. Трилистник - поради мъките на лагерист 
- покойник, сега живеещ завинаги в свиления свитък на чудните си стихове73: 

"Сън заспиват блянове младежки,  
надалеч от роден бащин кът. 
Черна нощ извива танц мъртвешки! 
Тук ли свършва моя земен път? 
Ако знам, че с мойта смърт ще купя  
свобода за моя мил народ –  
гордо, смело, твърдо ще пристъпя  
срещу всеки властник и деспот!... 
Сън заспиват блянове младежки 
надалеч от роден дом прокуден... 
Нощ извива своя танц мъртвешки!... 
Майко моя, кой ще ги събуди?... 

Белене, остров Персин -1959 г. 
* * * 

Това са данните за най-многолюдната област, до които се добрахме до момента. С десетките, ако 
не и стотици още групови и единични случаи на страдания от репресиите са се заели Ръководствата 
на клубовете на репресираните в областта: 

- За Пловдив - Йордан Чукански - председател, Любен Ат. Грозев, Димитър Петров Чалъков и 
други. 

- За Пазарджик - Никола Велев, Ангел Г. Керелов, Иван К. Генчев. 
- За Пещера - Васил Павлов Димитров, Васил Йорданов Русков, Виктория Павлова Стоянова. 
- За Смолян - Стойчо Н. Ушинов, Стефка Капсъзова, Георги Бораджиев. 
С тяхна помощи чрез ръководствата на БЗНС, БСДП,  фАБ и КС на СДС да се надяваме на по-

пълното огласяване на народните страдания в Пловдивска област в следващите издания на книгата. 

                     
73 Последните девет имена са на поетите от сб. "Гласове от мрака", изд. БЗНС, 

София -1991 г. 



 

 
РУСЕНСКА ОБЛАСТ 

 
Оспорваният център на тази така скъпа за всяко българско сърце Русенско-Разградска област, 

дублирането или замразяването на разни обществено-политически ръководства, както и нейната 
отдалеченост от столицата я остави най-слабо проучена относно размера на народните страдания. 
Тя не граничеше с "империалистическите държави" - по терминологията на червените властници, 
или "свободното човечество" - по народното название, но не е по-малко пострадала. Защото пък 
близостта й до СССР прави властниците по-нагли. 

Макар източнодунавска по географското си местоположение, тук е истинската врата на България 
към Европа и веенията от нея. Тук е бил входът и изходът на войводите  и четниците им, на 
революционните комитети и апостолите им през последните години на петвечното робство. Тук, в 
Обретеновия дом на баба Тонка и наоколо са тайните и явните гнезда на благородните съзаклятия за 
Освобождението. А ако се върнем още по-назад във времето, тук е и улеят, по който вихрените 
Аспарухови конници преди 13 века стъпиха на земята ни и се сляха със синеокото славянско море, 
за да очертаят със своите мечове това обуреваемо парче земя - България, нашата топла люлка и 
кърмилница! 

В Дозел и в душите си всичко това, потомствата българи в този край показват удивителна 
непримиримост и срещу тук намерилата вход към нас сталинистка тирания. Доказателствата за това 
са многобройни. Преди всичко в лицето на хилядите уволнявани, изключвани, интернирани, 
арестувани, бити, затваряни, убивани или прогонвани в чужбина страдалци само защото не приемат 
новия, "социалистически строй" да се установява с куршум, въже и тояга... Основните показатели за 
мощната съпротива срещу болшевизма в този край са две: първо - макар и далеч от големия балкан, 
тук, сред горите край поречията на Черни и Бели Лом се развихря едно от най-забележителните 
горянски движения в България, родило и новата, земеделската Райна Княгиня - горянката Цветана 
Стефанова Попкоева Чалъкова (Ценка). И второ - тук са станали най-потребни на властниците 
лагерите като Ножарево, кариерата Пиргово, Босна, Кайнарджа, Куфалджа, Главиница, Белица 
(Тутраканско), Тертер (Кубратско), Зафирово, ДЗС "Янко Забунов" и много други. 

Мръсен и мрачен е и старият турски затвор в Русе, незнайно кога построен. Дали и нашите деди 
поборници срещу турското робство не са опирали пламнали чела в стените му? Но новите 
"социалистически" затворници имат лоши спомени от него, особено като капацитетът му за стотина 
души се надхвърля пет, че и повече пъти... 

Затвор има и в стария Абритус - Разград, но там политическите са преминавали само етапно, той 
е за криминални. 

Началото на репресиите, както и навсякъде, се поставя още на Девети септември 1944 г. също 
със среднощни погроми и безследни изчезвания на бивши властници и администратори, на 
набедени, неудобни или богати граждани, чиито богатства трябва да преминат у новите чорбаджии-
властници. За срам пред историята не са се спрели и пред погубването на Петрана Просеничкова - 
внучка на баба Тонка, безследно изчезнала след Девети септември 1944 г., заедно с мъжа си Нико 
Просеничков, роден в Русе, директор на мъжката гимназия, също невинно погубен в мътното време. 
И много други хора са си отишли по "законен ред" поради пристрастието и некомпетентността на 
Народния съд в Русе, Разград, Силистра, Тутракан, Попово, Търговище и другаде. Поколения техни 
близки са преследвани цели десетилетия. 

Но това са, така да се каже, трусовете при промяната. Промяна от частен към държавен 
капитализъм, наричан социализъм. И ако капиталистът придобива своето богатство със свои сили, 
благодарение на това, че се е родил в квотата на биологично по-пригодните и с присъщата на тях 
умствена гъвкавост трябва да продължи да го пази и умножава, то държавният капиталист-
комунистът, получава богатството чрез силата на държавните институции, поради принадлежността 
си към властващата партия. От него не се изисква да е икономически и професионално компетентен, 
а само верен на партията и нейната власт. Затова не чрез стопанска ефективност се пази и увеличава 
богатството на държавните капиталисти, а чрез заграбване със силата на властта на всички основни 
източници на блага и превръщането на техните собственици в абсолютно зависими от властта 
наемници. Затова се национализираха фабриките и заводите, мелниците и занаятчийските 
работилници, иззета бе едрата градска собственост и дадена даром на властниците. Дойде ред на 
земята - извечния, основния, несъздаден от човека източник на блага. Трябваше и тя да бъде иззета 
от тези, на които от векове принадлежи - селяните. И там, между тях и нея, земята, да застане 
партийният комисар, член на колектива от собственици и деветдесет на сто да изпраща нагоре по 
пирамидата на властническите структури и десет на сто - на тези "говорящи сечива", наричани 
"кооператори" и "селскостопански труженици". И макар тъкмо в този костелив орех да бяха 
счупени стоманените зъби на тиранията, до това се стигна много бавно и мъчително, заплатено с 



 

много скъпи жертви и борби. Води борбата и дава жертви и Русенско-Разградска област, не по-
малко от другите области на България. 

Първото сражение срещу този проектиран ред на живота от БРП /к/ се дава в предизборната 
борба през 1946 г. Поради явно по-голямата популярност на Обединената опозиция - БЗНС, БРСДП, 
в тези избирателни райони и терорът е по-свиреп и безогледен. Безброй са заплашваните, битите, 
има и убити.  

Иван Николов Янакиев от с. Пиргово, земеделец, е убит дни преди изборите чрез хвърлена в 
дома му бомба. Пени Илиев Дончев, също от Пиргово, Русенско, е задържан в деня на изборите за 
Велико Народно събрание от органите на ДС в Русе, защото е застъпник на опозицията, и изчезва 
завинаги. На самия ден на изборите е убит от органите на милицията и Георги Кожухаров-
Машината от същото село. Станчо Йорданов Шопов, роден 1922 г. в с. Сандрово, Русенско, е 
арестуван през октомври 1946 г. - дни преди изборите, след проведено събрание на опозиционния 
ЗМС в с. Мартен, Русенско, жестоко е инквизиран в четвърти участък на милицията и ДС в Русе, 
освободен полужив и след три месеца починал. А освен терора и убийствата над застъпници и 
избиратели, трагична е съдбата и на избраните за народни представители. Недко Ботев-юрист, 
народен представител от 6-о Велико Народно събрание от Русе, земеделец, е изпращан в лагерите 
Богданов дол и Куциян, Пернишко, остров Персин в Белене и къде ли не още. Умира в гр. Дряново, 
съсипан от всичко това. Съвсем сходна е и съдбата на Петко Арабаджиев, родом от Бяла, народен 
представител от БЗНС - Н. Петков, прекаран през глада и изтощението на многото си лагерни 
години и той сега е покойник. 

Специфично за съпротивителните действия на опозиционните и предимно земеделските сили в 
Русенско е създаването още през 1949 г. на "Областен земеделски център 1", в който участват Цанко 
Иванов Цанков от с. Писанец, Жеко Жеков Стоев, Тодор Йорданов Терзиев, Иван Чобанов от Русе, 
Иван Букев, Димитър Тончев Лазаров, Цветанка Стефанова Чалъкова (Ценка) и Тодор Манолов 
Цанев от с. Червена вода, Димо Димов Лафчиев от с. Сваленик, Тодор Иванов Кожухаров от с. 
Табачка, Русенско, и някои други. Следват редица срещи и нелегални събрания Доуточняване на 
задачите, избира се и ръководство, което в по-голямата си част се състои именно от посочените  
вече имена. Основната цел е борба срещу властта на комунистите с пропагандни средства и 
готовност за въоръжена борба за осуетяване отнемането на земята на селяните и вкарването им в 
казармите, наричани ТКЗС. Надеждата и тук е да се поддържа духът на населението с оглед въз-
можността да бъде повдигнато на общ бунт или въстание в случай на настъпили международни 
отношения, даващи надежда за успех и победа. А това е очакваното военно стълкновение, война 
между западните демокрации и СССР. 

В част от обвинителното заключение по следствено дело № 44/1951 г., на основание воденото 
следствие по чл. 70 ал. 1 и чл. 95 и на основание чл. 282, 291 и 292 се обвиняват: Тодор Манолов 
Цанев, Димитър Рачев Недев, Стефан Ненов Чалъков, Манол Цанев Доробанов, Димитър Тихолов 
Малакчиев, Йордан Димитров Енчев, Цена Стефанова Георгиева, Пеньо Дончев Митев в извършени 
престъпления - въоръжена борба срещу властта, и ги предава на Сталинския (Варненския) окръжен 
съд да бъдат съдени и наказани съгласно закона. В това обвинително заключение като мотиви за 
това се посочва излизането в нелегалност на Цанко Ив. Цанев от с. Писанец, укривалата го и 
подпомагала го Цена Стефанова Георгиева, която го и последвала в нелегалност, заедно с други, 
поради принадлежността си към опозиционния ЗМС - Петър Сърбински. По инициатива на Цена 
Георгиева и Цанко Ив. Цанев през март 1951 г. в тепавицата край село Писанец се е състояла 
нелегална конференция, на която присъствали около 40 души - нелегални и делегати от 
образуваните из областта нелегални земеделски организации. На тази конференция Цена Георгиева 
е направила доклад за дейността и живота на нелегалните и е правила предложения за подсилване 
на тази дейност. 

В абзаците за Тодор Манолов Цанев Доробанов от с. Червена вода се казва: "Обвиняемият е 
присъствал като  делегат и заедно с другите е положил клетва, писана лично от него и има следното 
съдържание - "Обещавам пред целия български народ да се боря за неговото освобождение и за да 
възтържествуват свободата и демокрацията. Зная, че всяко своеволие и предателство се наказват със 
смърт! Заклех се!"- 

Тези документални текстове цитирам от книгата "Миналото в мен" от Габриела Цанева, 
издателство "Сеяч", Велико Търново, 1994 г. Авторката е съвсем близка сродница както с главната 
героиня на книгата Цветана (Ценка, Цена) Стефанова Георгиева, но и с цялата фамилия Цаневи - 
участници и страдалци в тази борба, както и с поета Стефан Цанев, който е от същата фамилия и е 
автор на предговора. С дълбоко вживяване в съдбата на горяните, с успешните психоанализи и 
белетристични презумпции това е четиво, което ни кара да се усещаме близки и да състрадаваме на 
живите тогава и повечето мъртви сега герои-горяни. При това, авторката не отстъпва от 
документалността, от истината, макар понякога груба и безпощадна. 



 

В резултат на тези организационни дейности в горите около Писанец, Базън, Ветово, Щръклево, 
Нисово, Хлебарово, Костанденец, Сваленик и други се образува солидна по численост и бойни 
качества горянска чета, основана от Цанко Ив. Цанков-Мечето, Ценка Георгиева, Димитър 
Мамулков от Сваленик, Нено Рашков, Тодор Кожухаров, Цвятко Недялков от с. Кривня, Русенско, 
Петър Антонов Петров и Васил Медведев от Писанец (най-младият), Нено Иванов Цанев от 
Табачка, Димитър Ковачев, Георги Йоргов Пенев от Ветово, Стефан Цветков Петков от Нисово, 
Пенчо Кънев Тунев от с. Костанденец, Енчо Ненков Лазаров от с. Смирненски, Русенско, Никола 
Тодоров Засмянков от с. Острица, Русенско. Същият Засмянков, който при произнасяне на 
смъртната му присъда заявил: "Лесна е вашата! Да отсечете посадената фиданка, когато е и 
отгледана!" 

Недялко Русев Неделчев от с. Смирненски, Русенско, Марко Кьосев от с. Нисово са също имена 
към този стряскащ възпоменателен некролог, защото почти никой от тези горяни не остава жив след 
ожесточените сражения, разпръскването им в разни посоки, излавянето и съденето им. Безумно 
смелият и пъргав Цанко Ив. Цанев-Мечето е успял да се измъкне през кордоните от войска и 
милиция. На път за границата той е разпознат и убит в гр. Хисар.

Многолюдните процеси срещу горяните и техните помагачи и съучастници са се състояли през 
ноември 1951 г. в Русе и смъртните присъди са валяли като дъжд... Поради святостта на чувството, 
което изпитвам, не се наемам да описвам какви ще са по род, мисъл и чувство палачите, дето са 
повлекли измъченото тяло на хубавата девойка, навряли са въжето на красивата главица и са я 
тласнали да се гърчи в последни спазми и люлее пред очите им!... Трижди проклети да са! И те, и 
съдниците юристи. Защото, нека повторя - идеи, за които има хора, готови да загинат, не може да не 
са в някаква степен възвишени. И триж повече, ако са в душата и сърцето на една крехка девойка! 
Повече - в книгата на Габриела Цанева! 

Много са скръбно-съкровените моменти на борбата срещу червената тирания в тази област. Пред 
мен е писмото на Труфка Димитрова Букева, родена в с. Цар Калоян, Русенско. Многократно 
арестувана, а от 1947 до 1948 г. е и в лагера Босна, между селата Бащино, Заград и Добротида. Жен-
ски лагер с около 80 жени - всички политически. Работят от тъмно до тъмно - гладни и окъсани, 
земеделска работа около някакъв свинарник и изоставени варджийски пещи. През 1949 г. се омъжва 
и само след 20 дни е арестувана и осъдена за разпръснати от някого позиви. Лежи в Разградския, а 
после в Сливенския женски затвор. Излиза си през ноември 1950 г. и мъжът й - Иван Буков от с. 
Червена вода, се оказва арестуван още през август и осъден с процеса на "Областния земеделски 
център № 1", с чиято нелегална дейност е свързана и тя под псевдонима Българката. Заедно със сес-
тра й - Петка Димитрова, под името Селянката, се озовават в ареста. Там по липса на друго с кръв 
от носа си, върху парче от комбинезона си тя пише бележка до сестра си. Следващата спирка от 
странното й сватбено пътешествие е остров Щурец, срещу Белене. (Повече за жените - в специален 
раздел). 

Успоредно и като отглас и разклонение на горянската чета в Русенско, съществува и друга, около 
село (сега град Завет, данни за която се съдържат в посочената книга на Цанева (стр. 117). Там в 
разговор с авторката Васил Яков (Медведев-син на тукашни руснак и българка, казва: "Петър 
Антонов също беше нелегален, но в друга група. В Завет бе той, Димитър Куманов и Димитър 
Ковачев. Бяха демократи. И тримата са убити." Не зная дали да го приема като членове на 
Демократическата партия или в най-широк смисъл. 

Дълбоко съпричастни с дейността на този "Областен земеделски център № 1" са и двамата братя 
Иван и Любен Чобанови от Русе. Любен е сега покойник, но и с двамата делихме злото в понтона на 
ужаса в Белене и те разказваха, че се знаело за големия горянски отряд в Сливенския балкан и някои 
предлагали русенските горяни да търсят начин да се съберат с тях. Подобно намерение са имали и 
от Вълчедръмската конспирация на Иван Редански и Георги Декин, както и Карнобатската, по 
данните на Димо Вълев Боев. Сега напълно разбирам защо 1950-1951 година са време на най-
жестоките репресии. Та властниците също са усещали и знаели от колко страни е подпалена чергата 
им. Защото от четири попълнени формуляра-въпросници узнавам, че и в село Горско Абланово е 
имало хора на крак за борба с болшевизма. Автентични са данните, донесени от писателя Иванко 
Николов, обходил домовете на Христо Иванов Рачев, Йордан Стефанов Петков, Никола Петров 
Кютмеков и Петко Стефанов Петков. Христо и Петко са починали, а Йордан и Никола - възрастни, 
стари, но от данните личи, че са участвали в две различни, но свързани помежду си групи за 
конспиративно възстановяване на БЗНС. Васил Кютмеков е задържан през март 1951 г. и е съден с 
още 15 души, от които Недялко Ганев от с. Цар Асен и един човек от с. Опака са осъдени на смърт и 
присъдите им са изпълнени. Братята Йордан и Петко Стефанови, Христо Ив. Рачев, Петър Колев, 
Васил Петров Кютмеков и Добри и Пенчо от с. Паламарца, някои от с. Цар Асен и други, са осъдени 
през 1952 г. и както и първата група са страдали по редица затвори и лагери в Белене. От Русе и 
Русенско познавам и лично много страдалци като Георги Маринов Ангелов – анархист, живеещ сега 



 

в София, Димитър Цанев (Цаната, Чопърчо), сега мисля е на Запад, Симеон Христов-Монката - 
моряк, беше в ужасния понтон, мисля, че е от Две могили или от Щръклево, Дочо Христов от 
Писанец - лагерист. Паруш Трендафилов Георгиев от с. Васил Левски, Силистренско-лагерист, 
Сали Рифат Рифат от Силистра - затворник във Варна и Белене, Янко Желев от Силистра - 
затворник активен деятел на БЗНС и Съюза на репресираните, Васил Маринов Велков - богослов от 
Русе, легионер, и други. Интересен е случаят с Гено Ейчев Паламарков от русенското село 
Николово. Работел в "Образцов чифлик", дето директор бил Михаил Панов-Кучето, и го вземат в 
един джип, заедно с колегите му Петър Радев и Минчо Иванов и със завързани с одеяло очи го 
хвърлили в някаква изба в Русе. Там Паламарков прекарал 7 месеца с друг арестант, но така се по-
дозирали, че почти не си говорели. Чак след 10 ноември 1989 г. на някакво събрание в Русе се 
видели и си заговорили като съидейници. Това бил Тодор Йорданов Терзиев от с. Цар Калоян, 
Разградско. За национално-патриотична пропаганда и конспиративна дейност е осъден на смърт и 
убит легионерът Александър Илиев Великов от с. Сливо поле, Русенско. 

А ето как болшевишките властници изкуствено формираха т.н. "конспирации": По писмената 
изповед на Васил Радев Великов от с. Хотанца Русенско, през декември 1951 г. неговите земляци 
Владимир Василев Петров и Димитър Николов Костадинов му съобщават, че ще избягат през гра-
ницата и го молят след ден-два да съобщи това на близките им. След 20 дни Васил е арестуван, тъй 
като бегълците са заловени на гръцката граница и са признали, че той знае за бягството им. Обвинен 
е защо не ги е издал и нищо друго. 

След 3 месеца следствие на 24 април 1952 г. пред Военния съд в Русе се оказало, че Васил Р. 
Великов е подсъдим като участник в "шпионско диверсантска група" заедно със още 6 души, сред 
които и един войник, също от с. Хотанца. Присъдите са жестоки и необосновани: Димитър Николов 
Костадинов /организатор/ е осъден на смърт, войника Иван Петков Тончев също на смърт, 
Владимир Василев Петров /беглец/ на 20 години затвор, Васил Радев Великов на 15 години затвор, 
Велико Петров Тодоров на 12 г., и Илия Колев Игнатов на 9 години... Като в мотивите към 
присъдата на Васил пише: "Поставил се в служба на друга държава, несъбирал и непредавал 
сведения"... Двамата смъртни са убити 1954 г. в Плевенския затвор, а всички други поемат 
мъченическият си път по затвори и концлагери. Самият Васил е последователно във: Русенския 
затвор, на остров Персин в Белене, в Пазарджик, Шумен, Плевен и каменната кариера в с. 
Самоводене... през които 10 и половина години преживява най-ужасни изпитания и на косъм от 
смъртта. Връща се у дома където с много мъки го дочаква благоверната му съпруга Росица и 
двегодишната му дъщеря Диана /живуща сега в Русе/, като 13-годишно момиче... Нека всеки да раз-
бере каква е била червената тирания и как покруси живота на хиляди невинни българи... 

Лагерите и затворите не отминават и град Исперих. От 1956 до 1959 г. група, начело с Мехмед 
Керимов Мехмедов  - начален учител, потомък на баща и дядо земеделци, е откаран и изтърпял тези 
години в Белене, където са били и Али Ибрямов Ахмедов-Гяура от с. Китанчево, Хюсеин Ахмедов 
от с. Вазово, Неджип Зекиров Солаков - мюсюлмански духовник от града, и Зекир Исмаилов. Дълги 
години затвор са изтърпели и Петко Георгиев Стоянов, Пенчо Джукелов и Емин Хамдиев от с. 
Лъвино. Най-дълго време в лагер е бил Пенчо Христов Пенчев от същото село, а Никола Коларов, 
Осман Ахмедов Дервишев и Васил Тодоров Кунчев от Исперих са били също в много 
затворнически килии из България. Росица Танчева, Шабан Тефиков, Иван Николов, Петър Недялков 
и други от този край са интернирани. 

Петър Евтимов от с. Долна Златица е изкарал половината от живота си по лагерите единствено 
защото местните властници се страхували от авторитета му сред хората. Като на сън е живял, макар 
и успял да завърши право, Назми Еминов Мустафов от Исперих, а постоянните преследвания 
Репресии са накарали семейството и фамилията на Цветана Мирчева от Вятово, Русенско, да се 
разпилее така по света, че имат сега някои, които живеят в Австралия. Заклети 

земеделци, но и клети страдалци по затвори и лагери, са и Йордан Нешков и Цоньо Казаков от 
Русе. Подобна е и участта на Емил Иванов от с. Кацелово, Русенско, който е арестуван в Сърбия - 
Пирот, върнат и изтърпял четиригодишен затвор в София и Враца. Страдалческият път към затвора 
на Димитър Ив. Божинов се дължи на широките му културни, а оттам и политически интереси, 
докато Русе е и убежище от репресиите в своя край на Крум Кънчев Хорозов от с. Летница, 
Ловешко, а също така и на Цветко Нинов Антов от с. Макреш, Видинско. В обширно изложение до 
вестник "Персин" - орган на Съюза на репресираните, той описва дългия път на своите страдания и 
тези на семейството и селото си. Мразен и гонен от властниците, баща му - Нино Антов, изчезва 
безследно през 1948 г. Брат му - Васил Н. Антов, избягал и върнат от Югославия, през 1952 г. е убит 
на границата заедно с Иван Петков Кулин в района на с. Раяновци, като телата им са оставени на 
лешоядите. Останалите от семейството, както и Цветко и брат му Георги, са изселени в с. Богданци, 
Тутраканско, за толкова дълго време, че сега той едва е устроил донейде живота си в Русе. 

Една от най-свидните жертви на болшевишкия терор от този край е Марин Илиев Жечев 



 

(Хаджижечев) от с. Въбел, сега квартал на Търговище. Завършил химия във физико-математическия 
факултет на СДУ, той е учител, поет и публицист. Печатал е свои стихове и статии във вестниците 
"Лъчи", "Струя", "Кавал", "Нива", "Славянка", "Литературен глас" и други. Става и старши-асистент 
във факултета и в същото време е ревностен деятел на БЗНС-Н. Петков, поради което през 1950 г. е 
откаран в лагер в Перник и след това в Белене. Излиза оттам след години, но по време на Унгарс-
кото народно въстание 1956 г. той отново е откаран в Белене. След излизането му оттам следват 
най-тежките дни на безработен, на хамалин и бояджия. Сломен от всичко това, той умира на 1 
ноември 1989 г. - само 10 дни преди да почне да се сгромолясва кулата, под чиято сянка бе погубен 
животът му. 

Жестоко репресирани и Носещи клеймото на народни врагове са и групата с Васил Проданов 
Цанков от Разград и неговите състрадалци от с. Търновци, Разградско - д-р Васил Горбанов и 
Димитър Маркос (сега Васил Проданов живее в София), а други затворници от този край са Ангел 
Гатев от с. Островче, Стоян Колев, Димитър Дачков Попов и Жан от Разград. По данни на Васил 
Проданов народните представители от Разград Христо Лицов и Тодор Драганов са изтриели години 
лагер, като Хр. Лицов е умрял от побоищата. Тежките условия на лагера в Белене са изтърпели 
Пано Русев от Добрашка махала, Иван Д. Касъров от Разград, и дългогодишен затвор - Васил Йоцов 
от с. Ценово, Русенско. 

Това са в общи линии данните за репресиите в Русенско-Разградска област - твърде малка част от 
истината за народните страдания. Като съзнаваме това, очакваме настоящето да е само подтик към 
ръководствата на Съюза на репресираните в областта да допълнят чрез своите проучвания мно-
гобройните факти за народните страдания и в следващите издания на книгата да възкресим по-
пълно имената на знайните и незнайни, живи и загинали наши братя и сестри. И заслугата за това 
ще бъде на Димитър Попов, Петко Минчев Дечев, Анжела П. Ангелова и други от Разград; Таско 
Трайков Тасков и другите от Търговище; Богдан Йорданов Кулев от Бяла; Трифон Станев, Станчо 
Неделчев, Стоян Даскалов от Ветово; Георги Стоянов, Иван Чобанов и Стоян Белелиев от Русе; 
Назми Е. Мустафов от Исперих; Янко Желев, Иван Чернев и Иван Мандаджиев от Силистра; дядо 
Стоян Георгиев от Разград; от Тутракан, от Дулово, Кубрат и всички общини, села и градове, където 
не е изтляло чувството на уважение и признателност към ония, конто вградиха живота си в основите 
на свободата. 

* * * 
Ден преди да предам с този завършек текста за тази област се получи писмо с много съкровени 

данни за страдалци и загинали от Русе и областта, както и за други мъченици в местата за мъчение, 
дето е преминал СТОЯН МИТЕВ БЕЛЕЛИЕВ - секретар на Окръжното ръководство на Съюза на 
репресираните в Русе. С велика благодарност към неговия труд и старание поместваме 
информацията, с малки съкращения, така, както я е изпратил:

"Уважаеми... Изпращам ви данни за очакваната от всички ни книга "Записки за българските 
страдания - 1944-1989 г.", която вие подготвяте. Роден съм с. Крушаре, Сливенско през 1930 г. и 
като ученик в 7 клас на гимназията в Сливен съм задържан от органите на ДС на 9 октомври 1948 г., 
заради възстановяване по нелегален начин на забранения ЗМС - Петър Сърбински, заедно с група 
ученици и по-възрастни, съдени и осъдени в следния ред: 

Петър Георгиев Петров от с. Старо село, Сливенско - осъден на 5 години затвор, Йовчо Петров 
Куванджиев от с. Ковачите - 5 г., Борис Иванов Папанчев от Сливен - 5 г., Димитър Кондев Пейчев 
от с. Гавраилово - 3 г. и 4 месеца, Стоян Митев Белелиев от с. Крушаре-3 г. и 4 месеца, Георги Ив. 
Джиджев от с. Ковачите - 3 г. и 4 месеца, Стефан Ив. Минчев - 3 г. и 4 месеца, Петър Станчев 
Йорданов от с. Драгоданово, Сливенско - 3 г. и 4 месеца, Трендафил Велинов Гигов от Сливен - 2 г. 
и 2 месеца. Главната ни цел беше да се поддържа духът на земсистите след забраната на ЗМС, за 
бъдещата открита борба срещу насилствените ТКЗС, морална и материална помощ на пострадалите 
вече наши другари, особено в Сливенския затвор - Трифон Кунев, Рангел Даскалов, Недялко 
Атанасов, Стоян Парашкевов, Димитър Марков и други. Бяхме успели и да ги подпомогнем с нещо. 

Лично аз изтърпях присъдата си, както следва - първо в местния и после в големия затвор на 
Сливен, затвора в Русе, лагер-кариерата в с. Пиргово, ТВО "Богданов дол", в Стария и Новия затвор 
в Шумен, отдето излязох. В Сливен бях със самонадеяния легионерски водач Илия Минев, там, в 
Пето отделение удушиха Кръстьо Пастухов - водача на социалдемократите. В този затвор беше и д-
р Борис Петков - председател на Лигата за защита на човешките права в България. Тук научих, че и 
баща ми е изпратен в ТВО-Николаево, Казанлъшко. През 1949 г. ме откараха заедно с много други в 
стария турски затвор в Русе. Бяхме към 360 затворници, далеч повече, отколкото можеше да побере. 
В него се запознах с железния Димитър Кънев от Пловдивско, д-р Сиво Чапаров от Ст. Загора, 
Благой Шумалаков от Пазарджик, учителя Иван Танев от Стара Загора, Стефан Стамов от 
Пловдивско, Игнат Калчев от Кубрат, Трифон Станев от Ветово, Русенско. След седмица бяхме на 
кариерата в Пиргово, където ни прие един много жесток шоп-Серафим Кръстев от с. Локорско, 



 

Софийско. Режимът беше ужасен, работата-тежка, непосилна, гладът-постоянен, около нас - телени 
мрежи и автомати. Тук беше полковник Борис Гергов, съден и свидетелствал срещу Никола Петков. 

Един ден дойде инспекторът от МВР Варков, заедно със съпругата на Гергов, взеха го с лека 
кола и го откараха в Софийския затвор. Тук срещнах и д-р Никола Хубанов Грозев от град Марица - 
рядко добър, културен човек. При работата един инж. Пенкьовски от София, който измерваше 
заработката, често ни викаше: "Вие, земеделците, докарахте комунистите на власт!" Серафим 
Кръстев-Чичето ни обхождаше с пистолет и тояга и ни биеше с повод и без повод. Но въпреки това 
оттук беше извършено смелото бягство на Борис Чикерендов от с. Градец, Видинско, Слави 
Куцаров, Райно Райнов от Ловешко и Димитър Костадинов, а преди тях избягаха земсистите 
Славейко Борисов от Годеч и Ангел Митев от с. Дебелт, Бургаско, които са отишли и през 
границата. Тези четиримата ги хванаха някъде и биеха ден и нощ. Писъците не стихваха дни наред. 
С намерение за сплашване след някой ден хванаха за следствие и бай Стоян Парашкевов от с. 
Факия, Бургаско, Иван Тотев от Сеслав, Русенско, Илия Станев от с. Румянцево, Ловешко, и ги об-
виниха, че са създали вътрешна конспирация. Настана общ наказателен режим в затвора, дето по 
това време бяха екзекутирани Стефан Шабанов от Русе и д-р Томов от Лом, обвинени във вражеска 
агитация и шпионаж. Съпроцесникът им Антонио Матео Молиери - тук роден италианец, почина от 
студ и глад. После ни откараха в лагера Богданов дол. Там един звяр - Кръстьо Гершанов, какви ли 
не мъчения и гавра с нас измисляше всеки ден. Той надминаваше и русенските инквизитори Цоньо 
Николов Божуров - директора на затвора, Пеко Дамянов - главния надзирател, и надзирателите 
Мицо, Станчо, Русан, Колю Ямболлията, Иван Мартенски и други. Но тук Гершанов, Ханджийски, 
Портарски, Джалев и други бяха просто изверги. Тук се запознах с Марин Радков Ангелов от 
Ботевград, Петко Франгов - народен представител от БЗНС от Бяла черква, Борис Пешев от 
Караполци, Елинпелинско, Слави Лозев от Свиленград, Илия Данов от с. Обнова, Ангел 
Праматаров и Николай Делчев от Асеновградско, Иван Йорданов от Плиска, Новопазарско, Петър 
Алексиев и Михаил Мънев от Белене. Тук при рудник "Толбухин" застреляха земсистите Иван 
Борисов от Плиска и Любен от Плевенско. Като ни откараха после в Шуменския затвор, се запознах 
с Иван Николов Йотов от с. Лиляче, Врачанско, Любен Архитонов от гара Левски, Стоян Колдов от 
с. Лесново, Елинпелинско, с К. Муравиев и Недялко Атанасов и други. Един Неделко Братоев, 
"кофте" от Народния съд, все ни викаше: "Излизайте навън, вашта мама дружбашка". От Народния 
съд оставен само за да върши мръсната работа, беше и един Димитър Бинев - ужасен мръсник и 
доносник. 

През 1952 г. си излязох от затвора, дослужвах войник и после се заселих в Русе. След 10 ноември 
1989 г. станах един от възстановителите на БЗНС - Никола Петков, в Русе и Русенско, член съм от 
тогава на Окръжното настоятелство и секретар на Съюза на репресираните. Занимавам се с из-
дирването и съхранението на данните и фактите по репресиите и жертвите на комунизма в този 
край, част от които изпращам. 

На няколко места в текста за Русенско-Разградска област подчертавам, че данните за репресиите 
в тази част на България са най-оскъдни. Приятно ми е да отбележа, че сега мога да допълня 
донякъде тази празнота.. 

Безценна помощ ми оказа Стефан Иванов Стефанов от с. Сеслав, Кубратска община Разградска 
област, по сегашното ни административно деление. 

Той е роден в с. Черешово, през 1930 г. но през 1945 г. баща му закупува имота на д-р Найден 
Лилов Корманов в с. Сеслав и цялото им семейство се премества там. Това е дори политически 
символично, защото фамилията Корманови са известен и всеутвърден земеделски род, а самият 
Стефан е също заклет последовател на БЗНС, въпреки че заплаща твърде скъпо за това. 

През 1948 г. когато болшевишката власт започва насилственото отнемане земята на селяните и 
вкарването им в трудовите казарми наричани ТКЗС, той и група младежи образували организацията 
"ХАН КРУМ" за борба срещу пладнешкото грабителство. 

За такова название се повлияли от гордостта, че този край е от първообразувалите нашата 
държава, а хан Крум и победоносно я защитил от византийците. 

Разпръскването на позиви и устна агитация за оказване на съпротива срещу властта, както и 
опити за набавяне на оръжие трае само няколко месеца, защото през декември 1949 г. е арестуван 
главният организатор Иван Тотев Димитров. 

Арестувани са почти същият ден Стефан Ив. Стефанов, Иван Борисов Ангелов, Емин Небиев, 
всичките от с. Сеслав. Задържани са и хора от с. Черешово /Дянко Гърдев и Васил Хирша/, от с. 
Горичево /Пейчо Димитров/ и са подложени на жестоки инквизиции.. 

Впоследствие са арестувани още младежи членове на нелегалната организация "ХАН КРУМ" и 
през март 1950 г. ги изправят пред Русенския окръжен съд, като самата Държавна сигурност 
предварително им подсказала кой колко ще бъде осъден. И така и станало: Костадин Димов 
Дамянов е осъден на 10 г. строг тъмничен затвор, Господин Стефанов и Иван Тотев на по 6 години, 



 

Марин Георгиев на 5 г., Иван Борисов и Емин Алиев Небиев по на 3 г , както и Стефан Ив. 
Стефанов на 3 г. и 4 месеца строг тъмничен затвор. И той, както и всички понася прокъсаните 
черджета по болшевишките мъчилища: Русе и кариерата в Пиргово, Плевен и най-вече на о-в 
Персин в Белене, дето е докаран и баща му Иван Стефанов Дамянов, вкаран там за неизпълнение на 
т.н. държавна доставка. Този резултат от съдебната разправа с младежите от с. Сеслав преписах от 
една изрезка от Русенския в-к "Отечествен фронт", изпратена ми от Стефан, от която научаваме, че 
на 14, 15, 18, 21 март 1950 г. същият съд е разгледал и решил присъдите и на още две нелегални 
съпротивителна групи от този край: 

Група младежи от Разград - Джован Илиев и Димитър Дачков са осъдени по на 10 г. затвор, 
Крум Възелов на 5 г Пенка Николова и Мария Иванова по на 3 г. и 4 месеца затвор, както и на разни 
глоби и конфискации на имущество. Групата младежи от нелегалната организация "Народно 
единство" от Исперихско са осъдени както следва: Тодор Спасов от гр. Сталин /Варна/, Пенчо 
Пенчев, Георги Радков и Христо Аваляков, учител, всичките от с. Лъвино, Исперихско са осъдени 
по на 12 г. затвор Васил Василев от Исперих Васил Велев от с. Владимировци, Исперихско, Христо 
Цветков от същото село и Драган Мокренов от с. Карамихал са осъдени по на 5 г. строг тъмничен 
затвор и много глоби и конфискации. 

Чуден човек се оказва Стефан Ив. Стефанов. Той е готов да помага на всеки, всякога и във 
всичко. Цялото настояще изложение за репресираните от Разградския край е негова заслуга, защото 
по негова статия във в-к "Земеделско знаме" ми стана известна и съдбата на Игнат Калчев и на Кою 
Панталеев от Кубрат. Те двамата изтърпяват по 3 г. затвор за дейност против властта като са 
подложени на ужасни побоища от надзирателите и са хвърлени в старият и дълбок карцер на 
Русенския затвор, където е опирал буйната си глава някога и Стефан Караджа, я някой от синовете 
на Баба Тонка Обретенова. След освобождаването им, те успяват да избягат в Турция; а след това 
Игнат заживява в САЩ откъдето изпраща пари в помощ на болницата в Кубрат, както и за издигане 
паметник на В. Левски в града. /След промяната, разбира се./ 

Игнат Калчев помогна парично и за издаването на КНИГА ТРЕТА от настоящата трилогия, цели 
300 долара. .Сега е покойник и нека всички направим поклон пред паметта му. Дано казаното тук за 
прекрасния българин Игнат Калчев стигне и до поколението му. 

А Стефан Ив. Стефанов и днес, успоредно със земеделските си идеи и по своя поминък е 
земеделец, като обработва земята си в Сеслав и от сърце сътрудничи за издирването и огласяването 
на живи и починали мъченици от 6орбата срещу червената тирания. Показва и литературна дарба, 
като освен няколкото стихотворения от затвора има сполучливи афоризми: "Човек загива от 5 неща: 
високо честолюбие, вино, жени, дълъг език и близост до началника“; 

"Завещание от баща ми: комунист, магаре, коза и циганин не допускай в двора си..." 



 

 
УБИТИ И ПОЧИНАЛИ ВСЛЕДСТВИЕ НА РЕПРЕСИИТЕ 

 
Станчо Йорданов Шопов от с. Сандрово. Денчо Стоев Денчев от с. Хлебарово. Гецо Петров 

Гецов, Петър Антонов Петров и Цанко Иванов Цанков-Мечето от с. Писанец. Николай Петров 
Бърнев от В. Търново. Белчо Николов, Неделчо Русев Неделчев и Енчо Ненков Лазаров от с. 
Смирненски. Иван Добрев Йорданов, Димитър Николов Костадинов и Иван Петков Тончев от с. 
Хотанца. Минчо Димитров Русев от с. Ново село. Иван Гърбатов от с. Тръстеник. Златан Илиев 
Енчев, д-р Димитър Цонев, Иван Дочев Узунов, Нико Просеничков и Петрана Просеничкова - 
съпруга на Нико Просеничков и внучка на баба Тонка, Станчо Стефанов Нешев, Стефан Шабанов и 
Тахир Наджи от Русе. Петър Христов Петров от с. Мечка. Райко Христов Райков, Георги Христов 
Райков и Никола Тодоров Засмянков от с. Острица. Димо Димов Лафчиев от с. Сваленик. Гецо 
Донев Делидонев от с. Костанденец. Цветанка Стефанова Чалъкова - горянка, от с. Червена вода. 
Цаню Илиев Петков от с. Кацелово. Георги Йоргов Пенев от гр. Вятово. Нено Иванов Цанев и 
Тодор Иванов Кожухаров от с. Табачка. Цвятко Недялков и Петър Белчев от с. Кривня. Александър 
Илиев Мандашев от с. Сливо поле. Йордан Иванов Цветков и Марко Кьосев от с. Нисово. Тодор 
Иванов Цанев от с. Поляна. Борис Тодоров Ангелов - безследно изчезнал. Д-р Томов от Лом. 
Димитър Табаков от Разград. Антонио Матео Малиери, роден в Русе италианец.



 

 
РЕПРЕСИРАНИ 

 
Недко Ботев от Русе. Петко Арабаджиев от гр. Бяла. Манол Цанев, Тодор Манолов Цанев, 

Георги Иванов Шаламанов, Иван и Труфка Букеви, Стефан Ненов Попкоев и Димитър Рачев Недев 
от с. Червена вода. Трифон Станев Гатев и Колю Енчев Колев от гр. Вятово. Васил Яков Медведев 
от с. Писанец. Христо Тодоров Кожухаров от с. Табачка. Стефан Цветков Петков от с. Нисово. 
Пенчо Кънев Тунев и Алеко Дамянов от с. Костанденец. Крум Кънчев Хорозов от с. Летница, 
Ловешко. 

  



 

 
СОФИЙСКА ОБЛАСТ 

 
Около столичната област, въпреки най-близка, не се оказа лесна за проучване по темата за 

народните страдания. Тя е до голяма степен в сянката на столичния град. Към него, както и от него, 
става непрекъснато движение на идващи да живеят при децата си възрастни хора от репресираните 
или пък при връщането на земята отиват и потягат изоставените си селски огнища. Това става и 
около трите други многохилядни градове - Благоевград, Перник и Кюстендил. 

Освен това в столицата се намират сега, след разкрепостяването на въпроса за жителството, 
много от репресираните от цялата страна, които не откриваме в съответните области. Съвкупността 
от тези фактори не поставят Софийска област, както и самата София, в числото на добре проучените 
по темата ни и това тепърва ще предстои. 

Както и другаде, народните страдания и тук започват от самия ден Девети септември 1944 г. с 
организираната хайка срещу всичко, което е служило на бившата власт или е наклеветено, че й е 
услужвало. Установилият се тук, в София, център на новосформираната Оф милиция и Държавна 
сигурност много по-осезателно и стриктно е насочвал наказателните си отряди към близките 
окръзи, околии и общини. Знае се ужасяващото масово избиване на хора към Добринище-Предела, 
дето предположението за броя на избитите без съд и присъда варира от сто до двеста души от 
Разлог, Банско, Белица, Якоруда и другаде. 

По данни на Съюза на репресираните от Разлог, опиращи се на проучванията на Мария Ив. 
Григорова от Разлог, е доставен списък на убитите без съд и присъда, чиито кости са разкопани при 
бункера-землянка на партизанина Иван Козарев над Добринище на 15 април 1990 г. За установени 
по този начин убити се сочат имената на 18 души от Разлог, 8 души от Банско, 10 души от с. Баня, 1 
от с. Бачево, 1 от с. Годлево, 8 души от Якоруда, 7 души от Белица... (Имената им ще поместим в 
приложението в края на книгата.) Тези данни са потвърдени и в специално писмо до автора от Коста 
Борисов Стоянчев от Разлог - районен координатор на БЗНС за Разложко, чийто баща - Борис Ив. 
Стоянчев, също земеделец, е сред убитите. И тук, както и в Гоцеделчевско, Благоевградско и 
Кюстендилско, убийственият погром е ставал и под диригентството на сръбски емисари, дошли да 
разчистят "терена" от застъпниците на българщината в този район - членовете и симпатизантите на 
ВМРО, с оглед предаването му на Сърбо-Югославия. Избити са и духовни лица. Митрополит Борис 
Неврокопски е убит, макар и малко по-късно, пред прага на черквата в Петрич. 

Стряскащ списък от 63 души убити без съд, разстреляни или хвърлени от Черната скала в Рила, 
съдържа и издаденият от Клуба на репресираните, КС на СДС и съюз "Истина" некролог за 
жертвите от Самоков и околията. Неустановено число хора са избити и в местността Ивански дол 
край Ихтиман, Студената поляна към с. Богослов, Кюстендилско, гробищата в Ботевград, в 
Годечко, Дупнишко, Трънско, Елинпелинско, Радомирско (откарвани и от София с камили), много 
от тях "оформени" по-късно от марионетни състави на Народния съд. 

На територията на Софийска област са и първите лагери в България - Зелен дол край река 
Джерман, Белица и най-известните - Куциян и Богданов дол в Перник, както и в Байчовци, към с. 
Драговищица, Долни Богров, Копривщица, Кътина и други, погълнали първите оцелели от 
"безотговорните дни на революцията" и ръководители на Обединена опозиция. Нека споменем и 
описаните другаде първи горяни в България в Осоговската планина. Точно в този край доказва 
своята неизкоренимост народната съпротива защото още в 1946-1947 г. в Гюешево, Слокощница, 
Гърлено, село Враца и Ранинци е разкрита цяла конспиративна група, която според властите се е 
подготвяла да "подрони отслаби и събори" властта. Групата е предимно легионерска и с участието 
на земеделци и безпартийни, начело със Славчо Джеджев и Веселин Миланов и членове Йове 
Васев, Спиро Миланов, Тиме, Стоян Елинкин, Асен Демирски и други. По данните на Спиро 
Миланов двамата - Славчо Джеджев и Веселин Миланов, са осъдени на смърт. Джеджев е убит, а 
Миланов е осъден задочно, защото не е показан на процеса. Убит е по време на арестуването или по 
време на следствието. В началото на 1949 г. нова многочислена група е разкрита с. център с. 
Бураново, предизвикала верижни разкрития, от които властите скърпили процес за 47 души и са 
произнесени общо към 750 години затвор. Веригата е разплетена поради внедрен провокатор. От 
Бураново, Дупнишко, са Георги Борисов Райнов - студент в Свищов, брат му Асен Борисов Райнов - 
в момента на арестуването трудовак, Кирил Георгиев Крумков, Крум Борисов Попов, Димитър 
Александров Попов, Никола Славев, Йордан Веселински, Кирил Захариев Хаджийски - 
непълнолетен. Кирил Димитров Хаджийски. Доведен в групата от братовчед си, Янко Борисов, 
Янко Димитров Граховски се оказал внедрен провокатор. Имало избягали в чужбина, които ус-
пявали да идват и да инструктират групата. На процеса техните роднини Александър Крумков, 
Костадин Граховски - двамата от Бураново, и Спас Крашевски от Кочериново са осъдени на смърт. 
Организацията се наричала Българско освободително движение - БОД, всички са земеделци и 



 

основната им цел е била помощ на лагеристи и затворници и техните семейства. Делото им се гледа 
в читалището в Дупница и кьм тях прибавили слабо познати до тогава нелегално действащи като 
Величко Бухов, Добрин Гълъбарски, Иван Слатински, Костадин Протестантски и синовете му 
Георги и Иван, Дана Данаилова и Иван Чонев - всички от с. Стоб. От град Рила: Лазар Хаджийски - 
бесен при следствието за ръцете толкова време, че му се прокъсали вените, Никола Панайотов и 
брат му Санде Панайотов - братя на осъдения преди това Любен Панайотов, който беше в понтона 
на ужаса в Белене. От Кочериново е Димитър Чонев, от Дупница - Сотир Попов, от Слатино - Крум 
Цимев, от Шатрово - Сотир Бояджийски, чийто син преди това е изгорен като ученик в Дупница, и 
други... По данни на Асен Борисов Райнов, сега живеещ в Благоевград, депутат от 7-о ВНС, преди 
арестуването им при групата идвал и един Веселин Миланов, който живеел в София, близо до 
пазара в центъра, и той и Янко Д. Граховски им донасяли и раздавали патрони, изглежда за да ги 
уверят, че са и те рискуващи. Но на съда този Веселин Миланов никакъв го нямало... 

Успоредно с този процес през същата тази 1949 г. и в Гоце Делчев, Разлог, с. Корница и с. 
Брезница е разкрита групировка, чийто политически състав е от БЗНС и ВМРО. Злостта на властите 
срещу двете организации ги е подтикнала към единодействие. След едно много мъчително 
следствие пред съда, заседавал в Гоце Делчев, са изправени Атанас Димитров Траханаров, брат му 
Илия и баща им Димитър Костадинов Траханаров. Третият син- Асен Д. Траханаров, е съден 
задочно - бил вече избягал в САЩ. Техни съпроцесници са Крум Кондев, Георги Бояджиев - от с. 
Корница, поради което наричали групата Корнишка конспирация, Димитър Арнаудов и Костадин 
Агъдов от с. Хаджидимово, Владимир Пейчев, брат му Димитър Пейчев и Христо Камбуров - от с. 
Брезница. Семействата на Траханарови и на някои други са изселени в с. Рибарица, Тетевенско. По 
пътя до там умира дете на един от Траханарови. ДС и съдът са особено озадачени и озлобени от 
единодействието на земеделците и вемеристите и присъдите са тежки, тъй като освен нелегалното 
възстановяване на организациите им, властите им прикачват вече и обвинението "титовски агенти", 
въпреки че тъкмо те са обвинявани, че са против "братството с Титова Югославия". Илия и Асен 
Траханарови и Георги Бояджиев са осъдени на смърт, после заменена с доживотен затвор. 
Останалите са също с многогодишни присъди.

Първата вълна репресирани от Гоце Делчев са откараните в лагери преди и веднага след 
изборите на 27 октомври 1946 г. След изгонването на опозицията от Шестото Велико Народно 
събрание в лагера Куциян е откаран Борис Чанджиев - народен представител от БЗНС в този район, 
а семейството му е изселено в град Елена. Същата участ сполетяла и неговите сътрудници и 
застъпници - Стоил Тетимов зъболекаря д-р Стойчев, Асен Вълев Делчев (умрял в Куциян), Тодор 
Г. Тетимов от с. Джигурово - обесен в милицията в Благоевград, Пандю Тетимов и Крум Тетимов - 
всички земеделци, Смилен Гаргов от Джигурово е осъден на смърт за връзка с групата горяни от с. 
Влахи и убит, а семейството му е изселено в Казанлък. (Данните са от Любен Стоилов Тетимов от 
Гоце Делчев, чийто баща Стоил е основател на БЗНС в града.) 



 

 
НИЕ ИЛИ ПОБЕЖДАВАМЕ, ИЛИ СЕ САМОУНИЩОЖАВАМЕ! 

 
Най-крупната проява в борбата срещу болшевизма и предизвикала смъртта и страданията на най-

много хора в Пиринския край е горянската чета на Герасим Николов Тодоров от с. Влахи, 
Санданско, съединила се по-късно с четата на Йордан Руйчев от с. Плоски, Санданско. 

Още след Девети властниците по инструкция от Москва се заемат да разчистят пътя за 
изпълнение на решението на Коминтерна за предаването на Пиринския край на Тито. За тази цел 
трябвало да се осъществи старата идея на Стоян Новакович за прогласяване съществуването на 
македонска нация като първи етап от сърбизирането на българската област Македония. А 
претенциите на Тито били, че към нея принадлежи и Пиринският край, който никога не е бил извън 
България. Първата пречка за това била основаната от Гоце Делчев, Дамян Груев и други Вътрешна 
Македонска революционна организация - ВМРО, имаща за цел съхраняване на българщината в този 
толкова скъп край на родината. Много от дейците на ВМРО по тези причини са избити веднага след 
Девети септември 1944 г., но на други е предложено да се съгласят да участват в обезродяването на 
българите. Повечето от дейците на ВМРО отказвали и веднага вземали мерки за спасението си или 
укриване в нелегалност или бягство през границата. 

Според данните на Тома Борисов Малечков, роден в с. Лъки, Гоцеделчевско, член на ВМРО още 
от 1936 г. като студент-юрист през 1946 г. било известно, че с телеграма от Москва Васил Коларов 
нареждал на Антон Югов незабавно да се организират процеси срещу дяснонационалистическите 
кръгове, за да се докажело на Тито и на гърците, че новата власт тук ще ликвидира шовинистите. 
(Скоро и Малечков става жертва на това намерение, но за неговия случай - по-късно.) Разбрали тази 
опасност, в нелегалност излизат Йордан Руйчев от с. Плоски, последван от цяла група 
съмишленици, а през май 1947 г. и Герасим Н. Тодоров от с. Влахи, Санданско. Към него също за 
кратко време се присъединили повече от 30 души от Влахи, Ошава, Сенокос, Брежани, Пирин, 
Кресна и махалите им наоколо. Разбутани са и старите зидове с тайните ниши, и спастрените за 
лоши дни манлихери, барабанлии и бомби-одринки, окичили отново потомците на Гоце, Даме и Яне 
Сандански. Неговият братов внук Петър Лазаров Сандански участвал в подкрепа на четите и после 
лежал в затвора. 

Обвинителният акт на Горноджумайския окръжен съд по процеса е 20 страници. Предостави ми 
го Илия Бояджиев от с. Влахи, участник в събитията и дълго лежал в затвора. Брат му Асен 
Бояджиев е и починал там. Илия сега е кмет на умиращото от миграция и запустяло село, което 
посетих лично. 

Твърде обемиста е темата, затова ще цитирам само подсъдимите, както са в обвинителния акт, но 
преди това ще кажа, че след няколко битки с доведената от самия Руси Христозов милиция те са 
разбити и заловени. Група, начело с Герасим Н. Тодоров, обградена в една плевня, след отчаяна 
съпротива замлъкнала и се чул само гласът на Герасим: "Я чуйте вие, дето сте дошли за главите ни: 
ние или побеждаваме, или се самоунищожаваме!" Веднага след това из плевнята се чул силен 
грохот, след което всичко утихнало.

Били извадени само окървавените им бездиханни тела!.. 
Михаил Атанасов Думбалаков - стар комита, дошъл в четата от София. Димитър Петков Петков 

от с. Мали Върбовник, Дупнишко - в неизвестност. Асен Михайлов Иванов и Илия Митов Чонев от 
с. Ошава. Димитър Василев Йосифов-Бабев, Крум Солонов Монев, Лефтер Петров Бенгьозов и 
Димитър Стоянов Димитров от с. Горна Градешница, Смилен Илиев и Георги Илиев Божинов, 
Ангел Тодоров Божинов, Димитър Марков Харизанов и Китан Михов Илиев от гара Пирин. Илия 
Андреев Бояджиев, Георги Андреев Самарджиев, Веселин Митов Чаушев, Андрея Александров 
Спасов, Кирил Тодоров Солонов, Георги Атанасов Веселинов, Георги Андонов Лютов, Янчо 
Иванов Янев, Тодор Иванов Секулов, Лазар Евтимов Андреев и Йосиф Петров Караивански от 
Влахи. Христо Минев Стоименов от с. Брежани. О. з. полковник Стойне Цветков Бачийски и о. з. 
подполковник Димитър Кузманов Цветков от София. Найден Михайлов Иванов, свещеник Стефан 
Стоилов Камбитов и Фердинанд Спасов Иванов от с. Сенокос. Георги Атанасов Топулигов от 
Сандански - бивш околийски управител, земеделец. Славейко Ангелов Стоянов от Горна Джумая - 
бивш околийски управител. 

Нека ме извинят читателите за досадното изреждане на имена, но това е най-малкото, което 
можем да сторим за огласяването на този трагичен случай. Нужно е едно цялостно изследване, 
защото това е един много показателен пример, един челен момент от нашата половинвековна траге-
дия. Затова ще продължим започнатия поменик: 

Любомир Андонов Митов, Йордан Лазаров Трендафилов, Теофил Захариев Тодоров, Георги 
Пешев Манчев, Спас Атанасов Угренов, Яне Евтимов Андреев и Костадин Митрев Лъджев от с. 
Влахи. Методи Николов Ризов, Или Веселинов Лазаров, Крум Тодоров Стоилов, Никола Георгиев 



 

Неделчев, Миро Панайотов Ангелов и Трендафил Димитров Стоилов от с. Плоски. Йордан Христов 
Ангелов, Асен Андреев Бояджиев от гр. Свети Врач. Никола Стоянов Андреев, Стоян Георгиев 
Маламов, д-р Петър Харалампиев Митов, Вангел Тодоров Христов, Георги Иванов Спасов. Йордан 
Атанасов Тасев, Славейко Александров Иванов - горски милиционер, свещеник Христо 
Константинов Джоков и Георги Василев Ковачев от гара Пирин. Лазар Христов Топалски - кмет на 
с. Крупник. Георги Атанасов Тодоров, Петър Донков Ковачев, Борис Ангелов Георгиев, Васил 
Попгригоров Попов, Петър Лазаров Сандански и Димитър Серафимов Ташев от с. Ошава. Дими- 
Александров Чиков-лесничей в Рила. Христо Ст. Рингов, Лазар Илиев Кюпов, Георги Димитров 
Илиев и Михаил Ангелов Богданов от Брежани. Свещеник Иван Илиев Джолев - роден в с. 
Голешево, служел във Влахи. Иван Николов Брънков и Иван Янушев Чакъров от с. Сенокос. Кирил 
Димитров Ризов - горски милиционер. Константин Спиров Томов от с. Склаве. Славчо Стоянов 
Загоров - началник-гара, и Илия Петков Георгиев от с. Кресна. Чудомир Евтимов Илиев от Горна 
Джумая - лесничей. Коста Янакиев Горчев и о. з. полковник Георги Нинов Консулов от София... 

Както се вижда, седемдесет и осемте подсъдими са от най-разнообразни професии - трима 
свещеници, лекар, лесничей, горски милиционери, офицери, околийски началници и кметове. Дори 
началник-влак и началници на гарите са спомагали за дейността на горянските групи. В описанието 
на деянията на отделните подсъдими са намесени десетки други имена на укриващи се, на избягали 
през границата или заловени и съдени по други процеси. След сливенското селско-горянско 
движение това е вторият по размер и важност факт в историята на съпротивата срещу властта74. И 
отново - странно взаимодействие между ВМРО и БЗНС в този невралгичен район, дето при Петрич 
и Беласица се събират две граници с чужди държави. 

Обвиненията им са от член първи до член 12 от Закона за защита на народната власт, чл. 247 и 
324 от Наказателния закон, както и член 5 от Закона за забрана дейността на  БЗНС75. 

Главните войводи - Герасим Н. Тодоров и Йордан Руйчев, и десетки други, загинали при 
сраженията липсват, в обвинителния акт, но и от подсъдимите като войводи се сочат Михаил 
Думбалаков (бях с него в Шумен)-автор на книгата "През пламъците на борбата и революцията", 
Асен Михайлов от Ощава - също стар войвода, от времето на Тод0р Александров и Иван Михайлов, 
войвода е бил избран и Лазар Евтимов Андреев. Георги Топулигов, под псевдонима Антим Първи, 
съветвал групи земсисти да излизат в балкана... Ръководна дейност е развивал и свещеник Стефан 
Камбитов. Военните полковници на свой ред са организирали обучение на новопостъпващите 
горяни и са командвали при боевете. 

Много са групите и подгрупите, разкривани, избивани и съдени в този край. По-забележителна 
от които е групата, съобщена ни от Тома Борисов Малечков от с. Лъки, за която вече споменахме. В 
нея освен Тома, осъден на 15 години, главен подсъдим е Коста Ризов от Свети Врач, убит през 
следствието, подсъдими са и Георги Бегьмов от Благоевград - доживот, Тодор Шкуртов - 15 г., 
Христо Лагадинов от Разлог - 15 г., Миле Талев Йошев от Сандански - 10 г., Ангел Запрянов от 
Илинденци - 5 г., Кръстю Маташев - доживот, Асен Рашев от с. Бачево, Разложко, Асен Коцалиев 
от Благоевград, Славчо Николов Янев от Сандански - баща му се укривал 20 години нелегален с 
полковник Гологанов, Владо Ставрущев от Сандански, Борис Костадинов и други... В този процес 
почти всички са от ВМРО, а основна цел им е била защита на българщината и в този, и в Скопския 
край. 

Съжалявам, че описвам така сухо и регистрационно събитията, зад които има толкова горки 
страдания и толкова жестокост. Китан Михов от Влахи, живеещ сега в Кресна - оставя жена си 
Мария и четири деца - Кирил, Злата, Лозана и Йордан, още невръстни. Той е осъден на доживот, а 
тях не ги оставят дори дома да теглят теглото си, а ги изселват в с. Дубравка, Белоградчишко. От 
желязо трябва да е сърцето ти, за да съхрани някаква надежда в тази пълна безнадеждност, А такъв 
е халът и на всички, свързани с тези мъченици на правдата и истината в едно жестоко време, 
времето на следователя Стоян Керин и на Димитър Миладинов от ДС- Благоевград, на кмета на 
Влахи Галчо Василев, всяка дума на когато е клевета и обвинение, а всеки удар - счупено ребро, 
душевен стрес или осакатяване за цял живот... 

В този ред на описание ще споменем част от лагеристите от Разлог: Виктор Ив. Каролев, 
Димитър Ив. Фарфаров, Симеон Ив. Караджов, Методи Ив. Влаин, Илия Ив. Фидошев, Иван 
Благоев Максимов, Асен Илиев Елчин, Димитър П. Копанаров... Доста тегло в лагера Куциян е 
изтърпял и Методи Терзиев от Банско - виден деец на ВМРО, който с риск да бъде пребит е опазвал 

                     
74 В този процес са издадени 11 смъртни присъди, 8 от които са изпълнени, но осъдените на смърт по 

другите процеси и убити в сраженията надхвърлят 70 души – убити, а безброй изпратени в лагери и 

интернирани със семействата си в Североизточна България за цели десетилетия… 
75 Много от народните страдания в този край са огласени по вестниците чрез 

бурното журналистическо перо на Борис Сандански от Кресна. 



 

живота на писателя Димитър Талев, като му изкарвал нормата в мината и го обвивал с шинели в 
забоите. 

По данни на Флора Б. Гайгурова от Сандански, сега живееща в Чирпан, братовчед й Славчо 
Гайгуров, осъден на доживот с групата на Ризов и Т. Малечков, е толкова бит, че след месеци го 
пуснали, та си умрял след седмица дома... Голяма е трагедията на Костадин Гоцев Динев от с. 
Мулетарово, Петричко, осъден през 1951 г. на 20 години затвор с още други от Левуново, от 
Дамяница, Митаново, Дрангово и Други земеделци с главен подсъдим Стоян Велев Хаджиев-
Вампира от Мулетарово, починал в Гърция. Георги Панчев Маслински от Кърналово (сега 
покойник). Той е съден в процес с 10 смъртни присъди, но повечето от тях задочни, защото 
обвиняемите успели да избягат в Гърция. Костадин Динев се връща вкъщи след 17 години, 
преминал 6 затвора, два пъти през Белене. Жена му починала, дъщеря му, оставена малка, не го и 
познала по лице. Омъжена е в съседното село и за да не се усеща като съвсем натрапник, помолил 
да пасе при семейството на дъщеря си 5-6 овце...Това е част от съдбата на страдалците в повечето от 
случаите, когато са оцелели при тези многогодишни страдания: Георги Михайлов Димитров и 
Методи Михайлов Златков от с. Сестримо (Богородица), Благоевградско - последният подгонен още 
след спечелването на изборите като организатор на БЗНС двама Иван Икономовци от Разлог и 
Якоруда, Любен Манов от с. Враца, Кюстендилско, Илия Механджийски от с Обидим (или 
Копривлен), Димитър Петров Тафров от с. Жостово, Гоцеделчевско, са осъдени за десетки години 
затвор. Цяла огражденска група е осъдена, а от с. Долна Крушица половината от населението е 
интернирано в Сливенско. Там, в село Ковачите е интернирано и цялото семейство на Христо 
Иванов Христов, заради земеделската си принадлежност и дейност в Петрич и отказ да се пишат 
македонци. След години успява да се върне и да завърши право.. През 1990 г. е депутат в 7-о ВНС. 
Анархистите от този край, както и по цяла България, също са смятани за не по-малко опасни за 
властта, затова Манол Васев, Йордан Сотиров Бърлаков от Кюстендил, Славейко Павлов и брат му 
от Благоевград, Любен Бижев от Петрово и Коста и Тодор Попови от Левуново, Кръстю Енчев от 
Яново, Иван Бижев от Сандански, Ванцети Василев и баща му от Радомир, Цеца и Любо 
Джерманови от Перник, Стоян Танчев от Чучулигово, Атанас Мечкаров от Петрово, Тодор 
Арнаудов от Неврокоп, Георги Донев-Солни от Чуковец, Радомирско, (изтърпял и понтона на ужаса 
в Белене), Трендафил Марулевски от Дупница, Любен Янкулов от с. Хърсово и други са много 
тежко репресирани. 

Трудна за описване и рядко срещана е трагедията на семейството на Спас Неврокопски от с. 
Крупник, Благоевградско. От тримата синове - Иван, Крум и Борис, и тримата са във възрастта на 
жадната за правда и свобода младост. А членуването в Младежкия земеделски съюз - ЗМС, е равно 
на подвиг, защото БЗНС тогава е единствената организация, опълчила се гърди с гърди срещу 
настъпващата болшевишка тирания. И те приемат изпитанията на този подвиг. Като студент по 
право в София Иван е осъден за участие в земсова конспиративна група и изтърпява 12 години в 
затворите и в Белене, със същата е осъден и Борис, а Крум е н откаран в лагера на остров Персин, 
дето изтърпява невъобразими мъчения. Семейството им е изселено за дълго в Павликенско. След 
много години лагер Крум успява успоредно да завърши право и става адвокат в София и 
Благоевград. (През 1990 г. и двамата с Иван стават народни представители от БЗНС - Н. Петков, във 
ВНС, Иван е депутат й в 37-о НС, а Крум е член на ПП на БЗНС.) 

Жестоко репресирани от този край са още Лазар Карадалиев, Атанас Смуков, Кръстьо Димитров 
Симански от с. Михнево, Петричко, Бръчков и много други, данни за които сега проучват клубовете 
на репресираните от Петрич - Михаил М. Златков, Димитър Видев; от Кърналово. Йордан 
Фердинандов Дамов, Божка Йорд. Панева; от Мулетарово - Костадин Г. Динев и Вангел Качулев; от 
Разлог- Владимир Ив. Кондев, Мария Ив. Григорова, Георги Д. Мутев; от с. Баня, Разложко - 
Никола Ив. Николов, Борислав Н. Николов, Катерина С. Бояджиева; от Якоруда - Георги Табаков, 
Асен Каргов, и клубовете в Благоевград, Сандански, в Кресна - Кирил Китанов, Георги В. Ковачев и 
Иван Г. Шунков, от Гоце Делчев - Кирил Пейчев, Любен Томов Тостов и Ана Ив. Буюклиева... 

Особено размирни през цялото болшевишко господство са и Кюстендилският, Дупнишкият, 
Пернишкият и Радомирският район. По данни на прелюбезния, многопаметлив и състрадателен бай 
Йордан Кукуров от с. Таваличево, живеещ отдавна в София, от Кюстендил и около него са реп-
ресирани: Боян Давидков и Георги Милачков от Трекляно - най-брутално убити от комунистите, със 
тях е убит и войника Борис Ив. Найденов от с. Войници, Ломско, син на Иван Промия, Александър 
Милачков - организатор на БЗНС и председател на Областното настоятелство в Кюстендил, 
лагерист и затворник, Миловански от гр. Рила - убит, Георги Мазнилов и Иван Попов-от 
Управителния съвет на ЗМС в Перник, д-р Георги Василев - станал земеделец от анархист, после 
народен представител, дълги години в лагер (той е от Радуловци, Кюстендилско), Иван Текемски от 
с. Ваксево, Кюстендилско - също народен представител през 1946 г., изселен в Силистра, после 
нелегален и заловен. Бит до смърт в кюстендилската ДС, той е посетен от "приобщили" се 



 

съидейници-земеделци, които го молят да даде декларация, че одобрява властта, за да се спаси. "Аз 
съм умрял 95 на сто - казал той, - нека си отида барем какъвто бях!" И наскоро наистина умира. 
Кирил Шукеров от с. Граница е също репресиран, Здравко Соколчев е лагерист, Васил Порожанов 
от с. Соволяно, живеещ в Кюстендил, е дълги години в затвора и останал непоклатим в 
земеделската си вяра, Вергил Вл. Амиджинов от Г. Грашница -затворник, безумно смел при две 
бягства, Димитър Стойчев - дългогодишен затворник, сега председател на Клуба на репресираните в 
Кюстендил. Кирил Шукеров от с. Граница смело се е съпротивлявал на десни и леви властници. 

Имена - символи на борбата срещу черни и червени велможи, останали завинаги в историята на 
тази борба, са братята от с. Скриняно, Кюстендилско-Петър Н. Сърбински - главен секретар на ЗМС 
в България от 1944 до 1947 г. и народен представител в 6-о ВНС, и брат му Асен Сърбински, 
преживели всички възможни теглила по лагерите. Име-знаме и свещен завет пред селската младеж 
на България е Евтим Арсов от с. Враня стена, Кюстендилско. Арестуван, бит, съден и осъждан през 
целия си мъдър, вдъхновен и мъченически живот. Като организационен секретар на ЗМС освен 
разните други присъди през 1951 г. е осъден с процеса за т. нар. "Нелегално Постоянно присъствие 
на БЗНС" и една червено-кървава ръка от безбройните пипала на тиранията го удушава в килията на 
Пазарджишкия затвор. 

Биха били доста нащърбени и без това непълните данни за репресиите в Кюстендилско, ако не 
опишем и одисеята на Божковия род от с. Църварица, Кюстендилско, надигнал се в цялост срещу 
болшевизма. Най-върхов негов представител е Георги Стоянов Божков - сегашният съдържател на 
земеделската "Отморница" на площад "Славейков" в София. За земеделската си дейност той е в 
Белене през 1951 г., но през юни 1952 г. избягва оттам и с лична смелост и божия помощ се озовава 
в лагера за емигранти "Лаврион" в Гърция. В жаждата си да заминат на Запад с група емигранти 
натоварили 60 хиляди торби товар на някакъв кораб, чийто капитан обещал да си мълчи, ако се 
сврат между чувалите. Сврели се те, но корабът акостирал в хърватското пристанище Йесенице... 
През титовските лагери, глад и тормоз, пътят му завършва в български затвор... Сега живее в кв. 
„Горубляне" и с топлата си приветливост посреща всеки репресиран, престъпил прага на неговата 
столична "Отморница“. 

И в Пернишко не се примиряват със забраната на БЗНС и ЗМС и през 1948 година го 
възстановяват под името "Комитет на борците за народна свобода и справедливост". С откраднати 
от някъде букви печатат противоболшевишки позиви, планират да издават вестник, но набавят и 
пистолети и бомби. Цели две-три години обхождат селата около Перник и самия град да издирват 
привърженици и да формират комитети, като обхватът на дейността им е Пернишко, Радомирско, 
Дупнишко и Кюстендилско. Но както и други, те са заловени и осъдени през 1951 г., макар и не 
всичките. Начело на обвиняемите е Иван Астатков Петров от с. Витановци (сега живеещ в Перник), 
осъден на 15 г. затвор, Фердо Величков Савов - 12 г., (той е от с. Долна Секирна, Брезнишко), 
Владимир Петров Евтимов от с. Мурено, Кюстендилско -10 г., Радой Павлов Георгиев и Стайко Ив. 
Лашов от с. Ярлово, Самоковско - по 10 г. затвор, Иван Димитров Христов от с. Мурено-8 г. (сега е 
в САЩ), Марин Василев Чивийски от с. Неделкова Грашица, Кюстендилско 5 г., и други. 
Впоследствие, като по-късно заловени, бити, убивани и съдени са: Ангел от с. Палатиково, 
Кюстендилско, убит една седмица преди сватбата си и сложен с отрязана глава на жп линията, 
Петър Драганов Петров от Перник и Кирил Лесов - демократ от с. Крайници - заловени, осъдени на 
смърт и убити, Цинцарски от Дупнишко и едно момче от с. Гюргево, Петричко са убити при 
престрелка с милицията. 

И в този край се развило горянско движение. Заловени и осъдени на смърт са и Чиянов и 
Ваташки от Самоковско, на затвор - Тодор Виячки от с. Новоселяне, Дупнишко, братята Кирил и 
Михаил Лисичеви от с. Жедна, Радомирско, Димитър Бивлев от с. Крайници - осъден на 20 г. 
затвор, Боян Петров Марков - секретар на ЗМС в Перник, и други. Разкрита и заловена е и 
конспиративна група от с. Крайници Дупнишко, в състав: Асен Йорданов Славков, Пене Каримов, 
Генчо Тренчев (войник), Ерменчо Алексиев Стоименов от с. Витановци, Кирил Симеонов Дражев 
от с. Кленовик и други. 

Обвинен в подривна дейност във войската и осъден на смърт с изпълнена присъда е и Славчо 
Рангелов - председател на Градското ръководство на ЗМС в Перник. Във връзка с всички тези 
групи, но успоредно е действала и конспиративна група, начело с Ангел Донов от Плевенско, сега 
живеещ в Плевен, която се е състояла от трудоваци и минни работници. За репресиите над тях 
нямаме точни данни. Като ръководства или членове на подобни паралелно действащи земеделски 
младежки групи са осъдени и Станко и Георги Беладжийски от с. Ярлово (или Поповяне), Само-
ковско - Георги умира в Шуменския затвор, Станко от с. Горни Романовци, Брезнишко, Петър 
Беров от с. Поповяне, Самоковско, Милчо от с. Извор, Радомирско, Илко Кованджийски от Перник, 
Кирил Г. Зарев, Александър Лесов (Лесето) от с. Соволяно. (Повечето от данните за Пернишко са от 
Иван Астатков - деятел на БЗНС в Перник.) Драматичен, но и комичен е случаят на зъболекаря 



 

Васил от Дупница. Живее като син на офицера Георги Сапунджиев, осъден от Народния съд на 20 г. 
затвор. Като отива войник и после, когато учи висшето си образование, забелязва, че ту го презират 
като вражески син, ту го лансират като свой?! Някъде му дали да прочете досието и 
характеристиката си и разбрал, че всъщност е син на загиналия при Страцин доброволец в т. нар. 
Отечествена война Слави Маринков, но после е осиновен от подпоручик Сапунджиев, никой не се 
взирал в личните му качества. Типичен подход при тоталитарното общество - не е важно ти какъв 
си, а какво са писали зад гърба ти... 

През най-върхово репресивната 1951 г. от Пернишко тръгва по пътя на страданието и друга 
земеделска младежка група, обвинена, че се подготвя да "подрони, отслаби и събори народната 
власт". По данни на Минчо Илиев Костов (моя благодетел в понтона на ужаса, в чиято огромна 
кожена шапка оцеляха донейде краката ми), групата от 9 души е всъщност само от стигналите до 
съд, иначе десетки души са били арестувани, разследвани и бити. Осъдени са: Минчо Стефанов 
Марков от Банкя-София, Петър Стоянов Христов, Минчо Илиев Костов и Петър Велинов Зафиров 
от Мещица, Пернишко, Кирил Стойнев Серафимов от с. Зидарци, Пернишко, Борислав Мирчев 
Велинов от с. Дивотино, Пернишко, Кирил Петров и Иван Григоров-Мустака от с. Вердикал, 
Софийско, и Мирчо Грозданов Деянов от с. Църнел, Пернишко. Присъдите са от 20 до 5 години. Не 
по-добра е съдбата и на Понорската група земеделски младежи, подгонени още около изборите. 
Макар почти балкански терен, там през 1949 г. започва образуването на ТКЗС. По данните на 
Свилен Мартинов те се подготвяли да противодействат, властниците ги дебнели да ги убиват. А че 
такава заплаха е реална, няма съмнение, защото малко преди това, през 1946 г., там е убит Христо 
Йорданов от с. Дреново, Софийско - член на окръжното ръководство на БЗНС. Убит е край Понор 
от група партийци, причакали го след събрание в селото, като си тръгнал за Дреново. Убит с ножове 
и камъни и скрит в храсталаците, с отрязана глава, за да не се познае кой е. После главата му била 
намерена и черепът скърцал, като го пипат, което значи, че е накълцан с камъните. "Това е вече 
шестата жертва преди изборите тука, в Софийско." - казал Асен Михайлов от Пожарево при погре-
бението. След такъв страшен пример Свилен Мартинов, Евстати Илиев Матов, Андрей Златков, 
Тодор Иванов - всичките от Понор, тръгнали да бягат в Югославия. Александър Миланов от 
Дреново им дал една пушка, а с тях тръгнал и Крум Владимиров Радев от с. Василовци. Успели да 
избягат, но югославските власти ги върнали, та тук години не могли да излязат от затвори и лагери, 
включително и оня,  дето им дал пушката. 

В този край има много непроучени репресии и издевателства. Макар и с неизвестни, по-скоро 
недовършени проучвания за подробностите, нека огласим поне имената на редица убити от 
Софийска област. Димитър К. Пердов от с. Радуил, Самоковско - убит от общинския милиционер 
Георги Ив. Даскалов, Рангел Пиралков и Митко Стоилов Маньов от Ярлово - осъдени на смърт и 
убити, Първан Стоилов Бояджийски от с. Шатрово, Радомирско - убит на 8 януари 1946 г., Балчо 
Тошев от с. Литаково. Ботевградско - убит в двора си, както хранел добитъка, Драган Петров-
Шкодровски от с. Гурково - след сражение с милицията в местността Тиовски преслоп се укривал 
ранен в с. Оселна, Врачанско, но оттам изчезва безследно. 

С искрено извинение пред читателите ще цитирам новопристигнало писмо за смъртно осъдените 
от Пиринския край, въпреки че привършихме с данните за там, останаха много неясни неща. То е от 
Милко Вълчев от Сандански, сега живеещ в София, ж. к. "Люлин", блок 318, и гласи: "В края на 
1946 г. бях арестуван и в мазето на милицията в Свети Врач бях с един Кръстьо Янкулов, който ми 
каза, че е задържан с още 20 души от с. Клепало и други около Огражден планина, като освен други 
действия срещу властта, обвинявали ги, че са укривали и осъдения на смърт от Народния съд 
полковник Иван Гологанов - военен прокурор в Плевен. После те бяха изпратени в 
Горноджумайския затвор. В този затвор бях с д-р Митов, осъден с горянските чети около с. Влахи, 
Санданско. Той ми каза имената на четниците, които са умрели преди съденето им от мъченията 
при следствието: Димитър Серафимов, Тренко Троицов, Благо Рабишев, Ибо Салиев, Истър Донков, 
Мирчо Балабански, Андрей Куртишев и още по-зверски загиналите, връзвани за препускащи коне 
Асен Драчев, Иван Шатев, Васил Адамов и Солун Ташев - четиримата от с. Влахи. Знам 
положително, че тези ужаси са устройвани от гърбавия Граф от Свети Врач, който спокойно сега си 
се разхожда из София. Всичко това става през 1947-1948 г. В този процес бяха осъдени 84 души с 12 
смъртни присъди, включително за Михаил Думбалаков, а Върховният съд го остави жив поради 
напреднала възраст - 80 години. Отменени бяха и други, но останаха смъртни Андрей Спасов от с. 
Влахи. Асен Милев и Илия Чолев от Ощава, Смилен Гаргов oт с. Поленица, Янчо Иванов от гара 
Пирин и двамата полковници от София-Димитър Цветков и Стойне Бачийски. Всички бяха 
докарани от Сливен в Горна Джумая и аз, с други петима затворници, гледахме през едно прозорче 
от нашата килия, когато в 23 часа започнаха да ги извеждат за убиване. Само полковник Бачийски 
извика високо: "Смърт на комунизма! Сбогом, другари!". 

Това е най-съществената част от писмото за неща, които при досегашните данни не бяха 



 

известни. По-нататък авторът описва и други важни случаи из затворничеството си, между които и 
този, че К. Муравиев казвал в Сливенския затвор, че на 5 септември 1944 г. имал среща в Чамкория 
с военни от САЩ и Англия, които го уверили, че има споразумение съветските войски да не 
минават отсам Дунава, но не излязло вярно... 

В съпротивата срещу азиатския болшевизъм не остана равнодушна и старопланинската част от 
Софийска област (Голема планина) - от Искъра до Мургаш. Обвеяна от легенди и сказания за 
подвизите на Чавдар войвода, Мануш войвода, Обща Мара, Войка девойка, Вълчан Пандурски и 
поп Мартин (попувал в Лъкатник). Стъпките им по тези усойни долове и зелени върхове сами канят 
към гордо непокорство, пред каквито и да е властници и притеснители. Още след изборите през 
1946 г. тук, край плочените колиби и самотни кошари, се слага началото на младежки земеделски 
групи, смъртно обидени, че укривалите се довчера тук партизани-чавдарци са наложили режим и 
такива наряди и Държавни доставки, при които бедните планинци нямат пари дори за газ и сол... 

Коренно земеделска е тази планина още от стамболийско  време, защото тогава е построен 
мостът на река Искър, чрез който десетината бедни колибарски села се свързват с линията София-
Мездра, но е и силно комунистическа, други партии няма. Като абсолютно "пладнарски" тук БЗНC е 
бил в искрено взаимодействие с другите, затова и обидата от наложения ужасен режим само месеци 
след Девети септември бликва в рязко противопоставяне. Вероятно не съм никак безпристрастен в 
момента, защото през лятото на 1949 г. бях съпричастен със започващото организиране на 
съпротива. Каква наивност съм имал, когато предлагах на връх Чукава да правим Национален 
противоболшевишки конгрес, докато Илия Георгиев предлагаше да бъде на връх Издримец... 

Но като отидох войник и почти веднага попаднах в затвора, другите без мен са осъществили и 
замисления "Първи балкански освободителен батальон", и конгресната сбирка на връх Издримец, 
като са и понесли жестоките последствия от това... 



 

 
ПРИСЪДА № 313 - 111 В ИМЕТО НА НАРОДА 

 
Софийският окръжен съд - Първа колегия, в състав: председател - Илия Байчев, съдебни 

заседатели - Максим Мл. Григоров и Гунка Азманова, прокурор - Петър Райковски, по наказателно 
дело № 687 по описа за 1952 г. присъди: признава подсъдимите Асен Георгиев Петров Кардашки, 26 
г., от с. Бов, Софийско, Асен Илиев Кафеджийски, 31 г., от с. Осеновлак, Софийско, Георги 
Николов Гелов, 37 г., от с. Бов, Борис Милев Цонев Кутов, 42 г., от с. Лакатник, Софийско, за 
виновни в това, загдето от пролетта на 1949 г., до месец май 1951 г. в селата на Искърското дефиле 
са организирали и ръководили въоръжената организация "Първи балкански отряд", която си е 
поставила за цел да подрони, отслаби или събори народнодемократичната власт в НРБ чрез преврат, 
бунт, метежи, терористични действия и общоопасни престъпления, поради което и по силата на чл. 
70, ал. 1, от НЗ, във връзка с чл. 35 от НЗ ги осъжда, както следва: Асен Георгиев Петров Кардашки 
- на смърт чрез разстрелване, Борис Милев Ц. Кутов - 20 г. лишаване от свобода, Асен Илиев 
Кафеджийски и Георги Николов Гелов - 15 г. Осъжда подсъдимите Трайко Алексиев Колев от с. 
Лесковдол, Софийско, и Петър Иванов Пашов от с. Бов на 12 г. затвор, Никола Стоичков Коцев от с. 
Лесковдол – 10 г., Илия Димитров Грънчарски от Осеновлак - 8 г., Асен Мирчев Гатев от с. 
Осеновлак - 5 г. лишаване от свобода, задето са станали членове на посочения "Първи балкански 
отряд“, наказуемо по чл. 70, ал. 2 от НЗ. 

Признава подсъдимите Димитър Витов Стойков, на 30 - от с. Губислав, Софийско, и Максим 
Петров от с. Заноге, Софийско, за виновни, задето през втората половина на 1950 г. до май 1951 г. в 
селата по Искърското дефиле са организирали и ръководили въоръжената организация "Първи 
искърски отряд", поставила си за цел... и ги осъжда по на 20 години лишаване от свобода, а като 
членове на тази организация подсъдимите Славчо Борисов Гуцев от с. Зимевица, Софийско, и 
Кирил Лозанов Славков от с. Губислав - по 15 години, Христо Тодоров Динчев от с. Заноге - на 12 г. 
затвор, и подпомагалия двата отряда Иван Христов Дулички от с. Граница, Кюстендилско, живеещ 
в София - на 10 г. 

Изреждат се и заловените оръжия - българска и германска карабина, пистолети, 208 миньорски 
капсули за взривяване, много патрони и дори една лента от картечница, дълга 1,5 метра... 

Съденето им се е състояло на 2, 3, 4 април 1952 г., а залавянето им е през май 1951 г. Това 
означава 11 месеца ужасни мъчения при следствието, за да се признава било и не било, при което 
Илия Георгиев Пашов от с. Бов издъхва в ръцете на палачите от ДС - Враца, и не се вписва в 
обвинителния акт. Присъдите са потвърдени и Асен Г. Кардашки е убит! А както и при всички 
случаи, много арестувани и бити с недоказана вина после поемат разни страдални пътища. 
Укриващият се в нелегалност Николай Борисов Гуцев от с. Зимевица - брат на Славчо Гуцев, е 
избегнал началния удар, защото е заловен през юли 1952 г. и е осъден на 6 години затвор. 

Опицветската конспирация е също едно от най-мощните звена на развихрящата се народна 
съпротива срещу самонатрапилата се "народна власт" през 1950-1952-1953 г. За съжаление, данните 
за нея, които имаме, са повече от оскъдни. Знае се, че и тя е организирана и въоръжена с цел 
сваляне на властта по престъпен начин по чл. 70, ал. 1, и във връзка с член 5 от Закона за забраната 
на БЗНС - Н. Петков. Прикачено им е и обвинение в шпионаж и намерение да избягат през 
границата и всички общоприети тогава стандартни обвинения и само който не е попадал в ареста и 
съда, не знае как се прикачват. Залавянето им и съденето стават през 1952 г. в два големи процеса: 
младежка земсова група с 22 подсъдими с поискани от прокурора две смъртни присъди, но 
издадени 5 по 20 години и следващите от 15 до 3 години; група на по-възрастни членове на БЗНС с 
18 подсъдими и издадени 4 смъртни присъди, три от които изпълнени. Център на организацията е 
село Опицвет, Софийско, с обхват цялата западна част от Софийска селска околия - Сливнишко и 
Годечко. За основен организатор се смята Никола Георгиев Лозанов от с. Опицвет. Ще цитирам 
имената на известните ми до този момент подсъдими по частичните данни, предадени ми от Георги 
Данаилов от с. Опицвет, сега живеещ в София, Найден Гълъбов от с. Дреново, Софийско - адвокат в 
Костинброд, и Васил Владимиров Гьорев от с. Петърч, Софийско, сега живеещ в София - всичките 
участници и потърпевши. 

Присъдите са: Никола Лозанов от с. Опицвет - смърт, Никифор Модев - смърт, Тодор Модев, 
студент - смърт, Иван Георгиев Иванов от с. Мало Малово, Годечко - 20 г, Найден Гълъбов от с. 
Дреново-20 г., Васил Владимиров Гьорев от с. Петърч - 20 г. (депутат от 7-о ВНС), Димитър Зарков 
и Никола Ценков от Алдомировци - по 20 г., Кирил Иванов Тинев и Димитър Ташков - пак по 20 г. 
Тодор Младенов, Георги Димитров Виденов, Димитър Леков Гьорев - по 15 г., Антон Любенов 
Цветков, Георги Данаилов, Димитър Петрушинов (Мало Малово), Тончо Евтимов, Мартин Манков, 
Евтим Манков, Ангел Владов Величков, Тодор Сл. Спасов от Алдомировци и много други 
получават по-леки присъди. 



 

Там, където нашите деди през 1885 г. отстояха националната ни независимост, те са опитали да 
се борят за социалната независимост на българите, за което са дали смъртни жертви и безкрайни 
страдания по затвори и лагери. В тяхното ръководство е намерен някакъв проекто-списък с вероятен 
бъдещ Министерски съвет, дето генерал Славчо Трънски фигурирал като военен министър, а Денчо 
Знеполски - също на някакъв висш пост, в едно земеделско управление. Обяснението им е, че към 
Сливница по това време били настанени много войскови части и се говорело, че по заповед на 
Славчо Трънски всеки момент щели да се отправят за София и да свалят правителството на В. 
Червенков. 

Както казваше Денчо, те със Славчо доста си изпатили за този списък. 
Не само за териториален баланс, но поради важността на събитието, сега се отправяме на другия 

край на Софийска област - бунтовно Средногорие. Излъчващ почтеност, природна интелигентност, 
пестелив на думи, но с широка славянска усмивка е Тома Георгиев Томов от с. Чавдар, Софийско 
(Пирдопско). Да не повярваш, че е преживял така драматично живота си. На 14 февруари 1953 г. 
той е арестуван във влака Русе-София и обвинен като главен организатор и ръководител на 
въоръжена конспирация за "сваляне на народната власт", заедно с Цветан Асенов Гоцянов, Димитър 
Г. Шукеров, Петко Балкански и Никола Лалов Мутафчийски. След мъчително следствие, 
смъртоносният член 70, ал. 1, както и чл. 83, ал. 1, изплитат въжето над главата му. Тома Томов е 
осъден на смърт! С тежка верига на крака, той цели седем месеца тръпне в очакване на своя край. 
Нощите са ужасни. Дори мисълта не може да излезе от килията. Всяка стъпка на чукащите по 
коридорите сякаш е към неговата килия. Двеста и повече нощи, не подлежащи на описание! 
Разстрел, бесилка или подъл безшумен удар с желязо в тила, както се чува, че убиват смъртните? 
Мисълта се пита, а сърцето тръпне до изнемога... Най-после смъртната присъда е заменена с 20 
години! Вместо моментния удар, капка по капка ще изцежда силите му всяка килия или лагерна 
барака. Двадесет години! Да се роди човек, да учи, войник да отслужи и да се ожени...А ти чакаш в 
глад, труд и студ през това време в затвора! И да присяда до теб Дявола в лицето на агентите и да те 
кани с едно драсване под зачерняща честта ти декларация да излезеш навън... Такива моменти било 
съдено да преживее и с благодарност да си спомня за социалдемократическия лидер Груди Панчев, 
с чиято духовна подкрепа издържа с чест на всичко. А божията милост му отваря вратите много по-
рано, отколкото биха искали мъчителите му... Сега Тома Томов щастлив баща и дядо и ведър 
поддръжник на идеите, за които е залагал живота си - земеделските... 

Известна между всички ни е и Костинбродската конспирация. Едва измолих списъка й от нейния 
водач Кирил Рашков, който едва 19-годишен е осъден на 20 години. Знае че в една хубава книга е 
описан като най-дръзкия, умен и издръжлив затворник в българската душегубка - Пазарджишкия 
затвор76. Конспиративната дейност на групата земсисти започва през 1948 г. и завършва с 
арестуването им през 1952 г. Обвинението е от познатите - подготовка за сваляне на властта, а 
страшните конспиратори са съвсем млади: Кирил Рашков, осъден на 20 г. затвор, Асен Кръстанов - 
17 г., Димитър Иков - 17 г., Кирил Кръстанов - 15 г., и Любен Колев - 10 г. поради непълнолетие. 
Сега Кирил Рашков съвсем открито води хиляди земеделци като председател на Окръжното 
настоятелство на БЗНС-София-окръг. 

В стремежа си да опиша всеки отделен случай вече далеч надхвърлям възможния и заплануван 
обем на книгата, поради което нека читателите ме извинят, че започвам съвсем лаконично да 
отбелязвам събития и личности, които заслужават далеч по-голямо внимание. Дано в следващото 
издание на книгата се пресметне друг обем, който ще побере с жалост изоставеното. 

Репресирани в Елинпелинско: Стоян Колдов - затворник и талантлив поет от с. Лесново, живеещ 
сега в София, Борис Пешев от с. Караполци - виден деятел на БЗНС, многократно репресиран, 
Цветан Бонев от с. Горна Малина - осъден на смърт, останал на доживот и след тежките 
преживявания след излизането от затвора починал, Димитър Николов Панов от с. Чеканчево - 
осъден като студент на 6 г. затвор. От Чеканчево са репресирани и Петър Димитров Чанев, Ангел 
Евтимов Иванов и Йордан Димитров. Георги Панайотов Иванов от с. Белопопци е лагерист, Борис 
(или Благой) Бонков Недялков от с. Долна Малина е осъден за конспирация със земсисти и удавен в 
Белене на 10 март 1953 година, Стоил Тодоров Вълков от с. Байлово е осъден през 1951 г. по 
скалъпен процес заедно с адвоката Илия Тренев от София, с Асен Димитров и Милко Попов и 
излежава в затвора повече от 5 години, после живее в София (сега покойник), Димитър 
Фердинандов Ангелов от с. Огняново осъден на 10 г. с процеса на Таралежков през 1951 г., Илия 
Цветанов Динков и Владимир Вучков Стаменов са затворници, а Боне Николов Петков, лагерист и 
тримата от с. Нови хан77. Цветко Захариев Георгиев от с. Потоп, сега живеещ в Елин Пелин, заедно 
с Никола Петков и Милко Василев Милков от Негушево, както и много други, образуват група за 

                     
76 "Затворник К-89", Константин Костов, изд. 1992 г. 

77 Данните са от Цветко Николаев - деец на БЗНС от Нови хан. 



 

въоръжена борба срещу властта като земеделци и срещу ТКЗС. В кратка схватка с партийци през 
1954 г. в Негушево е убит партийният секретар. Арестувани са 15 души, но са осъдени трима: 
Никола Петков и Милко Василев - на смърт, а Цветко Захариев - на 12 години. Впоследствие 
Никола е убит, а Милко като непълнолетен остава на 20 г. (симпатизира на легионерите). 

Репресирани от Ботевградско: Димитър Миков Марков от с. Новачене е виден земеделски 
деятел, известно време нелегален с Драган Шкодров и е преминал през много лагери и затвори. 
Георги Попстефанов от с. Рашково - земеделски деец, началник на жп милиция след Девети 
септември, многократно е бил в лагер, а синът му Стефан Г. Попстефанов като студент е откаран в 
лагера, а през 1948 г. е осъден на 10 г. затвор за участие в "Селска армия на свободата - САС". 
Талантлив поет, издал е две книги, а сега живее в с. Синеморец, Бургаско78. За възстановяване по 
нелегален начин на БЗНС са тежко репресирани Лазар Лалов и Камен Христов (народен 
представител 1946 г.), Антон Гоцин от Ботевград, Цанко Луканов от Осиковска Лъкавица, Стоян 
Бончев от Етрополе, Цеко Атанасов от с. Трудовец, Димитър М. Марков и Дило Стефанов Дилов от 
с. Рашково, които през 1951 г. са разкрити и осъдени. Кръстьо Стоянов Шесташки от с. Литаково - 
земеделски кандидат за народен представител през 1946 г., е многократно изпращан в лагер, 
уволняван и интерниран, заради опозиционната си дейност. Сега живее в София, бодро поддържа 
БЗНС и голяма част от настоящите данни са плод и на неговата памет. Стоян Beлев Гетов от с. 
Радотина е един от най-смелите и рискуващи съюзни дейци от този край, преминал през много 
килии и лагерни бараки. Убеден земеделец, лагерист и затворник е и Иван Балчев Тошев от с. 
Литаково, като в това време загубва завинаги и баща си (за когото писахме, че е убит). 
Врагоманията на властите и стремежът да се търсят навсякъде врагове едва не погубват и стария 
почтен земеделец от с. Литаково Иван Вутов Врачев. При колективна вършитба в селото, а той е 
управлявал на вършачката, се запалва купчина слама, с опасност да обхване снопи и околни купи. 
Като опозиционер върху него пада съмнение за подпалването. Арестуван и подведен под смъртни 
членове от закона, той едвам е спасен в последния момент след блестящата защита на адвоката 
Никола Рилски. Доказало се, че запалването е от искра от ауспуха на движещия батозата трактор... 

Тежко преживял затворник от Литаково е и Илия Вутов, а от с. Врачеш под подозрението, че 
поддържат укриващия се със смъртна присъда на Народния съд подофицер Стилиян Бързовски, са 
арестувани и осъдени учителката Вела Георгиева Попова и монахинята от Врачешкия манастир 
Касияна. Цяла група земеделци от с. Врачеш са откарани в лагер след победата си на изборите през 
1946 г., когато те започнали да устройват на това основание своя администрация в селото. По данни 
от други места се сочи и много добър човек затворник от Ботевград - Марин Радков Ангелов. В 
писмо, подкрепено с документи. Христо Гаврилов Бановски от с. Равнище, доказва една сполетяла 
го малка, но болезнено изживяна репресия - изключен е от ШЗО "Христо Ботев", поради 
пристигнала характеристика, че е бил земсист. Недко Славчев Недков от с. Осиковска Лъкавица е 
убит, заради опозиционна земеделска дейност (по данни на брат му Христо), а за същото, макар и 
по-леко са репресирани и Иван Георгиев Вълчковски от с. Разлива, Васил Савов Витков от 
Осиковска лъкавица, Петко Ст. Гуговски и Гечо Пейков от Правец. 

Много са и единичните случаи, за които не може да се сочи определен район или околия на 
дейност, освен Софийска област, като Георги Божилов Недялков от с. Росоман - анархист, изтърпял 
много в затвора и в Белене само заради оПита да помогне за бягството на двама затворници съидей-
ници - Бончо Няголов и Дончо Хр. Кушлев от с. Шипка. Благой Иванов Белухов от с. Брезница, 
Гоцеделчевско, има 11 години в лагери и затвори, Стефан Дилов Цаков и Цако Петков Генчев от с. 
Манаселска река, Софийско, са затворници, Стефан Станоев Любенов от град Земен е изтърпял 2 
години в Богданов дол и Белене, Васил Червеняков от с. Голямо село, община Бобов дол, е 
преследван дълги години, заради земеделската си дейност, а синът му Петър Червеняков е носил 
това клеймо до самия 10 ноември 1989 г. Борис Русинов от с. Гинци, Годечко, е арестуван, бит и 
въдворяван от 1949 до 1951 г. Захари Илиев Славков от град Сливница е две години в Куциян и 
после умира при много неизяснени обстоятелства. Предлагал е да преведе Никола Петков през 
границата, но той е отказал. Веселин Стоянов Кедов от с. Братушково, Софийско, също бил в лагер 
заедно със Серги Златанов като председател на Околийското настоятелство на БЗНС в Софийска 
околия. Тодор Димитров Киров, роден в с. Телиш, Царибродско, свещеник в с. Алдомировци, 
изтърпява 8 години в Софийския затвор от 1952 до 1960 г. (Данните са събрани от прелюбезния д-р 
Йордан Козарев, виден деец на БЗНС и председател на лекарската секция при ПП). Спас Момчилов 
Петров от с. Гинци е изтърпял 5- годишна присъда по Годечката конспирация на БЗНС през 1947 г. 
по чл. 1, ал. 2 на ЗЗНВ. (Съобщава Найден Стойчев) С дързък присмех е посрещал всички удари на 
властта Бойчо Огнянов от с. Хераково, Софийско - дългогодишен лагерист, сеяч на земеделски 
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идеи, на когото дори сега наскоро запалиха сгради от злоба местните партийци. От Хераково е и 
Владимир Георгиев Иванов, сега живеещ в ж.к. „Люлин“, София, чийто страдалчески път и 
самороден литературен талант заслужават отделно внимание. Той съобщава за убития от Хераково 
Асен Войнов Пейчев, кмет на селото през блоково време, от БЗНС напълно невинен (Дядо по 
майчина линия на генерал Бойко Борисов). 

Владимир Г. Иванов е председател на Клуба на репресираните в ж. к. "Люлин" и затова за него 
следва да се пише в раздела за София-град. В лагера Куциян доста време прекарва и Петър 
Момчилов от с. Садовец, Брезнишко, като наказание за активната си земсова и земеделска дейност 
По данни на Екатерина Медарова през 1954 г. в с. Веринско, Ихтиманско, е завършил своя достоен 
живот на офицер, учител и земеделец Борис Александров Русинов, преминал през много арести и 
лагерите в Богданов дол, Твърдица и Белене. В село Пожарево, Софийско, също е твърде гореща 
борбата между властта и по-будната част от хората там. Това започва с убийството на свещеника 
Михаил Лазаров Костадинов, по-късно ударът е насочен към видния земеделски деятел в Софийско 
Асен Михайлов - кандидат за народен представител от БЗНС. Едва излязъл от лагерите, мъчени-
чеството му е понесено от неговия син Михаил - Мишо Пожаревски, защото е наследил и 
земеделските му идеи. Той е един от най-дейните ръководители на ЗМС в Софийска селска околия, 
а това скъпо се заплаща в ония години. Но за разлика от баща си, той доживя падането на 
болшевизма и достигна до банките на 7-о ВНС през 1990 г. Оцелял като по чудо от войната в 
Унгария, майор Любомир Николов Димитров от Ихтиман изпитва теглото на лагерите Росица, 
Куциян, Гигенска махала и остров Персин в Белене. През всичките години на "народната власт" не е 
видял бял ден и Александър Борисов Иванов - Сандо Шопа, от Банкя, защото със своята речовитост 
е един от важните земсови деятели. Методи Новев е един от дългогодишните затворници, 
превърнал мъката си в сполучливи стихове. Сега живее в София. 

От никого незнаен, някъде като войник, показва своето свободомислие и Петко Ив. Нюарски от 
старопланинското село Ябланица, Софийско, и заплаща това с години на затворнически мъки. По 
изобилните и смислени данни на Владимир Г. Иванов от Хераково научаваме и за побоя и 
осъждането на Ангел Георгиев Иванов от същото село. Причината е, че е твърде добър стопанин и 
влиятелен сред хората, но отказва да стане председател на ТКЗС, за да подведе и другите да влязат. 
От същия източник ни става известна и злата участ на Христо Томов Неврокопски, роден в Перник, 
в земеделско семейство, изселило се по-късно в Модерното предградие - София. Христо 
Неврокопски е висшист, служител в столичната община, но е обвинен във вражеска агитация и 
осъден на 20 г. затвор, от които изтърпява 14. Нелека беда е сполетяла и семейството на Стоян 
Сотиров Георгиев от с. Равна, Годечко. Брат му успява да избяга през границата и те са изселени 
чак в Търговищко, с условие да се върнат само когато накарат емигранта да се върне. Баща му 
заболява от рак и умира. 

Една от най-свидните жертви пред прага на свободата е и твърде рано загиналият поет Георги 
Атанасов Заркин, роден през 1940 г. в с. Бели Искър, Самоковско. Баща му загива при Черната 
скала още веднага след Девети септември 1944 г. Отблъскван отвсякъде като син на "безследно 
изчезнал народен враг", той има находчиво перо и все пак е приет на работа в "Земеделско знаме". 
Но оттам е арестуван за вражеска агитация и организация за сваляне на властта и през 1966 г. 
осъден на 6 години затвор. За вражески стихове и дръзко и неподкупно държание в Старозагорския 
затвор отново е съден и по-късно откаран в Пазарджишкия затвор- лобното място на толкова 
открити чела. Там през 1977 г. по данни на Иван П. Божилов от София той е убит в карцера от 
директора Топкаров с тесла и като излязъл навън, карал надзирателите да му чистят панталона от 
пръските мозък!... Съвестно ми е да вмествам в няколко реда личността на младежа, човека и поета-
мъченик!... Само ще добавя, че по инициатива на сина му Лъчезар и горещата съпричастност на 
библиофилското издателство "Николай Ликовски" бе издадена посмъртно стихосбирката "Отвъд 
чертата" - 1994 г., от която ще цитирам само мотото: 

"Нам нужни са ни храбреци - 
задават се барутни жътви. 
Поне станете вие, мъртъвци,  
защото живите са мъртви..."
 

* * * 
Със съзнанието, че данните за тази голяма област са далеч непълни за следващото издание на 

книгата ще се надявам на информация от клубовете на репресираните по места: Благоевград79 - 
Тодор Занков, Ботевград - д-р Цветан Маринов Геров, Василка Хр. Сотирова, Атанас Анг. Богданов 

                     
79 Много данни за страдалци от Западна Софийска област ми даде и Григор 

Ст.Атанасов от с. Бракьовци, Годечко (БЗНС). 



 

Годеч - Георги Йосифов Божилов, Радомир - Костадин Илиев Захаринов, Михаил Сотиров Койчев и 
Кирил Георгиев Зарев, Самоков - Иван Наумов Коцев, Лаке Хр. Джокин и Лазар Г. Атанасов, 
Кюстендил - Димитър Стойчев, Трън - Любомир Драгоманов Гигов и Гиго Б. Байкушев, Ябланица - 
Марко Василев Иванов, Васил Хр. Вълов и Петко Попмихайлов Генов. 



 

 
ХАСКОВСКА ОБЛАСТ 

 
Размирна и "невралгична" както и Бургаска, тази област не само е дала много жертви през 

болшевишкия режим, но и лобни места за мнозина от други краища, тръгнали към южните ни 
граници с надеждата за спасение от репресиите. Но както ще видим, намирали са повечето смъртта 
си, защото и безцеремонната жестокост на властващите тук е подчертано изразена. Тя започва още 
от самия Девети септември 1944 г. и се ръководи от такива "борци за народна свобода", които 
застилат пътя си към високите постове в столицата с трупове и черни забрадки. Знам, че звучи вече 
банално да повтаряме, че и тук убийствата без съд и присъда и безследно изчезналите са 
неустановимо число. Затова ще се позовем на конкретни случаи, и то писмено огласени, които 
никой до днес не е опровергал... 

Под заглавие "Девети септември 1944 година - преврат, а не народно въстание" във вестник 
"Анти" от 10-16 септември 1993 г. (брой 36) бившият офицер от т. нар. "фашистка армия" Венелин 
Попов, кавалер на три ордена за храброст, пише: "Когато съветските войски окупираха цялата 
страна и достигнаха южната ни граница, всякаква вътрешна съпротива беше изключена... 
Полицията беше предадена, но най-здравата структура на държавата - войската,... беше в ръцете на 
старите командири. Операция "побратимяване" трябваше да сложи край на всякакъв страх от 
реставрация. Как стана това на 12 септември 1944 г. в Хасковския гарнизон? Началникът на 
гарнизона полковник Маринов е поканен да предаде командването. Той отказва: "Със заповед съм 
назначен, със заповед мога да предам полка!" Но другарите от Оф искат веднага. Набързо е свикан 
митинг и тълпата тръгва към казармите. От щаба излизат няколко офицери, начело с полковник 
Маринов. По предварителен сценарий те са вдигнати на ръце и отнесени към партизанските 
командири. Прегръщат се - "побратимяват се!" Изведнъж по даден знак започва хаотична стрелба. 
Първи са простреляни полк. Маринов, поручик Гюлмезов, капитан Чукурлиев и още петима 
офицери. Градът е потресен... За оправдание е пуснат слухът - полковник Маринов с верен 
фелдфебел е поставил картечница на покрива, откъдето е стрелял срещу партизаните (а оттам няма 
видимост към плаца)... Жестокото избиване на офицерите е дело на партизанските командири 
Благой Пенев, Делчо Делчев, Янчо Янчев и Демир Янев. Партията-майка им се отблагодари - 
първите трима са после с генералски чин, последният-министър." По-късно, когато Демир Янев 
пише мемоарите си - книгата "Свой сред хората", поправя лъжата с картечницата, като сочи, че била 
поставена на прозорец, но не обяснява как така няма убит партизанин? 

В публикацията на Ася Грънчарова "Шумкарите избили войници на пост" (в. "Демокрация" бр. 
269/17 ноември 1993 г ) се посочва не само избиването на войници от постовете за охрана на 
мостовете по река Марица "с цел набавянето на оръжия", както се пише в посочената книга на 
политкомисаря-министър Демир Янев, но и хвалбите на Гроздан Даскалов- председател на Пети 
състав на Народния съд в Хасково и Борисовград (сега Първомай). В интервю пред месния в. 
"Шипка" той говори за своята хуманност, тъй като запланираните 60 души по списък за смъртни 
присъди той издал "само" 19 в Борисовград и 9 в Хасково. 

Стефан Стайков Стефанов, 16-годишен, от с. Драгойново, Борисовградско, отивал в с. Езерово да 
му шият панталони, когато станала битка там някъде между войската и партизаните. Видяла го 
някаква жена, станала близка с властите, и след Девети септември е осъден на 10 години затвор, че е 
отивал да "предаде" партизаните. Нещо повече, зарежда се нещастен живот за цялото му семейство. 
Майка му и баща му са дълго време арестувани и бити, после арестуват и интернират брат му, а 
след затвора той е трудовак и строи мавзолея и Партийния дом в София. 

Плач раздрусва цялото същество на старицата Радка Стоянова от с. Ракитница, Старозагорско, и 
сега, когато разказва как с педантична последователност е унищожено цялото й семейство. Мъжът й 
Пеньо Белев е взет от дома си на 16 септември 1944 г. и чак след година го откриват на баира под 
куп камъни. Децата й -едното на 3, другото на 8 годинки, са дочакани да пораснат и синът й "се 
самоубил", а след време дъщеря й е "сгазена с влака", че и оставеното от тях внуче след година 
загива "при нещастен случай"... Чудовищно азиатско отмъщение, "до девето коляно", както казва 
народът! 

Особено кървави са били дните след Деветосептемврийския преврат в Чирпан и Чирпанска 
околия. По проучванията на Костадин Ив. Събев - председател на Клуба на репресираните в града, 
както и на д-р Иван Гочев, Петър Влаев и Вълчо Русев Ковачев от клуба в Стара Загора са 
доставени списъци на повече от 120 дущи, убити без съд и присъда от града и селата (списъците - в 
края на книгата). В списание "Борба"80, кн. 114 от септември 1993 г., издавано от Българския 
национален фронт в САЩ, са поместени списъци на убитите от Казанлък. Асен Сапунджиев - 
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търговец от Харманли, убит пред къщата му от Руси Коларов, д-р Генов от същия град е убит в 
милицията, а Димо Севов е убит от Радой Щерев край село Преславец, Харманлийско, и редица 
други. Както и другаде вече посочихме, наричаната "отечественофронтовска власт" и тук си е била 
чисто болшевишка. 

Пред мен в изложение от Денчо Бинев от Независимото дружество за защита правата на човека 
се очертава картината около Девети септември в с. Черноконево. Там за кмет е назначен 
земеделецът Митю Иванов. Но около него с пистолети в ръце обикалят група партийци и искат мъст 
от десетки хора в селото, които били фашисти и сговористи. Той решително се противопоставя, но 
те извикват своите по-видни функционери от Чирпан - Йосиф Ешкенази от ГК на БРП /к/ в Чирпан, 
Илия Гочев - партизанин от с. Целина, и Владо Велчев Пчеларов - партизанин от с. Златна ливада, 
които провеждат следствие на някои хора и заявяват, че ще ги карат на следствие и в Чирпан. По 
пътя обаче ги избиват край върбалаците на Марица, и то жестоко, чрез съсичане с брадви. 

Научавайки това, кметът Митю Иванов намира Кънчо Славов - земеделец партизанин, и с него 
отиват при Минчо Драндаревски - земеделец, тогава председател на Областния комитет на Оф, и му 
се оплакват от злодействата на комунистите. Той заявил, че горе, в центъра, има споразумение и 
земеделци да се назначават за околийски управители и кметове, но ако са назначени или никой не 
ги слуша, или пък с насилие ги отстраняват. Назначеният за околийски управител на Казанлък 
земеделец за да се опази жив, дошъл и се укривал в дома на самия Драндаревски. Той успокоил 
донейде черноконявския кмет, че се подготвя Закон за Народен съд, който ще наказва по закон и с 
доказателства. Връщайки се в селото си, заварва комуниста Драгия Маринов, поставен като 
заместник-кмет, по чието нареждане Желю Жеков, Христос Янков, Слави Кръстев-Трънски, Делчо 
Маринов, Михаил Стоянов, Теньо Димитров, Слави Парушев и Илия Гочев са подготвили списък на 
60 човека от Черноконево за ликвидиране, а пет човека вече са убити на път за Чирпан. Върнал се 
отново кметът в Чирпан и доложил това злодейство на началника на МВР Бънзаров, който му казал, 
че досега е имало нареждане по партийна линия членове на Демократическия сговор,  цанковисти и 
други фашисти да бъдат избивани така, защото наближава Народният съд и няма да има за какво да 
ги осъди. Но вече се спряло това нареждане и сега всеки, който убие, ще отговаря (40-те 
безотговорни дни на революцията и тук! А когато се върнал в Черноконево, земеделецът кмет 
Митьо Иванов бил вече заменен от убиеца Драгия Маринов и заплашен с убийство. 

В книгата "Моята изповед" от Стратия Скерлев, писана в изгнание, също се посочват десетки 
случаи от опитите на земеделци, възпиращи злодействата, които още тогава се обърнали и срещу 
тях, защото били "защитници на фашистите". Това най-силно се разразило и тук през предизборната 
борба. Той като кандидат, а после и като народен представител, и другият кандидат - Вълчо 
Вангелов от с. Узунджово, живеели под постоянен терор. Вълчо дори бил пребиван от бой. След 
като Никола Петков е бил арестуван и народните представители на опозицията изгонени от 6-о 
Велико Народно събрание, Стратия Скерлев, Йордан Пиналски и Йордан Райчев разбрали, че няма 
живот в България за тях, успели да избягат в Турция. Както казва Митьо Ленков Карабаджаков от с. 
Елена, Хасковско, борбата между земеделци и комунисти в този край се е водила и още преди 
Девети септември. Той, макар и легионер по убеждение, след преврата влязъл в ЗМС, за да може по-
успешно да се бори срещу комунистите, дори бил избран в ръководството, но като такъв е 
претърпял много страдания и гонения. Сега живее в Габрово и той първи ме осведоми, че 
всеобичаният затворник доктор Никола Хубанов Грозев, роден в с. Гара Златидол, сега слято със 
Симеоновград, и имал жена и дете, е осъден на 8 години, от които лежал 6, е разведен и се оженил 
втори път и има още двама синове. Сега живее в град Поморие. 

Подгонените земеделци, пък и всякакви други, като имат под очи двете съседни страни - Турция 
и Гърция, често се блазнели от мисълта за бягство. Но тези граници са често и претекст за 
властниците да се разправят, с когото си поискат. В скръбно изложение до президента и всички най-
висши инстанции група близки на убити от с. Върбица, Първомайско (сега с. Филево, Хасковско) 
търсят отговор защо как са убити и къде са закопани осем души от селото през 1947 г. В съобщение, 
публикувано във в. "Народна войска“ от 24 септември под заглавие "Въоръжени групи от Гърция“ 
се казва: "През нощта на 7 септември т. г., когато нашият народ се готвеше да празнува своята 
победа и освобождение - 9 септември, в района на с. Чекеларево, Златоградско, една въоръжена 
група, идваща от Гърция, е направила опит да се прехвърли на наша територия. Близо до граничната 
линия същата се е натъкнала на наша засада, при което между нея и граничарите се завързала 
престрелка. В резултат бандата е била обкръжена и унищожена. На мястото на боя са преброени 
труповете на 11 мъже, един от които, тежко ранен, е успял да каже, че е от с. Върбица, 
Първомайско, след което починал. Самоличността на трима от убитите не е установена, а 
останалите осем души са Паньо Грозев Панев, Иван Йорданов Атанасов, Петър Желев Панев, Петър 
Рачев Петров, Христо Силиев Видев, Ганьо Ив. Гирев, Йордан Господинов Сталев и Ангел Грозев 
Пеев." В писмо до мен Сталю Господинов Сталев - очевидно брат на един от убитите, сега живеещ в 



 

ж. к. "Меден рудник" - Бургас, също настоява за проучване и огласяване на този трагичен случай. 
Досега близките им не знаят нищо повече, никой не е получил смъртен акт, но всичките са 
зачеркнати от регистрите на населението на с. Върбица - Филево. Тук обаче е ясно едно - 
хладнокръвно и целенасочено убийство! Защото всички те са младежи от 18 до 23 години и са 
будни земсисти, нееднократно арестувани, бити и заплашвани заради политическата си 
принадлежност и дейност81. 

И са възможни само две версии: или поединично са арестувани, събрани, откарани на границата 
и избити, или сами са се организирали за бягство, издадени и поставената, както се казва в 
съобщението, засада ги е избила до един. Няма гръцка практика да е въоръжавала групи и връщала 
за борба във вътрешността. Дори съобщението ни дава основание за това - един, като по нареждане, 
за да съобщат кой човек останал полужив, та само да си каже селото!?... 

Такъв е случаят и с братята Иван и Тоньо Петрови Тоневи от с. Константиново, Хасковско. Те са 
потомствени земеделци, баща им се е сражавал за Радомирската република през 1918 г., а синът на 
Иван - Петър Иванов Петров който даде данните, е вече трето поколение земеделци. Такъв дух носи 
и цялото им село, затова при изборите 1946 г председателят на дружбата в с. Константиново Стоян 
Желев е така пребит, че след месец умира, а заместилият го Миньо Грудев е постигнат от същото 
след две-три години. Въпрос на оцеляване е било и братята да избягат от селото си и да се насочат 
към границата. Но там, както в най-жестоката война, не приемат залавяне на пленници, а ги 
разстрелват преди да са я преминали. Третият им брат - Господин Петров Тонев, успява да премине 
и сега е изгнаник в САЩ. През 1952 г. и Петър Ив. Петров е осъден и изтърпява 10 г. и 6 месеца 
затвор, 7 от които на остров Персин. Няколко души от селото са лагеристи, други са интернирани. 
Доказателство за преследване "до девето коляно" е и случаят с Тончо Георгиев Настев от с. 
Черногорово, осъден през 1950 г., заедно с Атанас Благоев Николов от с. Катунци - син на народния 
представител от БЗНС Благой Николов, Борис Чолаков от същото село, Апостол Николов Стриков 
от с. Беласица, Петко Драгиев Коруджиев от Ямбол и Атанас Бойчев Атанасов от Бургас на дълги 
години затвор все по обвинението за възстановяване на забранения БЗНС. Разгневени от 
спечелването на изборите от опозицията в с. Брод, властите скалъпват процес и осъждат на затвор и 
Жеко Данев Митев, Никола Тилчев Димов, Теньо Данев Тенев, Жеко Жеков Делчев, Яни Гочев 
Янев, сина му Гочо Янев и Драгия Трендафилов. Особено непримирим със забраната на БЗНС си 
остава Тончо Настев от Черногорово, въпреки че вече е осъждан и за разпространение на Възвание 
против зависимостта на България от СССР, през 1976 година отново е осъден на затвор. И това 
обаче не го сломява и той е един от първите, които месеци преди 10 ноември 1989 г., през юни, 
подписаха писмото-протест срещу репресиите и за реабилитация на БЗНС - Н. Петков, и неговия 
убит водач. Христо Ив. Запрянов от с. Езерово, Хасковско, е също осъждан два пъти - веднъж през 
1947 г. за бягство и връщане от Гърция, и втори път за бягство с Георги Колев Нейков, Георги 
Митев Христозов, Кольо Русев Гаджев, Стою Тачев Колев, Андрея Тенев Юруков, Георги Петров 
Коралов и Димитър Джогов. Заплахата от лагер, затвор или убийство е подтик за безброй хора от 
тази област да предпочетат чужбина - Стоян Маринов от с. Динево, Хасковско, Динко Аргиров 
Желев от с. Светлина, Тополовградско (върнат после от ДС-службите), а заради него е изселван 
братовият му син Георги Аргиров, семейството на Колка Георгиева Костадинова от с. Малко 
Градище с невръстните й деца - Димитър и Елена, са изселени, заради баща си в Тревненско и 
досега си остават там. А Васил Тонев Завалов и баща му Тоньо Василев Завалов са откарани в 
лагера Белене само защото в родното им село Поляново, Хасковско, не може да бъдат търпени 
земеделци, които не са коленичили пред властта. Наскоро след излизането от остров Персин бащата 
умира. С последни издихания до близките си пише от Белене и Атанас Ив. Златарев от 
асеновградското село Тополово, но съден за бягство от Хасковския съд и заболял от туберкулоза на 
острова. Богати са данните в писмото на Добри Василев Иванов от с. Опан, живеещ в с. Узунджово, 
Хасковско. И тяхното село Опан е било арена на сблъсъци и побоища при основаването на ТКЗС. 
Местните феодали - Вълко Марков и Трандьо Желязков, под претекст, че са кулаци, задържат и 
бият около 15 човека, включително баща му, после брат му и дори майка му, за да ги сплашат да се 
запишат в ТКЗС. С прясно одрани кожи от овца е оцелял баща му, а по-късно и самият Добри, 
заедно със Стойно Димов Жеков и други двама са обвинени във всички смъртни грехове - вражеска 
агитация, нелегално възстановяване на БЗНС, заговор за бягство, за което получава общо 57 години 
присъда. 

Важна част от данните, които отнасям към съответните области, е случаят със злостния прокурор 
Жеко Тилев от с. Долно Белево, Хасковско. Осъдил много хора на смърт, при връщане от Бургас 
минал с колата си край станала пътна катастрофа и за да не изцапа колата си, не взел ранени и 
издъхващи от катастрофиралите. Взели му номера по-здравите и го предали, където трябва и той 
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бил уволнен. Само след месеци и той лично претърпял такава катастрофа и сега се мъкнел като 
влечуго... Над сто човека от Опан са репресирани, между които и възрастните Генчо Гочев - виден 
деятел от времето на Ал. Стамболийски, Дечо Тенев - народен представител от същото време, 
Добри Алтънски и синът му Запрян, Желю Драгов и синът му Боньо Желев, репресиите над всички 
тези хора се пренасяли и над техните деца, внуци и сродници. Основният удар обаче в опитите си да 
ликвидират народната съпротива срещу изземването на земята и учредяването на ТКЗС властите 
нанасят срещу най-непримиримите - младежите земеделци, земсистите, с големия процес срещу 
нелегално възстановеното окръжно ръководство. По две-трети скърпени доводи са изправени пред 
Старозагорския окръжен съд като участници в това ръководство Христо Монев Христов от с. 
Богомилово, Старозагорско, Желю Динев Желев от с. Землен, Старозагорско, Вълчо Русев Ковачев 
от с. Странско, Старозагорско, Константин Пътников и Иван Косев от с. Николаево. Казанлъшко, 
Нейчо Тончев от с. Малка Верея, Христо Пенчев от с. Дъбово (Шаново), Железан Райков и Димитър 
Баръмов от Хасковско и други. След неуспешните насилия да бъдат душевно смазани в подземията 
на ДС, пред съда те изнасят смело справедливите позиции на БЗНС по аграрния въпрос и доказват, 
че разгромът на селото чрез отчуждението на хората от земята чрез ТКЗС е гибелно за страната ни, 
Затова и присъдите са тежки - повечето са осъдени по 20 години затвор, а близките им са откарани в 
лагери. Само едно забравят властите и в този, както и във всички случаи на такава масова съдебна 
разправа - те ги изпращат в затворите и лагерите, дето са събрани именно ония, от които искат да ги 
изолират - членовете и симпатизантите на ЗМС и БЗНС. (Съдени са през 1951 г.)82 И ето, още на 
следващата година властите с голямо учудване и гняв разкриват конспирация със значително 
разклонение на възстановени земсови организации, състоящи се от още по-млади хора. 

Тодор Колев Костов Кавалджиев от с. Главан, Хасковско става земсист през 1945 г. (още е 11-
годишен). В романтичните си блянове, разжарвани от гнева за повсеместния терор на властващите и 
вдъхновен от историята на БЗНС, сформира със свои приятели "Главанска оранжева гвардия" нещо 
като военно крило на местния ЗМС. Събират се тайно, търсят оръжие из таваните на домовете си и 
мечтаят за излизане в гората за въоръжена борба. После обхватът на организацията се разширява и 
под името "Младежка оранжева гвардия" има своите клонове и ядра в 17 села - Главан, Помощник, 
Черепово, Изворово, Набожно, Александрово и други. Наброяващата вече към 100 души 
организация не е могла повече да бъде опазена в тайна и през 1952 г. те са разкрити и са арестувани 
около 60 младежи, някои още гимназисти. Следствието се протака дълго, защото пласт по пласт се 
разкриват нови и нови гнезда на организацията. Само от с. Главан през арестите преминават близо 
40 души. Пред съда в Харманли са изправени 11 души, 8 от които от Главан. Това е бунтовното 
село, дето има свой земляшки двойник и в Бесарабия и Силистренско. Към затворите поемат Стоян 
Георгиев, Иван Терзиев, Янко Каравелов, Иван Руменов, Михаил Проданов, Мильо Георгиев, 
Желязко Александров, А. Мирчев, както и Желю Динев и Железан Райков (отново съдени), а Тодор 
Кавалджиев е осъден на 18 години, но е непълнолетен и по чл. 37 от НЗ е оставен на 12 години, от 
които 10 и половина изтърпява в затворите на Хасково, Пазарджик, остров Персин, Плевен и отново 
в Белене. Цяла книга би трябвало да се напише за неговите и на другите изпитания, невместващи се 
в настоящата. Най-ужасното преживяване Кавалджиев има в Плевенския затвор през май и юни 
1961 г.83 

Вбесени от невъзможността да потушат възникващите по цялата страна нелегални организации 
на забранения БЗНС, властниците решават на най-високо ниво - Политбюро на ЦК на БКП, да го 
обезглавят и обезоръжат духовно-политически. В смразяващата атмосфера на Плевенския  затвор са 
събрани отвсякъде най-известните дейци на БЗНС, осъдени, но непреклонили глава, както и тези, 
които в самите затвори са се очертали като авторитетни лидери. 

В Плевенския затвор отдавна е уединен Димитър Гичев. Докарани са Иван Костов, Железан 
Райков, Вангел Горов,  Петър Пасков, Милан Дренчев, Желю Динев, Иван Кашленски, Господин 
Писарски, Слави Кацаров, Алипи Георгиев, Димитър Баталов, Господин Павлов, Димитър Гочев, 
Петър Ив. Петров и много други. Цяла глутница от най опитни следователи, началници и 
инквизитори са командировани в Плевен - полковник Рангелов от отдел "Затвори и ТВСГ, и 
полковник Троев. Помагат им Пенко Герганов и Сава Дълбоков от Окръжния комитет на БКП, 
директорът на затвора Ангел Бакърджиев, полковник Вълков и други. Те привикват, заплашват, 
обещават освобождаване, служби, жителство само срещу подписването на декларация, одобряваща 
"политиката и мероприятията на народната власт" и отказ от "вражеска дейност". До този момент от 
най-известните дейци декларация е подписал само бившият министър от БЗНС Асен Павлов. Някои 
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са на края на възможностите си, припадат. Подписва и Железан Райков с думите: "Стига земеделски 
паметници, живи хора трябват на съюза!" Малцина други подписват в последните минути на живота 
си, но мнозинството отказва. 

Тодор Кавалджиев е хвърлен в карцера за цели 27 денонощия, но отказва да подпише. Последно 
го привикват пред дошлите на помощ на колегите си полковник Свиленски - полковник Томов и 
Рангелов. Освобождават го от карцера, без да е подписал. Тогава разбира, че са станали 
произшествия, които са накарали началниците да възприемат по-мек тон. Стоян Георгиев от 
Кирово, Бургаско, е полудял, Гуспата от с. Пъстрогор, Хасковско, и Ангел от с. Певците, Карловско, 
са се хвърлили от площадките на третия етаж, Найден от гр. Ябланица си е разрязал вените. За 
непокорните пак наказателно отделение и пълна изолация, без колети, писма и свиждане, без книги 
и вестници. Но будната човешка мисъл намира свой отдушник и в това положение - поезията. Там 
Т. Кавалджиев съчинява и запаметява, а после и записва няколко стихотворения, някои от които са 
съвсем добри. Така постъпва и Никола П. Вълов - Бежански, чието тегло описахме другаде. За тези 
ужасни дни е разказът мy "Шепа вода", публикуван после и на Запад и в сборника му под същото 
заглавие, издаден през 1991 г. 

Изпреварихме с настоящето описание акцията "приобщаване към Оф" в Плевенския затвор, за да 
покажем каква тревога на властите създават масово възстановяваните нелегални земеделски 
организации и колко жестоко се отнасят към тях, въпреки че те са повечето просветно-
идеологически и помощни. 



 

 
"ЗЕЛЕНИТЕ ОГНЬОВЕ"84 

(Детско-юношеската организация на земсистите от с. Малево, 
Хасковско) 

 
В началото на 1952 г. в селската прогимназия "Св. Св. Кирил и Методий" в с. Малево, 

Хасковско, подобно на Главанската младежка земеделска организация, се създава ученическа, 
почти детска земсова организация. Нейният създател е ученикът Георги Иванов Пинчев, който е 
едва 14-годишен /р. 1938 г./ и това е доста срещана рекордна младост за такава дейност сред всичко 
което съм проучил и описал на тази тема... 

И самите членове са също млади, в детско-юношеска възраст, и само някои от по-късно 
присъединилите се са вече в приемливо младежка възраст. Но, всички са от семейства недоволни и 
противници на болшевишката власт. 

Те се събират на тайни места и повечето си говорят за БЗНС, защото от родителите си са 
слушали, че само по времето на управлението на Ал. Стамболийски /1919-1923 г./ е имало грижа за 
живота на селяните и за народа въобще, без да са проучили идеологията на Съюза. 

Първата проява на организацията е унищожаването на първомайската украса пред входа на 
училището през нощта срещу Първи май 1952 г. СВАЛЕН е челният партиен лозунг портретите на 
Сталин, Ленин, Г. Димитров, В. Коларов, Вълко Червенков и други. При тази акция те са 
подпомагани и от 19-годишният Петьо Христов Борачев, който повдига на раменете си почти детето 
Георги Пинчев, за да докачи и свали портретите на омразните им партийни големци. 

А самият Петьо Хр. Борачев, още през 1950 г. е създал земсова група във втора гимназия в град 
Хасково, чиято главна дейност е събиране помощи за подложеният на тежки репресии Димитър 
Стоянов, орг. секретар на БЗНС - Н.Петков и бивш депутат от групата на Никола Петков във 6-тото 
Велико народно събрание през 1946 г. 

Борачев е приет по настояване на Г. Пинчев в детско-юношеската група и като по възрастен той 
става ръководител. /Твърде интересен е фактът, че в една от разработките на Държавна сигурност 
"непокорници" е казано, че той е вербуван за агент на ДС, но, цитираме: "не е разобличен напълно, 
а отива и предупреждава обектите към които е бил насочван". Сиреч, Борачев не е предал децата-
земеделци от Малево, въпреки, че е бил принуден да "сътрудничи". След като отива войник 
връзките му, с групата унищожила украсата, са прекратени. 

И самата група се смълчава до началото на 1953 г. когато Г. Пинчев вече ученик в гимназията в 
Хасково отново активира дейността й, но в по-намален състав и то от по-твърди и оформени 
земсисти в нея, които четат и трудове по земеделска идеология. На мястото на отишлият в 
казармата Борачев, Г. Пинчев привлича първият си братовчед Бойчо Димитров Бойдев, също от с. 
Малево, роден през 1933 г., в много бедно семейство. Бойчо е буден и интелигентен младеж, пише 
стихове, но е и тежко болен от туберкулоза. Именно Бойчо дава окончателното име на 
организацията "ЗЕЛЕНИТЕ ОГНЬОВЕ", докато преди това в разпръскваните позиви пишело, че са 
от "БЗНС-"Ал. Стамболийски" или от "ЗМС-Ал.Стамболийски". 

През втората половина на 1953 г., през 1954, та чак до края на февруари 1955 г. ДС в Хасково 
упорито търси кои са и къде са тези, които покриват цяло Хасковско с позиви против ТКЗС и 
всички мероприятия на властта от името на „БЗНС-ЗЕЛЕНИТЕ ОГНЬОВЕ"? 

Накрая, поради организационна небрежност, "БЗНС-Зелените огньове" е разкрита и на 30 май 
1955 г. след тримесечно следствие, зелените юноши на ЗМС са изправени на съд пред Хасковския 
окръжен съд. 

Доклад на ДС в Хасково до зам. министъра на МВР Г. Кумбилиев за хода на следствието се 
уточнява, че Бойчо Димитров и Георги Пинчев, 17-годишен, "упорито отказват показания и се 
държат дръзко“. Пред мен е ПРОТОКОЛ ЗА СЪДЕБЕН РАЗПИТ пред състав от: Видю Димитров - 
председател на съда, Митю Йорданов и Иван Стоянов съдебни заседатели, секретар Лада Кадиева и 
прокурор П. Бойдев по н.д. 282 по описа за 1955 г. пред който Г. Пинчев отговаря така: "Не се 
признавам за виновен по предявеното ми обвинение. Не си спомням да съм членувал в нелегална 
организация, която си е поставила за цел да събори властта с разпръскване на позиви"... 

 
Плевенски затвор 
ЗАПОВЕД 
N: 45 
Плевен . 3.VI. 1959 г.. 
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НАКАЗВ А М  
Затворниците 
ГАНЧО МАРИНОВ МАРИНОВ И Георги ПЕНЧЕВ ИВАНОВ 
С четиринадесет денонощия изолирани в отделна килия за непристойно държание пред др. 

Окръжен началник МВР. 
 
   
 Началник на затвора 
 
По натам в съдебното дирене той заявява: Отказвам да отговарям на каквито и да е въпроси. 

Излишно е да ме разпитвате. Това тук е съдебна комедия. Въпроса е разрешен предварително от 
Окръжното управление на ДС..." И продължава: "Няма никакви закони тук! Всичките ви закони са 
противонародни! В България народни закони е имало единствено по времето на Стамболийски. 
Когато Стамболийски оправяше батака на следвоенна България, вие, комунистите, дигахте 
стачки..." Душевно смазан от страх, какво ще стане със синът му, бащата на Пинчев крещи в залата: 
"Не го слушайте, синът ми не е добре със ума!" Но този син допълва: "Ето че накарахте родителите 
ми да ме смятат побъркан. Нищо ми няма, не правя пропаганда, а говоря истината.." 

Произнесените присъди са: Бойчо Димитров Бойдев - 8 г. затвор, Георги Пинчев Иванов - 5 г. 
затвор, (смалена после, поради непълнолетие на 2 г. и 9 месеца от Върховния съд), Тако Караиванов 
е осъден на 3 г. затвор, Милко Колев - 1 г., а Георги Ив. Коджаиванов е осъден на половин година 
затвор. 

След присъждането, Георги Пинчев е изпратен в Пловдивския затвор, а после и на други места 
от сталинистките мъчилища, а Бойчо Димитров в Кюстендилския затвор, където е затворническата 
болница. Там се доразболяра и психически и след освобождението си живота му е една жива 
трагедия. Промяната след 1989 г. посреща като жив труп. Той умира през март 1991 г. без да 
преживее радостта от разпадането на властта, която погуби младостта му... 

Всички останали изтърпяват наказанията си и излизат на свобода. 
Но органите на Държавна сигурност добре запомнят процеса и не ги изпускат из погледа си на 

всяка крачка. 
Но и Георги Пинчев на свой ред си остава същият. Уж по-опитен и предпазлив, но скоро отново 

е изправен пред съда.  
По монтирано по провокаторските показания на Петьо Хр. Петев Борачев обвинения, за 

нелегално възстановяване  на забраненият БЗНС-Н.Петков, още по-голяма група малевски младежи 
са подложени на тежко следствие, ръководено от известния палач в този край Кирил Йонев Гюров 
ОТ СПЕЦИАЛНИЯ СЛЕДСТВЕН ОТДЕЛ на ДС в София. Той е точно копие на човека-звяр Изидор 
Зеев, тъй като дълго е стажувал при него. Подсъдими са освен Г. Пинчев и отново Тако Ив. 
Караиванов, Генко Йорданов Генков, Янко Георгиев Янакиев, Марко Таков Марков, Георги Димов 
Георгиев и Георги Делчев Топалов. 

За Генко Йорданов това е също второ осъждане, защото още през 1951 г. той е осъден заедно с 
баща си Йордан Генев заради това, че са носили помощи за Димитър Стоянов в Пловдив, като 
Генко е осъден на 5 г. затвор, а баща му на 7 г. Този път Георги Пинчев е осъден най-много: 12 
години строг тъмничен затвор. Петьо Христов на 8 г. (може би за да придава истинност на 
обвиненията?), Тако Караиванов на 5 г. Генко - 8 г., Георги Димов - 2 г., Яни Георгиев - 4 г., Марко 
Таков - 3 г., и Георги Д. Топалов - 1 година. И започват отново дългите митарства по затвори и 
лагери, а семействата им са вече "Вражески", следени и притеснявани всестранно от властниците. 

Но, през 1989 г. дойде най-после дългоочакваният от всички ни "ВИДОВ ДЕН", който за 
многострадалният Г. Пинчев беше и светъл ВЕЛИКДЕН, защото вече десетилетие е избиран за 
главен секретар на БЗНС и два пъти е избран за народен представител в 38-то и 40-тото Народно 
събрание, всеобщо уважаван за своята логична мисъл, откровеност и последователност. 

(Тук се изкушавам да посоча и един непонятен случай: Т. Кавалджиев един добре запознат със 
"Зелените огньове" автор, както и с Ямболската нелегална организация на земсистите, ги е напълно 
"забравил" в своята книга за Историята на Земеделския младежки съюз - ЗМС?) 

В този ред следва да посочим и едно по-предишно, но завършило твърде трагично събитие, 
показващо разправа с непълнолетни в този край. На 29 април, ден преди Великден 1948 г., в 
местността Кандамунев бунар, по посока на гръцката граница, група ученици от гимназията в гр. 
Любимец - земсисти, наранени душевно от забраната на техния съюз, решили да избягат в Гърция. 
При предварителните уговорки сред тях се вмъкнал доносник на властта и издал плана им. Вместо 
да предотвратят това властите им устройват засада в местността, дето трябвало да се съберат -



 

между Любимец и с. Сива река, на 10 км от границата. Автоматни откоси и светещи ракети 
разтърсили вечерната тишина и сред писъците на умиращите, началникът на милицията в 
Свиленград, известен като Джамала, доубива двама ранени ученици, без капка съвест на човек и 
вероятно баща... Там загиват Атанас Ангелов Кючуков, Димитър Атанасов Димитров, Георги 
Караиванов, Коста Николов Костов от с. Сива река, Михаил Крайчев, Ангел Стоев и Георги Янев. 
За останалите живи с избити зъби и строшени ребра следва низ от съд и затвори и 
неблагонадеждност за цял живот. В публикация на Георги Ковачев във вестник "Персин" от 16 юли 
1993 г., от която вземам част от данните си, се отделя едно име на евентуалния провокатор, който ги 
е издал, за когото , в обвинителния акт пишело, че е случайна жертва. Това според мен не е логично, 
щом и той е загинал, а маниер на властите да отклонят вината от себе си. Близките им и до днес не 
знаят къде са погребани тези жертви на властническото безумие. 

Подобен геноцид е станал и в Средна гора, между селата Турия, Александрово и Павел баня, 
Казанлъшко, и Розовец, Пловдивско, в местностите Индже бурун и Мечия конак с избиването по 
най-подъл начин на чета от над 24 души горяни. Повечето от тях са били от Пловдивско, затова там 
посочихме имената им, но предателят им Никола Христов е от с. Турия, Казанлъшко, поради което 
ще го посочим и тук. По данни на източник, на когото вярвам, но пожела да остане анонимен, почти 
цялото поколение на този предател е измряло. 

Някъде към с. Габарево, според много източници, със самолет от Франция са спуснати с 
парашути група анархисти, решени да се борят на живот и смърт с болшевишката власт. По данни 
на представителката на фАБ - Цветана Джерманова, това са Богдан Стефанов, с истинското име 
Христо Несторов, Дончо Караиванов и Мильо Иванов. Христо Несторов (Богдан Стефанов) добре 
познава района, защото е първият партизанин тук преди Девети септември. Той намерил своите 
ятаци, старите землянки. Пребивавали дори в местността Патарещица в Стара планина, а после и в 
Средна гора, в района на родното му село Павел баня. Подготвят се за решителни акции срещу 
властниците. Но поради предателство, което произлизало извън България, на 23 март 1954 г. те са 
обградени от хиляди милиционери и войници. При тях е била и Емилия - съпруга на Дончо Ка-
раиванов. Те двамата успяват да се измъкнат от обръча посред сражението, Несторов е ранен, но не 
се предава, а се самовзривява и загива, а Мильо - ранен и в безсъзнание, е заявен, осъден и убит... 

И в Казанлъшко много млади хора не приемат ярема на робството. През 1949 г. там е разкрита 
младежка група, възстановила своя ЗМС, начело със студента в учителския институт  Петър Ст. 
Петров от с. Нова махала, Чирпанско, живеещ в Казанлък. Те се заклели да разпространяват идеите 
си, въпреки забраната им, но за това им са нужни пишеща машина, циклостил, дори 
радиопредавател. С набавянето им се заема особено смелият младеж Тодор Петков, който бил 
минавал границата и решил с тази цел да замине за чужбина. Но изчезва, като от косвени източници 
се узнава че е убит на границата при връщането. Заловените младежи са изправени пред 
Старозагорския съд с прокурор Никола Стефанов, наричан и Касап Кольо. Подсъдимите са 12 души. 
Петър Петров приема по-голяма част от деянията им върху себе си, което е проличало пред съда и 
макар да са издадени присъди за десетки години, той е осъден на 7 години затвор. В старозагорската 
Бастилия той е също така всеотдаен към всички, заради което е обвинен, че прави конспирация и е 
наказан с уединение. На 12 юли 1953 г. е изнесен мъртъв от килията си. Според властите се е 
самоубил, а според някои затворници - той е бил изнесен, насечен на парчета... (Данните са от 
публикацията на Кольо Атанасов във в. "Персин", бр. 25 от февруари 1994 г. Атанасов е от с. 
Розово, Казанлъшко.) По Присъда № 967 от 16 ноември 1951 г. на Старозагорския окръжен съд - 
наказателна колегия с председател отново Радослав Радев и прокурор Динко Пейчев, са осъдени: 
Вълко Минков Вълков от с. Попово, Елховско - на 20 г., Иван Димитров Карталов, Михаил Станков 
Стефанов, Илия Христов Вълев, Стоян Колев Караджов и Георги Стоянов Вълков от с. Дъбово, 
Елховско, на различни срокове затвор по стандартното обвинение - за образуване на нелегална 
николапетковистка организация, която щяла да "подрони, отслаби или събори народната власт". 

Много шумен и придружен с най-невероятни слухове за оръжие, шпионаж и диверсии е и 
състоялият се на 13,14 и 15 септември 1951 г. в Чирпан процес за "разкрита група конспиратори, 
агенти на империалистите, които възстановили забранения ЗМС на П. Сьрбински в Чирпан и 
околните села", както пише някоя си Д. Огнянова в окръжния вестник "Септември" от 22.09.1951 г. 
Смазани са от бой от зловещите следователи Георги Ковачев и Байо Попкин от Стара Загора. По 
настояване на не по-малко зловешия прокурор Динко Пейчев са осъдени: Руско Михалакиев Пеев 
от Чирпан - на смърт, но задочно, защото е избягал през границата, Станчо Николов Гергинов от с. 
Средно Градище - на 20 г., Стефан Стефанов Телкиев от Чирпан - на 7 г., Гено Деянов Коев от с. 
Свобода - на 12 г., Христо Атанасов Шмилев от Чирпан - на 12 г., Костадин Иванов Събев от 
Чирпан . на 10 г., Александър Тотев Александров от с. Голям дол - на 7 г., Господин Монев 
Господинов от Стара Загора - на 7 г Манол Николов Костадинов от Чирпан - на 7 г., Димитър Пенев 
Абаджиев от с. Рупките - на 7 г., Калина Славова Димитрова от Стара Загора - на 2 г. и 6 месеца, 



 

Иван Желев Брезов от с. Малко Тръново - на 3 г.. Слави Славов Славов от с. Свобода - на 2 г., Иван 
Колев Салиев от с. Средно Градище - на 2 г. След този ден всички осъдени понасят тежката си 
съдба по разни затвори и лагери... Като не успели поради липса на доказателства да осъдят с 
конспирацията Съби Иванов Събев от Чирпан, брат на току-що осъдения Костадин Ив. Събев, 
осъдили го за страшното престъпление на Жан Валжан, описано някога от Емил Зола в романа 
"Клетниците" - взел 2 хляба без купон... И на съда секретарят на съвета Д. Томов като свидетел 
въобще не споменава за хляба, а за това, че баща му е кулак, а брат му е осъден от народната власт... 
Преследвана е и сестра им Марийка, както и близките на другите осъдени. Осъденият на смърт 
Руско М. Пеев минава границата заедно с Петко Стоянов Колев от Чирпан, Иван Нейков и Миньо 
Манев от с. Димитриево, с които са трудоваци, при с. Кондево на река Резовска през 1950 г. След 
разни изпитателни периоди в турския лагер "Юскюдар" и "Пендик" и под покровителството на 
емигрантския комитет там, начело със Стратия Скерлев и Йордан Пиналски, заминават на Запад. 
Руско остава в гр.  Гермерсхайм - Германия, а вятърът на събитията отнася Петко Ст. Колев чак във 
Виетнам, дето се водеше войната между Виетнам и САЩ. Там имало и други българи, помагащи на 
американската армия. После се озовават в Аляска, а по-късно Петко Колев се задържа като полицай 
в гр.  Ричмонд в САЩ, дето се пенсионира и живее и сега. Тук обаче, по жестоката си традиция, 
властите постоянно тормозят близките на Петко, особено големия му брат Кольо Ст. Колев и 
сестрите му Делка, Златка и Желязка. 

Тази жестока традиция пристяга с кървавата си ръка и към невинното и нищо не подозиращо 
семейство на Недка и Стоян Стоянов Нейков от с. Спасово, Чирпанско. На 18 декември 1956 г., по 
мръкнало, Стоян е откаран в селсъвета от агента Петър Дойчев Петров. Там е стръвната глутница: 
кметът Душо Георгиев, Тоньо Митров - зет на Боньо П. Бончев, и партийният секретар Марчо Г. 
Огнянов от с Гита. Оттам Стоян Ст. Нейков изчезва и до днес не се знае гробът му. Жена му Недка 
и трите й малки момчета са подложени на заплахи и унижения. Не им дават дори хляб от фурната. 
От Кольо Русев Пейков те научават, че Стоян е убит със сопи и железа от събралите се в общината 
управници, изкаран тайно и закопан някъде. Протестите и молбите до разни инстанции от името на 
Недка и синовете й - Нейко, Иван и Стоян, и до днес остават без отговор. 

С плач се задавя и днес, докато споделя болката си и Пенка Ив. Димитрова от Чирпан за убития 
при страшни мъчения неин съпруг Димитър Танев Арабаджиев от с. Стоян Заимово, Чирпанско - 
окръжен организатор на ЗМС и член на Академичния ЗМС като студент по право. Той бил задължен 
да се разписва вечер в милицията при началника Желю Начев и началника на ДС Кольо Захариев- 
Гуджука. На 3 ноември 1955 г. след разписването той не се върнал у дома и после инсценирали, че 
се е хвърлил под влака, макар да нямало никакви данни за това. В Чирпан се знае и твърди, че К. 3. 
Годжука има към 42 убийства и това му е едно от поредните. Пенка - бременна в 8 месец, едва 
оцелява и ражда син - Димитър... 

Много още тегла, по много пъти затвор и лагери, уволнения и унижения са изтърпели старият 
комита Стефан Видев Райков от Чирпан, Стоян Христов Стоянов, Слави Тончев Делчев, Стефан 
Телкиев, Станчо Н. Гергинов и Христо Златанов Христов от с. Братя Даскалови (обиколили "за 
малка справка" всички лагери и затвори), Йовчо Николов Костадинов от Чирпан - касиер на ЗМС 
през 1944 г., многократно арестуван и в Богданов дол с пречупен гръбнак, Петко Илиев от с. 
Спасово, живеещ в Казанлък, Минчо Димитров Танев, живеещ сега в Пазарджик, и много други. 
Освен личните си, те разказват и доказват и теглата на тия, с които ги е събирала клетата им съдба 
по затворите. 

Стоян Хр. Стоянов разказва за бягството от Самоводене на Васил Енчев от с. Асеновци, 
Ловешко, Стефан Василев Тутеков от с. Врабево, Троянско, и Асен Трифонов (Тишков) от 
Тутракан, които успяват да минат границата. По-късно Стефан, Асен и Васил се върнали да водят 
борба, но съдбите и пътищата им се разделят и са трагични. (За това - другаде.) Станчо Гиргинов 
разказва как докарани до гладна смърт в килията, колегата му съкилийник си ядял изпражненията! 
А той е познат деятел и доктор, но позорът е на управниците, а не негов... Подобна е участта и на 
народните представители от Чирпан Ради Христов Радев и Христо Генов Илиев, обиколили всички 
лагери, като на Христо Г. Илиев и братовите синове са в лагери - Янко и Христо Илиеви, от които 
Янко е бит, докато повърнал кръв и починал. Но въпреки преживяното, макар и вече възрастни, 
живите от тези мъченици имат в очите си още от блясъка на мечтите и надеждите си за по-доброто 
утре на България. Костадин Ив. Събев дори е подредил цяла изложба от рисунки из този живот и 
макар да са от самоук художник, те могат да съперничат със своя реализъм в изображението на 
много съвременни нашумели творци. 

Много хора от този край, репресирани групово или поединично, не могат да бъдат огласени като 
такива по липса на активност от тези, които трябва да сторят това. Антон Бонев - студент от 
Казанлък, само знаем по име и че е убит като земеделец. Не знаем одисеята на Кольо Атанасов от 
Розовец, на Иван Кутинов - председател на Клуба на репресираните в Казанлък, на фамилията 



 

земеделци Чомакови от Твърдица също на Георги Георгиев Ребров - председател на клуба в 
Кърджали, на Марин Славов, от Кърджали, на Янчо Георгиев от Хасково, Тодор Михайлов Денчев, 
Куман Вълков, Пенчо Кирков Вълчев и писателя, журналиста и книгоиздателя Ангел Ников от 
Димитровград - автор на романа "Островът" и на една стихосбирка. В Казанлък е роден и жестоко 
репресираният журналист и полиглот Дечко Драгиев - главен редактор на вестник "Персин" и 
деятел на Съюза на репресираните. Упорито апелира за това в Хасковския край и Здравко Урумов, 
чиято съдба също е помрачена от репресии. Малко ни е известно за рано загиналия от 
болшевишките изстъпления поет от с. Криво поле, Хасковско Слави Бъчваров - свидна жертва пред 
олтара на свободата в Пазарджишкия затвор 1952 г. Лагеристи от Хасково са и Стоян Жеков, Тодор 
Пашов и Данчо Грудев, който и скоропостижно умира, Калчо Тонев Калчев и Стойко Тонев Душев 
- двамата от с. Партизани, Чирпанско. Село Черна гора, Чирпанско, е дало осем концлагеристи: 
Жеко Димитров Арабаджиев, Митьо Дженев, Иван Славов (Славея), Кольо Христов Пейчев, Кънчо 
Вичев Попов, Тенчо Дешков, Минко Хр. Илиманов, Иван Димитров Узунов, но и трима убити без 
присъди - Кольо Христев Шиманов, Митьо Петков Дойчев и Стоил Желязков Стоилов, убити край 
с. Добри дол. От с. Опълченец убитите без присъда са девет, от с. Славяни - трима, от Партизани 
(Омурово) убитите са девет, от Оризово - двама, от Плодовитово - пет, а различно репресирани са 
двадесет и един. От с. Гранит убитите са пет, а лагеристи и затворници - двойно повече... Това са 
села с общински център село Братя Даскалови, от което пък убитите със съд са девет, безследно 
изчезналите - трима, политически затворници са Стоян Христов Златанов, Иван Кърпачев и Христо 
Златанов, лагерист е Георги Стоянов Стефанов. (Тази поредица от данни е документирана от Клуба 
на репресираните.) 

Сред изобилието от факти за репресиите в Хасковска област се откроява фамилията Михови от с. 
Странско. Петимата братя - Петър, Таньо, Васил, Йовчо и Запрян, изтърпяват безброй страдания по 
лагери и затвори, заради  родово-потомственото си преклонение пред земеделските идеи- Това 
обаче не стряска поколението им да застане на същите позиции. Доктор Тончо Михов, сега живеещ 
в Пловдив, макар роден 1940 г., участва активно в опасното дело - възстановяване на ЗМС в 
димитровградската гимназия, заедно с Тончо Костов от с. Брод, чийто баща - Косто Чолака, е  също 
репресиран, както и с Тако Караиванов от Малево. Пострадали от с. Странско са и фамилия 
Балабанови - Запрян Ангелов, Петър Русев Качуля, Ганьо В. Тангъра, Димо Димов Бубаря, а 
побратими на Михови са и Вълчо Русев и Боньо Костов Чолаков (Брод). Баба Желяза от Ябълково - 
една нова баба Тонка, която изобретателно укрива още през 1948 г. горяни - Ильо Панев, Вътко 
Вътков и Гено Троев от с.Самуилово, Дяко Петров от с. Бряст, Атанас Праматаров от 
Асеновградско, като Велко Славов и Ради Славов от горяните са сега в САГЦ. Семейството на 
избягалия в Турция Стратия Скерлев - синовете Димитър и Ангел и дъщерите Яна и Гергана, както 
и жена му, са изселени от дома си в с. Българин, а Яна - дори вкарана в затвора. Репресирани са и 
родствениците на емигриралия Динко Аргиров от с. Светлина и баба Желяза - сестра му, лежи в 
затвора, и Георги Аргиров от с. Светлина, на когото е чичо, както и Вълко Бонев от същото село. 
(Тук и другаде вероятно обърквам границите на Хасковска и Бургаска област, защото съм изпуснал 
прелюбезното писмо с данни от Спас Кънев Иванов от Нова Загора.) 

В Хасковска област е и едно от централните мъчилища на болшевишката тирания - 
Старозагорският затвор. Там изтърпяват теглото си или намират смъртта си повечето от 
репресираните в Хасковска област. Едва ли някога ще се огласи колко ужас са побирали стените му 
за "годините на народната власт", макар да не е толкова всегласно прокълнат както Плевенския и 
Пазарджишкия. Нямаме начин да огласим това и тук, но не може да се отмине един героичен факт в 
най-близките до нас години, когато в него бяха концентрирани повечето политически затворници - 
от 1959 до края на тоталитаризма. За тези години разказва дългогодишният затворник Атанас 
Андонов Костандиев от с. Голямо  Крушево, Елховско. Той е беглец от казармата, върнат насила от 
емиграция и два пъти осъждан на смърт, отменена с подписи от селото му. 

На 8 срещу 9 октомври 1969 г. група затворници, начело с Петко Георгиев Чобанов от с. Сив 
кладенец, Ивайловградско, Васил Йорданов и двама негови братя от Пазарджишко - селото им е под 
язовир, Димитър Карамфилов от Хасковско, Атанас Петров от с. Долно Езерово, Бургаско Кръстьо 
Атанасов Кръстев от с. Момина църква, Бургаско, самият Ат. Костандиев и други се организирали 
да извършат фронтално бягство от затвора чрез насилствено обезвреждане на охраната. Навън щял 
да ги чака с камион Димитър Влайков от с. Сърнево, Старозагорско, който си е излязъл преди 5 дни. 
Единственото им оръжие за това са направените в дърводелската работилница железни шила от 
арматурно желязо. Първо нападат надзирателя с ключовете и след намушкване - не смъртоносно, 
Кръстьо взема ключовете и отключват само килии, в които има честни и верни на делото 
затворници. Тръгват към управата, намушкват и надзирателя Иван Колев, после отрядния началник 
Живко Плондера в гърлото и са на път да овладеят положението. Но от прозорците някъде един 
криминален се развикал: "Политическите превзеха затвора-а!" и към портала вече ги срещат 



 

милиционерите и стрелят срещу тях. Те са вече много. Побягват към дърводелската работилница, 
грабват по-дълги дъски и опитват от покрива да се спуснат навън. Но това им отнема време, а 
властите реагират доста по-бързо от предполаганото. Затворът е обграден от още милиция, идва 
даже директорът с бронирана кола. Той бил на някакво кино или театър и в тъмното от вратата 
някой извикал: "Ако тук е директорът на затвора, да знае, че там е превзето от фашистите!" 
Бунтовниците са вече обречени. Те дълго остават на покрива на дърводелната с викове: "Искаме 
свобода! Долу диктатурата! Долу СССР"! и други. Дори подемат "Жив е той, жив е!", но в крайна 
сметка са арестувани и веднага повалени от бой на земята. Познали по дързостта му и водача им - 
Петко Г. Чобанов, и след ужасен побой, от който той станал на кърваво парче месо, раздробяват 
главата му с автоматни откоси... Непонятно как са разрешили да бъде предаден на родителите му. 
При погребението му, като видяла състоянието му, майка му изпищяла - "Убили, убили, но защо са 
го, милото, така обезобразили?!“ Там някой си Георги Даилов от с. Мандрица държал реч против 
властническата постъпка и после е осъден на 3 години затвор. Другите заловени освен големия 
побой са съдени - Васил Йорданов и Димитър Карамфилов на смърт, Кръстьо Атанасов - на 20 
години, и около 20 други на различни срокове. Смъртните по-късно са заменени с 20 години, а на 
ранените надзиратели са платили хиляди левове обезщетение. 

По разказа на Иван П. Божилов от София и на Атанас Костандиев в този затвор през 1967 г. е бил 
прокопан таен канал под стената, ограждаща двора, като е започвал под струпани там щайги. 
Негови инициатори са Любомир Стайков от Хасково, Симеон от Гълъбово, едно младо момче от 
българските турци и други. Заловили са ги по разпръснатата навън пръст. Л. Стайков след 
излизането си от затвора е избягал на Запад, а двамата му братя са убити - един в Белене, а другият 
в Хасково. Затворът е морга, дето и да не си осъден на смърт е твърде несигурно дали ще излезеш 
жив. Майката и бащата на Мехмед Ахмедов Абилов от махала Читаци. Момчилград, цял живот ще 
доказват със сълзите си това, защото той е осъден през 1962 г. на 12 г. затвор, но само пет дни след 
влизането здрав и прав в затвора им съобщават, че е починал "след кратко боледуване" и няма да им 
предадат тялото му... 

Отново за сподавена младост напомня и залавянето и осъждането на група земеделци, 
възстановили своята организация и в селата Царева поляна, Стамболово и Войводиново. Осъдени са 
11 човека: Делчо Петров Панчев, Андро Петров Гумаров, Манол Тодоров и Стефан Делчев от 
Царева поляна, Танчо Тодоров, Митьо Делчев от Стамболово, Вълко Белев Радев от Войводиново. 
Осъдени са на многогодишни срокове затвор по чл. 70, ал. 1 и 2 от Наказателния закон. Данните за 
този случай са от Лозко Янев Терзиев, секретар на Клуба на репресираните в Хасково. Същият, 
чийто портрет на закоравял враг дълго време е стоял пред някаква изложба пред театъра сред града. 
Пак благодарение на Лозко узнаваме имената на някога прочулите се  горяни в този край Петко 
Шенков от с. Звеница - избягал после и починал в Канада, Тодор Джедиев от същото село и Христо 
Василев от с. Долно Войводино. Във връзка с дейността на групата от Царева поляна са 
репресирани и Коста Бодуров от с. Големанци и Тальо Тодоров от Стамболово.  

 Янчо Георгиев - председател на Клуба на репресираните в Хасково (по данни на същия Лозко) е 
от с. Долно черквище и е лежал в Пазарджишкия затвор, а в затворите са били и Георги Бумбаров от 
Хасково, Георги Пашов от с Долни Главанак (сега покойник), Русин Димитров от Бряговец и Стоян 
Семерджиев от Звеница. 

Мъченическа е и фамилията на Андрей Радичков Манчев от с. Хлябово, Тополовградско, убит в 
затвора през 1949 г., синът му Димитър е бит така безогледно в ДС, та е освободен само за да умре у 
дома. Оцелял до днес е въпреки теглото си по лагери и затвори само Радичко Андреев Радичков, 
който от душа и сърце служи на Съюза на репресираните в националното му ръководство в София. 
От Хлябово е и Вълчо Стайков - затворник. 

В по-ново време като по чудо се явява широкообхватната конспирация "Съюз на Втората 
република" със седалище  в Стара Загора, за която вече писахме в първата книга. Тя е анархо-
земеделска по съдържание с участниците Атанас  Димитров Атанасов от Стара Загора и Николай 
Попов от Пазарджик - със смъртни присъди, Таньо Иванов Гърнев, осъден на 20 години, Иван 
Димитров Иванов и Иван  Парасков от Стара Загора и Христо Стефанов от София - по 15 години, 
които по старателното описание на Таньо Гърнев са оцелели заради Карибската криза през 1962 г., 
когато им  отменят смъртните присъди. С тях са арестувани над 60 души и се е подготвял шумен 
процес. (Имали са в програмата си Стара Загора да стане столица.) По това време е осъден за 
бягство и Стоян Димитров Върбанов от с. Ръжена, Казанлъшко, който и втори път лежи в затвора по 
клевета на много близък човек. В Старозагорския затвор търпи част от фаталната си присъда и 
поетът Георги Заркин от Самоков, убит зверски през 1977 г. в Пазарджишкия затвор. Два пъти 
търпи присъдите си и Любомир Собаджиев - известният днес водач на Движението за гражданска 
инициатива. Първия път през 1969 г. за вражеска агитация (позиви) заедно с Жерминал Чивиков, 
анархиста Христо Колев и Стефан Нефедов. Втори път през 1978 г., но разкапващият се вече режим 



 

е с отмалели крайници, затова е освободен под натиска на Амнести интернешънъл - 
Международната организация за защита на политзатворниците. 

Имената и мъките на многото още неоткрити и неогласени мъченици от многострадалната 
Хасковска област ще продължим да очакваме отново от ръководствата на клубовете на 
репресираните: Петър Влаев, д-р Иван Гочев, д-р Михайлов, Таньо Гърнев и Илчо Запрянов от 
Стара Загора, Христос Горчев, Веселина Господинова и Коста Илчев от Симеоновград, Янчо 
Георгиев, Борис Крамарски, Лоско и Р. Топалов от Хасково, Невен Куюмджиев, Камен Усков и 
Йосиф Шумарев от с. Тихомир, Коста, Йовчо и Стойко Вълев от Чирпан, Борис Хр. Казаков и 
Димитър Белчев от Любимец, Андрей Димитров Вичев от Раднево, Ив. Кути нов, Кръстьо Ц. 
Костадинов и Запрян Алтънски от Казанлък и всички, на които е скъпо делото, за което са страдали. 



 

 
СОФИЯ-ГРАД 

 
Столичният град е деветата област съгласно административно-териториалното деление на 

България, макар по азбучен ред да е предпоследна, т. е. преди Хасковска. Пристъпям да пиша за 
София последно и със страх. Така, както се пристъпя до морето, чиято вода е така непрозрачна и 
неспокойна, че не смееш да нагазиш, защото може да попадаш във внезапна яма. 

Тук тиранията е установила централните щабове на своите репресивни органи. Тук е бил 
главният мозък, който е командвал как и колко свирепо да бият, душат, ритат и чупят крайниците. 
Но към София като привлечени от магнит се насочвахме и ние, репресираните, когато излизахме от 
лагери и затвори, за работа и по-добро осведомяване. А падането на тоталитарния режим - още 
повече. И за работа, и за протести, и за политическа дейност, и за самочувствие от това, че вече не 
ни спира "жителството"... затова в записките за София-град ще трябва да впишем имената и мъките 
на много хора от цялата страна, които местните клубове на репресираните не са открили по места за 
да ги включат в своите справки. Повечето от пострадалите се включват в разни политически и 
обществени съюзи, движения и клубове, често противоборстващи помежду си. Това е колкото 
естествено и неизбежно при условията на плурализъм, толкова и невъзможно да бъдат издирени 
защото твърде малко от тях са се регистрирали за членове и на Съюза на репресираните, който е 
главният ни източник за тези данни. Въпреки тези уговорки по посочените по-горе причини тук 
имаме такова средоточие на репресирани, че за да обхванем поне известните, ще прибегнем до най-
лаконичната им регистрация. Не отстъпваме обаче на стремежа си да не отминем никого, поради 
което ще прибягваме и само до обобщено насочване към някои случаи, по което заинтересованите 
ще могат да направят свои проучвания. 

И за София-град ще спазим приетото вече правило да излагаме хронологично най-първите 
репресии - тези, започнали веднага след преврата на Девети септември 1944 г. Още повече е 
неизбежно това, защото в София заседава най-челният състав на Народния съд, осъдил и пратил на 
смърт личностите, заемали върхови постове в бившата власт - регенти, министри, народни 
представители, царски съветници, генерали и всякакви други видни служители на старата власт. 

След като военният министър на Муравиевото правителство генерал Маринов отваря вратите на 
министерството и новоназначеният за министър Дамян Велчев го преназначава за шеф на армията, 
навлезлите в града партизански отряди нямат друга работа, освен да се впуснат из улици, площади, 
учреждения и ведомства за залавяне на "убийците и предателите на борците за народна свобода". 
Нахлува се безразборно и в частни къщи и апартаменти и навсякъде, където дори само от входа 
личи, че живеят по-богати обитатели. Вратите се отварят с рамо и ритник, а вътре се рови из багажа 
с дулата на автоматите: Всяка по-скъпа вещ се обявява за "ограбена от народния гръб" и се взема. 

Съмнителен и виновен е по улицата всеки по-изискано облечен, дори с по-избръснат и охранен 
вид... Поетът Димитър Полянов разказваше пред нас като ученици как като евакуиран в 
Кремиковци си изкарал багажа на 9-и септември, за да се прибира в София, и Мусата Орозов -
известен там партизанин, му разровил книгите с автомата и като видял, че има и книга за цар Борис, 
искал да го разстреля. "Махни се оттук, дивако ниеден! - изкрещял му "пролетарският поет". - Нали 
аз съм те учил, за да хванеш шмайзера, ама съм те недоучил, та сега, ако дойдеш в София, ще те 
доуча също с такава писалка, дето я държиш сега!". Но из града шетали и безброй измъкнали се из 
разрушенията от бомбардировките криминални типове, както и излезлите из затворите. По примера 
на новосформиращата се "народна милиция" те си слагали червени ленти с надписа "Оф-милиция" 
на ръкавите и на тайфи сновели из града. В устроеното временно седалище на тази милиция в 
читалище и хотел "Славянска беседа", под ръководството на Тодор Живков, Владимир и Иван 
Боневи, Мирчо Спасов и др., пристигали тълпи от подобни и въоръжени отново, хуквали из града. А 
както вече посочихме, оттук и десетки арестувани били отправяни нанякъде, откъдето няма 
връщане... Арестите на превзетите вече софийски полицейски участъци, затвора и пригодени други 
места за затваряне денонощно се пълнели с хора. В дома на слепите също е бил устроен такъв 
затвор, дето освен бивши властници затварят много интелектуалци като Райко Алексиев, Борис 
Руменов (Борьо Зевзека), Йордан Бадев, Данаил Крапчев, Стефан Танев и други. Някои от тях са 
осъдени, други изчезнали оттам, трети откарани в лагер. В един от камионите, откарващи хора за 
лагера Куциян веднъж се качва полковник Лев Главинчев и удушва пред онемелите от страх и 
погнуса хора столичния адвокат Маньов. От всичко, което е наранило душата ми с ужасни сцени и 
спомени, не мога да извикам в паметта си по-страшни човекоподобни, по-извратени изчадия адови 
от Лев Главинчев, Изидор Зеев, Кръстьо Гершанов и Никола Газдов... 

Но нека се върнем към следдеветосептемврийските дни в София. Димитър Иванов Настев-
инженер, технически ръководител в трамвайното депо в София, изчезва на 3 октомври 1944 г. 
Заедно с него изчезват още 22 души техници и работници. Близките им не смеят да се обадят където 



 

и да е, защото се явили при тях хора с оръжие и им казали, че ако питат, ще ги последват. Чак през 
1990 г. някои от близките на Д. Настев се осмелили да дадат обява във в. "Демокрация" (април, 
юни) - който знае нещо за изчезналите, да се обади на посочен телефон или в редакцията. Чак след 
месеци по телефона се обадил някой, без да си каже името, че те са откарани в кв. "Павлово" и са 
зазидани живи в някаква шахта, защото са отказали да участват в стачката на трамвайните 
работници, обявена на 6-и септември... (Данните са от две сестри и един мъж, които си дадоха 
имената, но с молба да не ги обнародвам. В редакцията има телефона им.) Както вече посочихме в 
раздела за безследно изчезналите, от щаба на милицията в "Славянска беседа" камионите с 
обречени на разстрел и други начини за умъртвяване са пълнели шахти, ями и трапове в 
Радомирско, край Витоша, Елин Пелин и другаде. Елена Йорданова Димитрова съобщава за 
изчезването на баща й, частен машинописец в съда - Йордан Матеев Йорданов, с още 48 души от кв. 
"Красно село" в София на 4 октомври 1944 г. И наистина, в издаден некролог по случай 50-
годишнината оттогава Градското ръководство на Съюза на репресираните в София сочи десетки 
имена на безследно изчезнали от общините Княжево, Витоша, Горна баня, Овча купел и Красно 
село. Ангел Димитров Багдатов е арестуван веднага след преврата и откаран в Дома на слепите. 
Една нощ ги изкарват с камион с цяла група и в квартал "Разсадника" са изправени на разстрел. Там, 
сред убийците, се оказва някой негов бивш работник и го отделя настрана заедно с дворцовия 
чиновник Драндаров - стар и сакат човек. Другите са разстреляни. Около смъртта на Георги 
Димитров Багдатов отново е арестуван и откаран в Богданов дол, синът му - в лагера в Чомаковци, а 
останалите от семейството са изпъдени от София и намират приют в с. Врачеш, Ботевградско. Там 
пасели говедата, за да се издържат, а бащата бил преместен в Белене. Макар завърнал се, 
семейството търпи неправди и унижения до самия 10 ноември 1989 г. (Данните за това са от 
дъщерята - Елисавета Анг. Багдатова.) 

За следдеветосептемврийските дни в писмо до редакцията на вестник "Персин" пише и инж. 
Кирил Милев - партизанин от Първа софийска партизанска бригада "Чавдар", репресиран по така 
наречения "заговор" на Иван Тодоров-Горуня. В ръкописа "Безследно изчезналите след 9. IX. 1944 
г." той се гневи, че въпреки многото писания за репресиите в България все още не е засегната 
"чавдарската мафия, начело с. Т. Живков, Д. Джуров, Стамо Керезов, Георги Минев, Стефан Илиев, 
Славейко Джахов-Турчина от Ихтиман, Георги Валджията от Макоцево, Никола Величков-Бойчо от 
Чурек, Нанко Брайков, които покрай жандармеристите и полицаите избиха десетки невинни хора в 
Софийска област. Също палачите Райчо Чаворин, Иван Бонев-Карата, Кирил Здравков, Димитър 
Божански-Камен - изобретатели, които за да не си хабят патроните, са пълнели селските герани и са 
ги заравяли най-вече с царски офицери, посрещани от тях на гара Радомир от завръщащите се наши 
войски от Беломорието и Македония. Тези случаи бяха отразени в мои публикации (цитирам К. 
Милев точно) във вестник "Свободен народ" под наслов "Ще проговорят ли заритите кладенци?" и 
във вестник "Нов ден", където с конкретно посочени имена от гр. Банкя доказвам... Имайки предвид 
организираните от чавдарската мафия, начело с Т. Живков, "катастрофи" и "убийства" отзад в тила, 
и то на свои другари партизани като командира на Втора бригада "Чавдар" - Стефан Халачев-Велко, 
комисаря на отряда Ангел Гешков, о. з. генерал Борис Копчев, о. з. генерал Бъчваров, при чиято 
"катастрофа" със самолета край Братислава загинаха повече от 200 невинни хора."  

 В отделен абзац Кирил Милев сочи входящите номера и датите, на които е изпратил свои 
протести по тези поводи в Главна прокуратура. Главната цел на писмото си до вестника сега, 
мотивира се К. Митев, е "да опиша фрапантния случай с "безследно изчезналия" о. з. генерал Георги 
Тановски на 28 септември 1944 г., който е герой от Балканската война и не бе изчезнал, а арестуван 
тогава и убит..." - защото знаел точно за вината на Т. Живков и Д. Джуров за убийството на 18 
младежи от София в с. Белопопци, Елинпелинско, през април 1944 г., на което К. Милев е и лично 
свидетел. Същото можел да потвърди и о. з. генерал Стоян Хаджипенчев. Отивайки партизани, те 
били върнати от Джуров и фактически предадени на полицията, която ги избива. И за да няма такъв 
"страшен свидетел като Тановски... го убиват". 

Кирил Милев смята, че и смъртта на Мирчо Спасов преди съденето на убийците от лагера в 
Ловеч е убийство, както е бил убит и някой Иван Спасов преди делото за "Тексим", а също и Станчо 
Станчев - Сингапурският лъв, за да се прикрият далавери и милиони, с които главният тогава 
обвиняем Георги Найденов сега бил банкер... Цитирах така пространно писмото на бившия 
партизанин като информация отвътре, на която може да се вярва или не, но е доказателство за 
нравите на ония, които са били властни да разполагат с живота и имота на хората около и след 
Девети септември. 

Фазата на Народния съд също не е лишена от подобни прояви. За да премахнат Манол Илиев 
Груев от кв. "Кремиковци", станал след 9-и септември председател на БЗНС в селото, властите го 
предали на Народния съд в Елин Пелин, защото като бил запас някъде в някаква част, там били 
хванати двама партизани. Осъден бил на 15 г. затвор заедно с Тончо Доганджийски и ги откарали в 



 

Софийския затвор. Но Никола Величков-Бойчо - околийски началник на милицията, отишъл след 
месец в съда и му поправил присъдата на "смърт" и човекът изчезнал, без да му върнат и дрехите, 
както казва дъщеря му Мария Манолова Найденова. Чак сега, при новата управа, някоя тяхна 
близка открила в кметството, че имало смъртен акт като на убит по присъда. В околоградската зона 
тези случаи се помнят и откриват по-лесно, отколкото в града. 

На 9 септември София е около триста хиляди, сега е един милион и триста хиляди. Например в с. 
Чепинци са убити четирима души: Траян Гърков, Стоян Иванов Кинов, Горчо Л. Тарушков и 
Станой Косийски, и никой не знае къде са им гробовете. Малкото, с около 600 души население, село 
Локорско дава седем души жертви на размирното и пълно с отмъщения време. В село Негован 
селяните излезли да спасят свещеника Стамен от покаралите го за убиване отмъстители, на които е 
внушено, че "християнството е опиум за народа". А това не са някакви изключения, а системна 
акция по "ликвидиране на врагове" по всички принадлежащи сега към София села - Челопечене, 
Кремиковци, Желява, Световрачане, Курило, Мрамор, Суходол, Владая... В сегашната община 
Панчарево е същото. Край село Кривина също има лобно място на убити. Големите процеси срещу 
висшите управници, водени от челните състави на Народния съд в София, първият от които е 
описан поименно в началото на тази втора книга, са вече документирани събития, които могат все 
още да се намерят из архивите, поради което тук няма да ги описваме. Само ще повторим, че 
многото смъртни присъди са плод на жестокия стремеж да се "разчисти теренът" за безпроблемно 
властване на новите управници, а не някакви юридически обосновани престъпления на под-
съдимите. Не е ли смайващо това, че Иван Багрянов е канен и убеждаван да стане министър-
председател на първото Оф-правителство от изтъкнати пратеници - К. Драмалиев, Каприел 
Каприелов и един земеделец, но той отказал и тогава поканили Кимон Георгиев. А Народният съд 
след това го осъжда на смърт!...Това особено ясно се отнася за интелектуалците, които са 
проповядвали своите убеждения. Психозата за отмъщение срещу всеки, който накриво ги е 
погледнал, обхванала новозастъпващите на власт и пригожденците, се разгаря безпрепятствено сред 
скования от страх ФЗД и околността. Нелогично, но е факт, че всичко, което очаква  да бъде 
потърсено за нещо, бяга и се укрива или се префасонира и мимикрира, но не дава никакъв отпор. Не 
се знае никоя сграда да е превземана стая по стая, етаж по етаж със стрелби и прибежки. 
Неочаквано лесно и войската е отправена към битки и жертви на Страцин и Унгария на страната на 
Съветската армия без никакви гаранции, че бъдем признати за съвоюващи от съюзниците в 
антихитлеристката коалиция. 

Само по призива на д-р Г. М. Димитров тук-там стават някои упорства, но са сподавени много 
кърваво. По данни на полковник Денчо Знеполски, впоследствие генерал в Шумен камиони с 
трупове на "реакционни офицери" са изкарвани от казармите, защото отказвали да заминат за 
фронта. Разстрели е имало и на самия фронт, с което се е хвалил Лев Главинчев. 

Като изключение от това положение и в София имаме на ръка 
 
ОБВИНИТЕЛЕН АКТ 
по преписка вх. № 2867/1945 г. 
Паркетно дело № 1143/1945 г. ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ПРЕПИСКАТА СА: На 15 декември 

1945 г. артилерийската група на майор Димитров от състава на Четвърти артилерийски полк се 
завърнала в София от Македония през Кюстендил и се настанила във Втора мъжка гимназия. На 
другия ден капитан Праматаров бил арестуван от органите на военното комендантство по искане на 
народния обвинител в Плевен. След неуспешния опит на майор Димитров да наложи 
освобождаването на капитан Праматаров голяма група войници и подофицери обграждат 
милиционерското комендантство на площад "Славейков", като срещу сградата насочили 
картечница, пушки и една гаубица и със заплахата за употреба на сила искали освобождаването на 
задържания техен командир. Там те викали, заплашвали, давали команди за стрелба, като 
околността е била блокирана, трамваите - спрени, което внасяло ужас сред публиката. Същите - към 
300 души на брой, са ходили под строй пред дома на полковник Чешмеджиев - инспектор на 
артилерията, да се сбогуват и да искат демобилизиране, поради което и на основание чл. 360 от 
Закона за военната служба прокурорският надзор при Софийски военнополеви съд 

ОБВИНЯВА  
Майор Атанас Ранков Димитров от 4-и артилерийски полк, родом от Видин; поручик Димитър 

Петров Митев от Перник; подпоручик Илия Станев Илиев от с. Блъсничево, Луковитско; 
подпоручик Стефан Томов Чернев от Плевен; подпоручик Васил Цанов Вълков от Луковит; редник 
Асен Георгиев Спасов от с. Борика, Ихтиманско; редник Ганчо Николов Ганев от Русе и т. н.... 

Изредени са 55 имена на войници и офицери, на които местонахождението е вече отбелязано в 
гарнизонния затвор в София. Това са известните по онова време "славейчета" - по името на площад 
"Славейков", част от които се знае, че са осъдени и на смърт, макар да личи, че в крайна сметка не 



 

са употребили оръжието, което е насочено срещу милиционерското комендантство. 
Други актове на съпротива, особено от столичното население, не са известни. "Ликвидирането", 

както е обичайно да се изразяват новите властници, на бившите властници от "буржоазния строй", 
както и навсякъде, се слива с "обезвреждането" на "реакционните остатъци" и "злостната 
противонародна опозиция". В края на май 1946 г. в София започва процес срещу емигриралия вече 
д-р Г. М. Димитров и цяла група земеделски дейци, арестувани още по средата на 1945 г., далеч 
преди военното брожение на "славейчетата". След цяла година насилия и инквизиции пред съда са 
изправени 13 души: Георги Пчелински от с. Пчелинци, Евтим Арсов от с. Враня стена, Радомирско, 
д-р Емил Краев Николов, Пенка Йорданова Ангелова, д-р Михаил Костов и д-р Ангел Рангачев - от 
София, Николай Ганков Попов, Борис М. Митров и Петър Янев Одрински от Тополовград, Железан 
Райков от с. Горски извор, Хасковско, Коста Илиев Иванов от с. Дряново, Харманлийско, Страти 
Димитров от с.  Ново Паничерево, Бургаско, и Стоян Жеков от с. Войводово, Хасковско. 

Обвиняват ги в антивоенна пропаганда по време на Отечествената война чрез издигането на 
лозунга "Мир, хляб, свобода, народовластие!", опити за създаване на нелегални въоръжени групи и 
организиране на канал за бягства през раницата на Гемето, Ценко Барев, Вакрил Янев и други, 
които се оказва, че са минали другаде). Съдия е Атанас Мулетаров и прокурор-Найден Малеев. 
Процесът се оказва един политически двубой между предния отряд на идващата диктатура и 
последния отряд на живи и някои още свободни защитници на свободата. Като свидетели на 
обвинението се явяват Цола Драгойчева, генерал Боян Българанов, генерал Дамян Велчев, Живко 
Живков и полковник Лев Главинчев, който твърди, че лично е убивал войници при с. Илог в 
Унгария, разбунтували се да не минават през Дунава, тъй като там няма български интереси. 
Свидетели на защитата са Никола Петков, д-р Владимир Вампирски Асен Павлов, Христо Стратев, 
Йордан Ковачев и други. Обвинението е подкрепяно от ремсова агитка, която вика "Смърт!" и 
налита на бой и върху групата адвокати - Ангел Държански, Димитър Цветков, Спас Найденов, д-р 
Атанас Москов, Минчо Панов, Никола Бакалов, Никола Неделев и други, от юридическите секции 
на БЗНС и БРСДП.  Идейно-словесното сражение е поддържано на страниците на вестниците от 
двете страни. Доктор Г. М. Димитров е осъден на до живот (задочно) и другите - на различни 
срокове затвор. Както пише по този повод, макар и доста по-късно в. "Свободна и независима 
България"85, наливали са вода във воденицата на обвинението и казионните "земеделци" Г. Трайков, 
Ал. Оббов, д-р М. Геновски и други. Доктор Емил Краев храбро повтаря примера на Петко Д. 
Петков, като развява пред съда кървавата си риза - доказателство за мъченията при следствието... Не 
ще мине много време и през август 1947 г. и самият Никола Петков ще се изправи пред съда и ще 
заплати с живота си горещата защита на свободата. А малко по-късно и повечето от другите 
защитници са хвърлени в тъмните карцери на Държавна сигурност и след небивало по време и 
ужаси следствие, комбинирани с някои вече осъдени земеделски дейци, са изправени да отговарят 
пред съда за някакво "нелегално", "законспирирано  постоянно присъствие на БЗНС - Н. Петков", 
което имало за цел да оглави в национален мащаб борбата срещу комунистическата власт. Осъдени 
са Иван Костов, Христо Стратев, тримата земеделски министри - Ангел Държански, Борис 
Бумбаров и Асен Павлов, Петър Коев - втори път, Евтим Арсов - втори път, Димитър Стоянов, 
Васил Машев, Георги Коспартов, арх. Васил Димитров, Кирил Здравков, Михаил (Мишел) 
Михайлов и Виолета Стоянова. 

По данни на арх. Васил Димитров председателят на съда Мулешков и двамата сменящи се 
прокурори - Йовчо Сребрев и Николов, опиращи се на някои изтръгнати пред последно издихание 
подписи под съчинени показания, опитват да свържат този "център" на нелегалната борба с 
разклонения в провинцията. Свързвали ги с осъдените на смърт лекари от Бяла Слатина, където 
имало горянски сражения през 1950 г. и откъдето докарали смъртно осъдения Камен Трифонов 
(останал после на доживот). Докарвали и Никодим Попов от Ломския затвор с тази цел, вследствие 
на което имали за цел да ги осъдят на смърт и шумно да разгласят "разгрома на реакционния 
заговорнически център". Но твърдото държание на подсъдимите и прикрепваните други ги 
принудило на закрит процес. Присъдите са повечето 20 г. затвор, произнесени от 6 до 16 февруари 
1952 г. (а някои от обвиняемите са арестувани още през 1949 г.) Разпръснати по разни затвори, 
както се отбеляза вече, в Плевен те отново са подложени на натиск и мъчения за капитулиране. От-
правените за Пазарджишкия затвор Е. Арсов и Ангел Държански също са подложени на това, но 
категорично отказват да подпишат декларации за "приобщаване към Оф", заради което А. 
Държански едва оцелява, а Евтим Арсов е убит чрез инсценирано самообесване през нощта на 2 
срещу 3 февруари 1959 г. 

По правило теглото на осъдените понасят и семействата им,  дори и целите фамилии. Двамата 
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синове на Ангел Държански - Георги и Стефан, са на най-черната работа и чак след десетилетие 
Георги успява да избяга на Запад (през 1978 г.- умира в Париж). 

По данни на Иван Найденов-Байко (легионер), потвърдено от публикация във в. "Отечествен 
фронт" от 21 май 1946 г. в София е "Разкрита тайна фашистка организация Цар Крум“. 
Подзаглавието гласи: "Идейният допир на опозицията с наричаната "Всенародна тайна организация 
"Цар Крум", с главен организатор полковник Антон Йоновски-Кръстев, дружинен командир на 25-и 
пехотен полк. като участници (и фактически съподсъдими) са: о. з. подполковник Антон Антонов 
Донков и о. з. майор Георги Ал. Буюклиев от Ботевград, живеещи в София, о. з. майор Младен Мл. 
Ангелов, о. з. полковник Йордан Хр. Горанов и Михаил Димитров Тодоров, 23-годишен - от София, 
о. з. подполковник Кирил Анг. Харалампиев от с. Ново село, Видинско живеещ в София. 

С този процес, присъдите от който не открих, се цели разгром на разни бивши организации. 
Свързват ги и съдят някои задочно - от "Отец Паисий" с шеф Стефан Нелчинов, от младежкия съюз 
на Ал. Цанков "Стожер" с шеф Александър Накев Панкьовски, от Съюз на българските национални 
легиони - СБНЛ, Кирил Андреев - сестрин внук на Бачо Киро, който е адютант на Йоновски-
Кръстев. Подсъдимите са общо 36 души, седем от които докарани от затвора, съдени с други 
процеси. Успоредно със съдебните процеси, рекламирани като "разгром на надигащия се недоубит 
фашизъм", вървят и единични осъждания и откарване в лагер на ония, дето няма за какво да бъдат 
съдени. Така повечето от незасегнатите от Народния съд офицери и администратори, народните 
представители на опозицията, интелектуалци са отправяни към Куциян и Богданов дол в Пернишко, 
Биримирци и Кътина край София, а от 1949 г. - и в Белене. В затвори и лагери са отправени Асен 
Николов - юрист, земеделец от София (сега председател на Висшия експертен съвет на БЗНС), 
Светла Райкова Даскалова - народна представителка от БЗНС, нейният съпруг д-р Владимир 
Вампирски от Кюстендилско, Никола Кортуклиев- син на придворния генерал Кортуклиев, правил 
няколко опита за бягство, за да си получи завещанието от цар Фердинанд на майка му богатства в 
Австрия. 

Към лагерите са отправени и земеделските дейци Йордан Кукуров - адвокат в София, Григор 
Гурковски от с. Волуяк - председател на БЗНС в Софийска околия,  Спас  Найденов от с. Сеславци - 
адвокат в София и народен представител от БЗНС, свещеник Александър Милошев от Годеч, 
активен земеделец, Трифон Кунев - земеделският поет, редактор и народен представител, Стефан Л. 
Костов от София-социалдемократ, сега секретар на в. "Персин" и деец на съюза на репресираните, 
Коста Горбанов - съюзен деец и народен представител, Паун Генов - писател и публицист. Никола 
Пенчев - съставител на антология "Земеделски поети", поетът Пею Гаджев - редактор на в. 
"Младежко знаме", писателите Владимир Свинтила, Йордан Вълчев. В лагера Богданов дол осъмва 
на 7 юли 1949 г. и уволненият от войската военен инженер генерал Бончо Гочев Гочев, роден в 
Стара Загора. В предаденото ми от сина му - Димитър Гочев (сега член на Конституционния съд), 
тефтерче с тайно воден дневник той цели пет години описва ужасите на непосилния труд, глад, 
студ, задух, унижения и побоища, преживени от лагеристите в Богданов дол и остров Персин - 
същинска археографска ценност за всички нас. Освободен е през 1953 г., но от ерудирания и 
достопочтен генерал е останало само скелет и две години по-късно той умира... Семейството му 
обаче продължава да носи клеймото на вражеско с всички последствия от това. 

Типични в това отношение са и данните на други двама наследници на клеймото "вражеско 
семейство" - Здравко Емилов Краев и Драголюб Пеев Гаджев, претърпели заедно със семействата си 
не само душевното унижение, но и многогодишни изселвания с хлопане по чужди врати, мизерия и 
забрана за по-сносно образование86. 

Особено типични за това време - 1946-1952 г., са фарсово разиграваните процеси срещу 
шпионско-диверсионни групи от хора, избягали и върнати от органите за сигурност на съседните 
страни. След месеци следствие и очни ставки те биват представени като стриктно организирани 
групи, заплашващи сигурността на България с двояката цел да стреснат за бдителност своите и да 
заплашат противниците си, доказвайки колко всевиждаща и строго наказваща е властта.  Във в. 
"Отечествен фронт" от 20 януари 1950 г. под заглавие "Нова група Титови диверсанти заловени на 
българска територия" се изреждат имената на Бранко Симеуна-Звиерац, роден в с. Върбишка, 
околия Босанско градище, работил в КНОЮ, КОС, ОЗНА, УДБ, т е. разните служби и отдели в 
югославското министерство на вътрешните работи, Миодраг Милошевич-Сибирец от Търновац, 
Заглавска околия, Зайчарска област, агент на ОЗНА в Неготин, Боголюб Чедомир Илич от с. 
Роглево, Неготинска околия, Любен Хр. Костадинов от с. Груинци, Босилеградско (родно село на 
поета Ем. Попдимитров), идващ за да отведе в Югославия тяхната шпионка Даринка Стойкова. 
След тези, турени начело за убедителност, следват още 22 души българи, едва избягали натам, но 
връщани поради искането им да ги пуснат на Запад, които никъде не са чували и виждали тези 
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титовски служители. След два дена в същия вестник от 22 януари 1950 г. отново заглавие - "И от 
Гърция бандитско-диверсионни групи", следват имената на върнати оттам нещастници: Никола 
Радославов Мутафчиев от Малко Търново - бивш майор, съден от Народния съд и избягал в Гърция, 
Маньо Коев Попов от с. Радоево, Дряновско, Марин Митев Христов от с. Болярово, Хасковско, 
Никола Ганев Коев от с. Яворово, Чирпанско, Васил Янев от с. Варвара, Пазарджишко, и други. 
Само след месец на първа страница пак в същия вестник се кипри едрото заглавие "Легацията на 
САЩ в София - център на заговори и шпионаж срещу НРБ" и като вина на дипломатическите 
представители на САЩ - Мейнард Барне и Доналд Рийд Хийд, се сочи и пасторският процес от 
началото на 1949 г. и сегашна шпионска група в състав: Михаил Тодоров  Шипков, Живка Томова 
Риндова, Стефан Кратунков, Никола Л. Цанов и Васил Малчев Малчев, 19-годишен. Следват 
митинги и резолюции на възмутените граждани и искания за най-строго наказание на арестуваните. 
Обидено от неверните твърдения, правителството на САЩ закрива своята легация в София. Отново 
е постигната двояка цел: да се подсили бдителността, подозрителността и шпиономанията и да се 
изолира страната ни от всякакво американско присъствие. Все под това фиктивно обвинение – 
шпионаж в полза  на САЩ и Англия, е осъден през 1948 г. и Стефан Александров Янчулев - баща 
на сегашния столичен кмет, и брат му, защото всичко по-интелектуално трябва да се отстрани от 
столицата и да се предотврати възможността изтичане на каквато и да е информация за 
болшевишките своеволия. 

В същото време червената метла мете и около града: Керто Тошев от с. Долни Лозен и Спас 
Лупов от Горни Лозен са убити през 1948 г., от с. Сеславци е убит Петър Костадинов (по данни на 
Кунка Н. Христова - учителка), убит е и земсистът Захари Венков от с. Мировяне. В с. Бистрица е 
разкрита и осъдена цяла група от младежи, възстановили по нелегален път БЗНС и ЗМС. Осъдени са 
Никола Янев, Йордан Филипов Станиславов, Димитър Николов Гьорев (беше и на понтона на 
ужаса), Стефан Попов, Траян Роглев, Гюров, Григор Карчин и други. Свещеник Драгомир Янков е 
подложен на постоянен тормоз. Цветко Г. Серафимов от Кривина, Иван Дойнов от с. Локорско - 
околийски деятел на БЗНС, лагерист, Гаврил (Гаце) Петков от Локорско - земеделец, партизанин, е 
вкаран в затвора, Григор Данов и Антоний Спасов от Мрамор са осъдени за земсова дейност, Лозан 
Миндов и Пешо Бибин от Чепинци са осъждани за неизпълнение на наряди. 

Неделко Михайлов Балийски - потомствен и активен земеделец, е арестуван още на изборите 
през 1946 г. Обвинен е, че е разнасял по земсовите групи около София речта на Бърнс - 
американския външен министър, която била противосъветска. Макар той да не е и чувал за такова 
нещо, е откаран в околийското управление, където е бит до припадък. След месец и половина арест, 
едва жив, се завръща у дома и вижда на дуварите изписано: "Тук живее народен враг!" Особена е 
трагедията и на Георги Игнатов Пенев от с. Пасарел. Като млад земсист той е приет за помощник по 
битови и куриерски въпроси в седалището на ЗМС - П. Сърбински, и след забраната на съюза е ту 
арестуван, бит и разпитван, ту се укрива, дори успява да избяга през границата в Югославия с Петър 
Шумков от същото село, Йордан Садов от Дупница и Любен Дончев от София, но ги връщат и  
излежава 4-годишна присъда в затвора. През 1976 г. пък синът му избягва на Запад и се включва в 
дейността на Българското освободително движение-БОД, като изпраща тук издаваното там 
списание "Бъдеще", редактирано от Ц. Барев. Репресиран за опозиционна земеделска дейност от  
Пасарел е и Никола Златев Попов, както и някои други. Много години затвор изтърпява и Серафим 
Атанасов от с. Сеславци, осъден заради земеделската си дейност с група младежи, чиито имена той 
все още не е съобщил. 

Особена е съдбата и на Михаил Асенов Михайлов-Пожаревеца от с. Пожарево - един от най-
речовитите земеделски младежки ръководители в София и Софийско, два пъти осъждан на затвор. 
През 1990 г. беше избран за депутат в 7- ото ВНС. 

Александър Борисов от Банкя е също един от затворниците с най-висок дух и издръжливост в 
идейно отношение. Със свои, неизвестни засега по име групи, са съдени и Станой Николов от 
Кюстендилско, живеещ в София, учител по философия, Георги Алексиев Димитров (Гемето), също 
от Кюстендилско, но живеещ в София, Борис Гаврилов, Димитър Асенов Куманов от София - 
социалдемократ, изтърпял 9 години затвор, депутат в 7-ото ВНС. Васил Манов - юрист от София, 
Цанко Манолов от Суходол, Лазар Лазов от Мърчаево, Николай Йосифов Кондов от София, Ангел 
Божилов - завърнал се от фронта и осъден на 8 г., са преминали страданията в различни затвори. 
Петко Александров Конов от с. Летница, Ловешко, но живеещ в София, с двама свои земляци и още 
пет души от разни краища на страната са осъдени през 1948 г. за конспиративна дейност. Сега П. 
Конов е секретар на Клуба на репресираните в София. 

Особено отличаваща се с идейната си избистреност и интелектуално равнище сред разкритите и 
осъждани земсови и земеделски групи в София е тази на Емил Радославов  Нотев - син на загиналия 
през 1923 г. земеделски деятел Радослав Нотев, член на висшето ръководство на ЗМС-П. 
Сърбински. 



 

Заедно със своите съучастници Любен Иванов Гошев, Иван Спасов Неврокопски, Борис Брайков, 
Алипи Георгиев, Борис Бонков Неделков от с. Долна Малина, Тона П. Раливоева и синът й Никола 
Методиев Милков - Кайчо, Борис Спасов Неврокопски, Даринка Манова, Борис Гавраилов, 
длександър Ив. Грънчаров, Бойчо Благоев Антов от Ботунец, Стефан Михайлов, Никола Жеков и 
Иван Велинов- Вандеро, са проектирали да консолидират земеделските и преди всичко младежките 
сили в София, окръга и дори страната. Да ги поведат първо на идейно-пресветителска политическа 
борба за опазване от комунистическата духов но-политическа асимилация и да държат будни 
духовете за следващи по-остри етапи на тази борба, основавайки се на четвъртия от принципите на 
БЗНС. И нека го напомним: "Когато вместо закона започва да цари насилието, то и съюзът е длъжен 
да приеме съответстващи средства на борба." Първите трима са осъдени по на 15 г. С повечето от 
тях на много места съжителствахме, когато ни "превъзпитаваха". Вместо повече данни за дейността 
им, Любен Гошев ми предаде съвсем белетристично написани спомени от пребиваването си в 
Сливенския затвор. Лежал в една килия с убиеца на Кръстьо Пастухов и в съприкосновение с видни 
земеделски и социалдемократически лидери. 

Като с мъниста е нанизано и писмото на Надежда Василева от София, осъдена на 15 години в 
Габрово. Достойно изтърпява голяма част от присъдата си в женския затвор в Сливен и сега живее в 
Горна Оряховица. Почти пълен разгром претърпява и семейството на Симеон Наков Пенкьовски от 
София - адвокат, социалдемократ, той понася съдбата на съидейниците си, репресирани безогледно. 
Жена му и двамата му сина-Александър и Божидар, в същото време, за разлика от Куциян, Богданов 
дол и Белене, където е той, са в големия концлагер - България. Те са неизменно подложени на тежък 
физически труд, с ипотекиран апартамент и отнет друг имот, въпреки че бащата е адвокат. Данни за 
страданията на своя баща Николай Петров от Луковит в лагера на остров Персин дава и софийският 
адвокат Васил Н. Петров. 

Съвсем не се побира в такива редове и съдбата на всеизвестния бай Йордан Ангелов Пейчев, 
роден 1903 г. в с. Градинье, Царибродско, живеещ сега в кв. "Гниляне" на град Нови Искър - един от 
патриарсите на БЗНС, откриващ като доайен конгреси и конференции. Запленен от идеите си и 
личен приятел, дори съподсъдим с д-р Г. М. Димитров през 1941 г., той снове между Сърбия и 
България, но заедно с Мирко Симеонов и Милан Кумадинов се установява отсам за да изтърпи 
затвори, лагери и изселвания и от черната, и от червената буржоазия и диктатура. Лишен от 
властогонски стремежи в характера си, той сега е един мъдър съветник на по-младите и все още 
енергичен участник в обществените им начинания. 

Селата около София - вече квартали, чак сега, под болшевишката тирания се реабилитират пред 
твърденията на Захари Стоянов по време на Априлското въстание, че "Шопско спи". Бунтовното и 
преди Девети септември село Локорско също има дан в това. През 1952 г. група, възроптала срещу 
отнемането на земята и потисничеството на властите, при опит да бъде арестувана поема към 
границата. Братята Христо и Петко Атанасови Митреви-Белкини, Георги Петков Керимов от 
Пазарджишко, Кольо Георгиев и Зафир Сотиров са въоръжени с пистолети, Керимов е имал и 
автомат. Успява да избяга само Кольо Георгиев. После се върнал през Сърбия и пада убит. Другите 
са арестувани и осъдени. От 1949 г. е сформирана и друга земсова съпротивителна група за 
противопоставяне на образуването на ТКЗС и за поддържане духа на младежите земеделци в 
очакване на по-добри дни за борба. Основателите са трима: Спас Владимиров Веселинов, Трайчо 
Христов Антов и Никола Александров Лозанов - и тримата от Гниляне. По тяхна инициатива такава 
група се създава и в Курило от земсистите Славчо Трайков Симеонов, Костадин Ив. Панчов и Павел 
Иванов Георгиев. Макар и забранен, БЗНС в този край е бил многолюден и те влизат във връзка и с 
по-старите, начело с Никола Георгиев” Панов от Гниляне, а Спас Веселинов като работещ в жп гара 
София завербовал и Илия Симеонов Влахов, Георги Запрянов от Пловдив и Борис Кондов от с. 
Павелче, Врачанско. Явява се обаче някой си Никола Георгиев-Кошера, който настоявал, че някакъв 
човек спешно трябва да отиде извън границата за връзка с чужбина. Наел се да го води Георги 
Запрянов, който знаел канал през Асеновград. Точно този беглец се оказал внедрен провокатор, 
който вече знаел целия състав на конспирацията (а те вече имали пушка, пистолети, патрони и 
купчина земеделски книги). Арестите им започват през март 1952 г. и след мъчително следствие и 
пълно разплитане на конспирацията през юли 1952 г. пред Софийския окръжен съд в състав: 
председател - Ек. Биолчева, членове - Коста Милев и Максим Григоров, прокурор - Д. Димитpoв са 
осъдени с присъда № 357/1952 г. следните участници: Славчо Трайков Симеонов от Курило, Спас 
Веселинов и Никола Лозанов от Гниляне, Илия Влахов от Пловдив - по на 20 години. Никола 
Кръстанов от Курило получава 15 г., Борис Кондов от с. Павелче - 12 г., Трайчо Хр. Антов от 
Гниляне -12 г., Вергил Петров Антов и Никола Г. Панев от Гниляне, Костадин Панчов, Павел и 
Борис Ив. Георгиеви от Курило, Никола Георгиев-Кошера, Георги Запрянов от Пловдив и Кирил 
Илиев Миленов от Образовци - по 10 г., д-р Зани Богданов от Курило - 2 г., и Георги Александров 
Лозанов от Гниляне - 1 година. 



 

Много от участниците са минали само с арестуване и бой като Анто Т. Антов, Латин Петров 
после е в лагер, Йордан Величков, Васил М. Паунов, Ваце Филипов, Христина Георгиева Стефчова 
- агрономка, която ги подпомагала и в Салдо Малинов, БранкоТ. Георгиев, свещеник Стефан 
Никифоров, Борис Н. Битрето, Борис Хр. Македончето и други - всичките от Гниляне. 

За осъдените по чл. 70, ал. 1 и 2 от НЗ по на 20 г. първо искали смъртни присъди. Групата е 
предприемала изпращане на хора за връзка с Опицветската конспирация, с тази в Искърския пролом 
- "Първи балкански отряд", чрез Серафим Атанасов и с тези в Сеславци и Кремиковци. Жепейците 
търсели центровете на съпротива из Пловдивско и Асеновградско... В процес е било едно 
консолидиране на опозиционните сили не само около София, но и в самата София В пространно 
изложение Владимир Никифоров Никифоров от София разказва за образуваната през 1947 г. 
ученическа конспирация по негова и на съученика му Димитър Харалампиев Попов инициатива, 
под името Българска федерална партия на свободата - БфПС. Със своите 15 членове в София и ядра 
в някои селища из страната те печатали позиви, възвания и изложения до наши и международни 
организации и институции, апелирали за намеса на ООН и западните държави за премахване на 
комунистическата диктатура у нас и като първа стъпка за откъсването ни от СССР, образуването на 
федерация с Югославия или пък балканска по обхват. Основна цел обаче им била Европейски 
съединени щати. Подготвяли се и за въоръжена борба, като търсели сътрудничество с 
организиращата се по това време земеделска съпротива срещу комунистите. Внедрени провокатори 
ги посочват на ДС и в края на 1950 г. са задържани. През март 1951 г. пред съда се изправят 
Владимир Никифоров, Димитър X. Попов, Атанас Николов, Пирин Берборов, Георги Попов и 
Борислав Томов. Искат на първите двама като ръководители много тежки присъди, но поради 
непълнолетие остават с по 8 години затвор по чл. 98, ал. 1, сменящ се тъкмо тогава със 
съответстващия му чл. 70 от НЗ. Следва обикновената трагична история с мъкнене торбите и 
одеялата по затвори и лагери. 

Приетият тогава от властите престъпен маниер да "открият и парират врага предварително" беше 
вкарал в затвора по това време и друга групировка от ученици и студенти, ратуващи пък за 
Евроазиатски съединени щати, които били съвсем вдъхновени за дейност от връзката си с 
американския президент Джон Бил. Той им раздал дори пистолети - чисто новички, и те се 
развихрили, та замислили даже да вдигнат във въздуха съветската легация в София. За тази цел 
проучвали подземния кадастър, за да поставят взривното устройство в отходния канал под сградата. 
Парола за разпознаване им било възклицанието "Юту-тунска, юха-ха ха" и завербовали дори 
дъщерята на Антон Югов, която им била съученичка. 

Мистър Джон Бил, с черни прикриващи лицето очила и раиран по американски костюм, 
произнасящ носово резолиращи думите, обаче им определил среща с тайно пристигнали по-висши 
началници от ЦРУ, които имали скорошни планове за война на Балканите и много разчитали на 
такива групи, та да се разберат за предстоящите диверсии. За да съкратя подробностите, срещата 
била определена в боровете край Кремиковския манастир, откъдето били докарани в ДС в София. 
На другия ден, без да свали проамериканските си труфила, следствие им водил самият Джон Бил... 
Пистолетите, за които щели да получат патрони в Кремиковци, се оказали от несъществуващ 
калибър, а невидимата част на цевите била надупчена. Ядосан и засрамен, Антон Югов оставил 
цели два месеца дъщеря си в ареста, после я набил и изпратил да учи в Москва, дето твърдят, че се е 
и омъжила. Един от тази "Юту-тунска, юха-ха-ха" ми разказа това в Белене, не му запомних името, 
но имаше и други от същите и им викахме "хаховците", защото и те не знаеха откъде е тази дума. 
Чак след две години в антологията "Сръбски поети" намерих тази дума като заглавие на едно 
стихотворение. 

Не така на шега е обаче повсеместната разправа със забранения БЗНС и ЗМС. По подробните 
описания на Владимир Георгиев Иванов през 1946-1947 г. БЗНС в кв. "Модерно предградие", на 
който той е секретар, наброявал 260 членове редовно отчетени и 85 души ЗМС. Сега бай Владо Г. 
Иванов е председател на Клуба на репресираните в ж. к. Люлин" и посочва поименно десетки от 
тях, преминали през затвори и лагери, докато самият той е неволен питомец и на Куциян и Богданов 
дол, и на лагера в с. Николаево,  Казанлъшко, и на редица затвори по-късно. Тетрадката му със 
стихове, статии и разкази за патилата доказва един от многото потиснати под камък таланти. 

Живко Димитров Стефанов от ж. к. "Надежда" доказва, че и изпод камъка може да израсне 
стъбло, когато проявяваш упоритост, усещайки, че искрата божия е опърлила челото  ти. Той заедно 
с конспиративното разпространение на позиви и възвания за борба срещу болшевишката власт 
рисува и обикаля Художествената академия. Там не го пускат, но пък в затвора го приемат за цели 5 
години. И там продължава да рисува и след излизането си рисува, та и без академията чак сега се 
принудиха да го признаят и от СБХ. Защото академията на страданието за идеите на правдата и 
свободата е най-висшето учебно заведение, дори и за изобразителното изкуство. 

Макар от Пазарджишко, тук в София е най-полезният коефициент от дейността на любвеобилния 



 

човек и предан земеделец Борис Разпопов. Със страдание по беленските острови е формиран и 
белетристичният талант на Стефан Чакъров, отдавна дошъл тук от Ловешко. Журналистическата 
сила и находчивост на Георги Константинов (Гошо Анархията), обходил не само затвори и лагери, 
но и половината свят, го е накарала да се завърне, за да ни буди и стряска със своята "Свободна 
мисъл", както с книгата си "Анти- история славянобългарска". 

Столичният град гъмжи от личности-страдалци, заслужаващи особено внимание. Йордан 
Милушев от кв. "Надежда", ветровито енергичният Никола Милков - всеизвестният Кайчо, 
вглъбеният мемоарист Георги Байданов, знаменитият и именит историограф на БЗНС и лагерните 
беленски драми Стефан Бочев - автор на много книги, Веселин Гедов и Желязко Костадинов 
Тодоров - посланици на горянския Сливенски край, инж. Любомир Ст. Генов с убит от болшевиките 
баща, част от фамилията на Делчо Лахинов Тенев - баща на историчката Иванка К. Бочева, Тихомир 
Крайнин и Кирил Ковачев - дейци на Съюза на репресираните, Цветана и Любен Джерманови - 
посланици на репресираните от Перник, незаслужено пренебрегваният потомствен страдалец 
Димитър 3. Новоселски, Марин Герзов, Гено Г. Цоньовски, Христо Угринов - с 18 г. затвор, Манол 
Журналов, Георги Гълъбинов, Христо Г. Маринов от Пет могили, Шуменско, Георги Чипев, 
вездесъщият, бодър и услужлив Костадин (Дине) Г. Кръстанов от с. Негован - опазил се такъв след 
килиите и бараките на всички затвори и лагери в България и на четири бягства през границата. Сред 
нас, след унижения и страдания в лагер, е и Стефан Д. Савов - три пъти депутат, председател на 
вековната Демократическа партия и съпредседател сега на Народен съюз- БЗHC, Демократическа 
партия. Тук, в София, е вечният покой на легендарния за всички ни майор Иван Страхинов, когото 
всички помнят с добро (както д-р Никола Грозев). Макар в себични пътища, но наши състрадалци 
са Милан Дренчев, Йордан Дупаринов, Христо Костадинов - първият хазаин на БЗНС, и неговият 
съпроцесник, писател, хуморист и мемоарист Константин Костов-автор на книгата „Затворник- К-
89", бай Куньо от Нови Искър и Петър Пашов, многострадалният бай Найден Зимбилев от 
Враждебна, Васил Йоцов от Русенско, Тодор Енчев - евангелски пастор от Ловешко, Никола Илиев 
Цветков от "Младост". 

Мъчителни месеци на следствие и на себепроверка пред инстинкта за оцеляване преживява и 
Алипи Георгиев Нейков от София. Той е осъден на 15 години затвор с група ръководни дейци от 
БЗНС - Георги Алексиев Димитров (Малкото Геме), Кирил Миланов, Тодор Топалов, Маргарита 
Петкова и Михаил Петков от София и Николай Христов и Маргарита Шумарова от Пловдив. И 
всичко това - след 8 месеца лагер в Куциян и изселване в Тетевен. 

Подобна е съдбата и на инж. Георги Константинов Петров от София, осъден на 3 г. затвор след 
лагера в Биримирци. Брат му - поет и журналист Христо К. Волник, е осъден на 15 години с процеса 
на "Неутрален офицер" (сега покойник), и родителите им са изселени в провинцията до самата си 
смърт... 

Оцелели от страданията по затвори, лагери и интернирания са и Янко Христов Фали - всеотдаен 
деятел на Съюза на репресираните, строгият домакин на съюза Аспарух Шумски, Цветко 
Мандаджиев и Иван Парасков - мъченици от понтона на ужаса на Персин, Георги Тодев - цял живот 
защитник на българщината в Пиринския край, затворник заради ВМРО и сега активен деец на 
Съюза на репресираните, председателят на съюза Иван Станчев - син в многострадалното семейство 
на генерала-републиканец Кирил Станчев, съден от черната и от червената диктатура. Вилхелм 
Стефанов Величков от с. Балша, сега живеещ в Мировяне - София, е осъден през 1948 г. на 20 г. 
затвор. 

Капризите на съдбата му поднасят низ от драматични моменти. Съжителството в Пазарджишкия 
затвор с пастор Мишков, Зяпков и отец Роберт Прустов му дават образец на търпеливост, а 
бягството му от остров Персин в Румъния едва не му коства живота. Заедно с колегите си бегълци 
Богдан Ватев от с. Градешница, Врачанско, Атанас Янев от с. Михайлово, Оряховско, Младен 
Рангелов от с. Царичина Софийско, Херувим Арнаудов от с. Поликраище, Горнооряховско, и 
Никола Тодоров от с. Стефан Караджово, Варненско, са върнати от румънските власти, бити до 
смърт и преосъдени за 8 години. От същата периферия на голяма София е и Боян от с. Житен - 
умрял от глад и труд на остров Персин, чийто син - Никола, останал сирак съвсем малък, сега е 
уважаван кмет на селото. Жертва на болшевишката тирания става и Найден Венков Атанасов от с. 
Негован-София, убит по най-зверски начин в лагера "Слънчев бряг" край Ловеч, със забучено в 
устата му дърво от садистичния екип на мирчоспасовци, горановци и газдовци, оставили жена му 
Цветанка да проклина дните си с две малки сирачета - Татяна и Камелия. 

Затворници и лагеристи от околостоличните квартали са и Григор Веселинов Колев, Здравко 
Грозданов, Александър, Асен Веселинов Димитров от Кумарица, Петър Стоянов Киднов, Дино 
Михайлов Киднов - след връщането си от лагера починал от стрес при писъците и побоищата при 
масовизацията на ТКЗС, Йордан Балтиянов, Кръстьо Пашов, Борис Спасов Тошков и Стоимен 
Тодоров Тошанов - всичките от Кремиковци, Ангел Н. Куташов и Владо Панчарски от Чепинци. 



 

През 1969 г. опозиционна конспиративна група е разкрита и в Горна баня, състояща се от съвсем 
млади момчета - Йордан Стефанов Георгиев-Даката, Руси Димитров Русинов, Тони Владимиров 
Васев, Николай Петров Мишев и Валентин Борисов Костов. С откраднати от Държавната печатница 
букви, а после и циклостил, те съчинявали и разпръсквали позиви със съвсем конкретно 
съдържание: Братя българи, комунизмът е фалш и заблуда. Той не дава равенство. Работникът взема 
85 лева, а полковникът - 300 лева.“ 

 Заловили им и два пистолета-барабанлии и бомба. Цели месеци трае мъчителното им 
разследване в ДС и след дълго колебание как да изкарат такива 17-годишни на съд, ги освободили 
със задължението да се разписват за дълго време в съвета. 

Като средоточие на хора от цялата страна в София пребивават и други, твърде важни личности и 
мъченици в борбата срещу червените натрапници. Коста Църнушанов, роден в Кралимарковия 
Прилеп, е цели десетилетия най-боговдъхновеният жрец на българщината в Македония, за което е 
жестоко наказван с лагери и затвори в своята обичана България, Стефан Чанев - христоподобният 
директор на Агенцията за чуждестранна помощ, съвсем не е хрисим съглашател със силните на 
деня, а има зад себе си един трънлив и дълъг път на страдалец за своите идеи като член на СБНЛ, а 
сега на Българския демократичен форум. Тук е довял вятърът на събитията и Димитър Цеков Боев, 
чийто път от земеделския Дъбник дотук минава през много килии и лагерни бараки. 
Многострадалният земеделски деятел Стоян Горбанов може спокойно да спи вечния си сън, 
представян сега в съюза от дъщеря си Т. Горбанова. 

Възхитителна, макар и рискована, е дейността в София и Софийско на една младежка 
конспиративна група под името Съпротивително народно движение в България - СНДБ, която 
успява, благодарение на системата от тройки и петорки, да действа от 1946 до 1951 г. Данните за 
нея са от Боян Иванов Бънков, роден в с. Златия, Ломско, но учел в Италианския колеж в София. 
Чрез брат му, който служил войник във Видин, те набавят оръжие, разпръскват позиви, привличат 
хора от Софийско, Пернишко, дори от Пловдивско и Родопите. Но учащите в гимназии с 
преподаване на чужд език (колежи) събуждат винаги съмнението на властите и на 16 юни 1951 г. са 
арестувани и тримата братя Боян, Борис и Георги Бънкови, както и Данка Стефанова - секретарка на 
Б. Бумбаров и А. Държански, Павел Маринов, Петър Давидов, Кирил Чернев, Илия Вутов от с. 
Литаково, Ботевградско, Сендо Белев, Благой Съмпаров и Георги Паунов - все от Софийско и 
Пернишко. По наказателно о. х. дело № 33-25/1951 г. и присъда № 1007/1952 г. на Софийския 
окръжен съд те са осъдени на многогодишни срокове затвор и разпилени по мъченическите голготи 
на България. 

През Софийския и Шуменския затвор Боян е откаран на беленски остров, откъдето през 1954 г. с 
плуване край върбов клон през Дунава избягва в Румъния. Знаейки влашки език през селата 
Фънтанеле и Будя стига до Букурещ, дето имал братовчед. Но е заловен и едва се отървава да не го 
изпратят в "Саримето" (солни рудници), откъдето малцина оцелявали. Разменят го в Русе със 
заловени тук румънци и след бой и разпити се озовава във Варненския затвор. Оцелял от 
изпитанията, Боян Бънков сега е един от дейците на Съюза на репресираните при Националното 
ръководство в София. 

Типичен е случаят с осъждането за бягство на Михаил Николов Михайлов, роден 1930 г. в 
София, но бунтовната му натура на крушовски потомък (дядо му е от бунтовно Крушево в 
Македония) го прекарва през такива перипетии на страданието, че не може да бъдат отминати. 
Хасковският военен съд го осъжда през 1951 г. на година и половина затвор. От военния затвор в 
Пловдив той отново избягва, отново е осъден, от лагера в с. Поповица отново бяга и се зареждат 
Софийският централен затвор, затворническият лагер при мина "Марица", Старозагорският затвор - 
в "Тежкия салон", и отново в Софийския на смъртен режим в отделението за смъртно осъдените... 
Там е с отец Чонков - католик, с горяни от Сливенско, с Кольо Пиперков от военния процес в 
суходолските казарми, дето имало трима разстреляни. Той знае и за убийството на Милчо Груев 
Пейчев от София. Там докарват като обвиняеми за подкупи през време на Народния съд народните 
обвинители Мулетаров- баща от Пещера, Шумков, Кирилов и Унджиев от Софийския състав, както 
и архиваря при съда Стоян Войводов, които също вземал рушвети от подсъдимите. Директор на 
затвора по това време е Георги Москов, главен надзирател и бияч е Чичето, политически е Сл. 
Чиличев, а в режимното се разпореждат Петко Дилов, Тодор Бабунски и Наполеон (бивш 
жандармерист) - все опасни побойници. Преживял всичко това (и изселването на родителите му в 
Тутракан), сега Мишо вещо следи развоя на събитията, без да се афишира какъв е. 

Също единичен, но твърде показателен е животът на Петър Ангелов Петров Покровски. Роден 
през 1957 г. в Самоков, той вярвал на първо време в пропагандните шумотевици на властващите, но 
при някакво посещение в Полша научава за масовите зверства на сталинистите, а в Самоков въстава 
с подписка за връщане на възрожденските гробища, които властите се опитват да превърнат в 
плувен басейн. Впуска се в защита на репресирани, макар и комунисти, прави за присмех портрета 



 

на Сталин и е уволнен от учителство. Идва в София, записва се студент, но не може да се издържа. 
Възмутен от терора при възродителния процес, хвърля във влака София-Бургас фалшива граната, 
предизвикала голяма паника у агентите на ДС в Казанлък. Открит и задържан през 1988 г. в Главно 
следствено управление на ДС на ул. "Развигор", той е подложен на ужасни инквизиции, за да 
признава какви сили в страната и кое чуждо разузнаване стои зад действията му, защото 
опустошените души на следователите Кирил Стоянов и Доньо Павлов не си представят, че човек по 
собствена воля може да се бунтува срещу неправдите. След 3 месеца следствие, 9 месеца уединение 
и седем месеца в прочутото седмо отделение на Софийския централен затвор, той излиза почти 
побелял. След 10 ноември 1989 г. се впуска в политическа дейност, говори по "Свободна Европа", 
активист на "Подкрепа", главен координатор на СДС за Северозападна България и днес домакин на 
СДС на "Раковски" 134. 

Основно средство за репресии на властите в София обаче си остава феодалният закон за 
жителството с безбройните лишавания от него и изселвания на нелоялните към БКП жители. Някои 
са изселени за толкова дълго време, че там са и починали, други са си устроили живота там, дето 
никога никой от фамилията и рода им не е живял. Далеч от столицата са изселени семействата на 
политическите дейци Атанас Буров, Никола Мушанов, Стойчо Мошанов, Петър Дертлиев, Коста 
Лулчев, Недко Ботев, Димитър Гичев, Моско Москов. Но вълната от изселвания така се разлива из 
София и по-големите градове, че както пише журналистът Владимир Петков, кварталните 
организации на Оф имали и планирани бройки, за да разрешават жилищната криза - в. "Труд", бр. 
85/1990 г., а пък и за да настанят някои "активни борци" в харесани от тях нечии жилища. Тогава се 
изпраща предложение пред МВР за изселването на съответния "народен враг", "който сее лъжи и 
омраза срещу народната власт", видян е "често да минава със съмнителна цел край американската 
легация" или която и да е друга "империалистическа легация". 

Една малка част от справките по постъпилите молби пред регионалната Комисия по 
обезщетенията при община "Сердика" в София ми беше предадена от инж. Любен Стамболов - 
секретар на комисията. Неговият баща (и мой съзатворник) Константин Стамболов също преживя 
живота си през всички кръгове на ада, а ведно с него и самият Любен, поради което е дълбоко 
съпричастен към всичко, отнасящо се до репресиите. Справката, съдържаща 164 имена на 
репресирани или техни наследници, има 14 души безследно изчезнали, 5 души обесени (сигурно по 
присъди), 44 души били в ТВО, 18 души са били в затвора, 6 души трудово мобилизирани също в 
лагер, 4 души изключени от ВУЗ и 73 изселени. Като се има предвид, че това са глави на семейства 
или двама съпрузи и да не пишат изселване за децата им, те несъмнено са отивали с тях, а то значи и 
са напускали съответното училище - начално, основно или средно. Което пък означава, че  с тези 
164 имена трагедията е сполетяла най-малко 600 човека! А това беше компютьрна сумировка за 
двуседмична работа на комисията. А такива комисии в София са три и работят вече 17 месеца... При 
това, отново да напомня, че до тези комисии отиват само ония, които имат спънки по набавяне на 
документи и доказателства за репресиите. Редовно документираните случаи не могат да се улавят 
тук. 

Знам, че при приключване работата по обезщетенията на репресираните някои от виновните за 
това ще прави статистика да доказва, че репресираните не са толкова много. Съгласно закона, 
гласуван от ВНС, наследници на репресирани, които имат право да търсят последствията, са 
родители, съпруг или съпруга и децата им. Следователно, за убитите несемейни, за починалите без 
деца, за изгубени следи вследствие на демографските размествания, за умишления отказ на 
административни органи да издават документи и още по-умишлени откази да признават документи 
данъчни служби, са ония бройки от пострадали, с които зломислени пропагандатори могат да 
жонглират безкрай. 

Завършвайки със София-град, огласявам онази част от имената, видовете и размера на народните 
страдания през 45-годишния тоталитарен режим, до които се добрах през десетилетните си 
проучвания. Напълно съзнавам колко непълно са отразени тук тези страдания, особено за София- 
град и няколко други големи градове, затова няма да спра дотук. Ако ме опази Бог и подкрепят, 
които трябва, ще продължа надпреварата с времето, което ден след ден и година след година скрива 
под вездесъщата трева знайни и незнайни гробове на мъртвите и вселява каменно равнодушие у 
живите. 



 

 
БЪЛГАРСКИ ЖЕНИ - ПОЛИТЗАТВОРНИЧКИ И ЛАГЕРИСТКИ 

 
В най-общ смисъл пострадали от тоталитарния режим са всички български жени. В селата 

поради иззетата земя и миграцията към градовете бяха разбутани главните на родните огнища, 
похитени шумните празници и народните обичаи, заглъхнаха песни и хора и настана запустение. 
Младите тръгнаха немили-недраги да търсят препитание в градовете, старите останаха самотни да 
броят дните от едното до другото идване на децата и внуците си. Напрегнатите темпове на 
строителството и индустриализацията в градовете прогониха жената от призванието й на пазителка 
на домашния уют и възпитателка на децата и я направиха фабрична работничка, зидарка, мазачка, 
защото ниските заплати изискваха приход и от нея. Дори в събота и неделя тя е "на бригада", на 
"ленински съботници", на "отработване" дните за манифестации или митинги за терора над 
прогресивните сили" в Индонезия, Уругвай или расовата сегрегация в Южна Африка (апартейда)... 

Срещу всичко това българските жени са се бунтували и съпротивлявали наравно или дори повече 
от мъжете с предположението, че все пак е твърде нелепо да се посяга по-жестоко срещу жени. 
Известни са живите женски вериги, преграждащи пътя на тракторното заличаване на частната 
собственост на земята, откритите бунтове, дори двубои между жените и властниците в Плевенско, 
Кулско и навсякъде. Но тиранията не зачиташе общоприетото кавалерско правило, че жена не бива 
да се удари дори с цвете. Бити и убити жени има в Плевенско и Кулско, осъдени на смърт - в 
Русенско, вкарани в затвори и лагери - от Сливенско и другаде, та дори и калугерки в затвора. А 
Елисавета Попантонова - Зелената попадия, и Светла Даскалова са бити и унижавани дори докато са 
били народни представителки. Цели затвори и лагери за жени по политически причини! Освен във 
"великия вдъхновяващ ни пример - СССР" не съм сигурен дали е имало другаде такова нещо дори в 
т. нар. "социалистически лагер". А в останалия свят дали е имало през последните векове? 

През лагерите в Зелен дол, Бобов дол, Босна, Куфалджа, остров Щурец в Белене, убийствения 
"Слънчев бряг" край Ловеч, Скравена са преминали (или загинали) стотици български жени без съд 
и присъда... А в женските затвори в Сливен и Пловдив стотици са кършели ръце и плакали за 
оставените на произвола деца, за стари и болни родители, сънували са къшей хляб и чаша вода... 
Много от тях - мъже, бащи и синове също в затвора, интернирани близки, отнети домове... 

Любка Минева от Сливен лежи в затвора с дъщеричката си Юлия, Цвета Кабанова от Асеновград 
оставя двете си деца - на 5 и 7 години, и осъдена в напреднала бременност, ражда третото в затвора 
в Пловдив. Иванка Митева Черкезова от с. Смочан, Ловешко, ражда в Сливенския затвор и "къпе" 
своя Владко с войнишко канче вода, подгрявано със запалени вестници! 

 Зад всеки и подир всеки такъв жалостен факт се нижат цели трагедии. Затова след като и в целия 
текст отделните случаи са щрихирани поне с по няколко реда, тук ще изредим само имената на тези 
жени-страдалки по затвори и лагери, които до този момент са ни известни: Мара Петрова Рачева и 
Людмила Славова - издъхнали от инквизиции в ДС. Цветана Стефанова Попкоева-Чалъкова от с. 
Червена вода, Русенско - обесена в Русенския затвор. Зейнепа Алиризова Кехайова и етърва й, 
бременна в осмия месец, от с. Чавдар, Доспатско-Пловдивско - убити през 1948 г. без съд и присъда, 
Станка Бръскова от с. Николаево, Ловешко - убита при бунтовете срещу ТКЗС. Неизвестни по брой 
и имена са убитите в лагера в Ловеч, убита е и жена с дете в с. Бенковски, Кърджалийско, на 24 
декември 1984 г. 

Важни данни за страданията на жени и девойки дава Цветана Драганова Джерманова - 
анархистка от Перник. Арестувана на 18 декември 1948 г. за анархистическата си дейност, цели 4 
години е прибивавала в лагера Босна, Русенско, и остров Щурчето срещу Белене. В лагера Босна -
филиал на мъжкия лагер Ножарево, освен нея има още три анархистки: Василка Трендафилова от 
София, Мария Доганова- учителка от Перник, и Емилия Караиванова от Радомир. Другите там са 
Виктория Шурулинкова от с. Копиловци, Кюстендилско, Николина Миндова - учителка от Хасково, 
Магда Крумова - икономистка от София, Лиляна Пиринчиева - аптекарка от Пазарджик, 
троцкистките д-р Мария Гачева и Пенка Радева - юристка, от Пловдив. "Най-голям беше броят на 
земеделките - пише Джерманова. - Тук бяха Аделина Николова от с. Пожарево, Софийско, двете 
Воденичарови, Мария Димитрова и Живка Червенкова. На нея и казваха, че не заслужава името си, 
а тя каза: "Ами викайте ми Зеленкова, такава ми е и идеята." Там е и Пенка Славова Нейкова от 
Нова Загора, която с много обич говорела за своя съпруг Слави Нейков - изгнаник на Запад, един от 
видните земеделски дейци. Подобен, но по-трагичен, е случаят на Елза Даскалова, изпратена в 
лагера само защото е разпитвала и протестирала за изчезналия си съпруг Рангел Даскалов - народен 
представител от БЗНС от Пловдив, убит от ДС. С неизвестна съдба навън останали и двете им 
невръстни деца. Негативни са данните за държанието в лагера на Надежда Стоянова - секретарка на 
царица Йоанна, на артистките Леа Иванова, Жана, Ингеборг, Зита, докарани за връзки с американци 
и желание да отидат с тях. Всички ги наричали "Нещастна България". След лагера в Босна дето са 



 

работили земеделие и отглеждане на свине, ги откарват на острова в Белене. Там надзирателката 
Ерменка Славчева била много жестока. Работата била същата. Гладът и липсата на каквито и да е 
нормални условия на живот - също. Там е Елена Софийска от Варна - изключена студентка по 
право, и Магда Петкова от София. Магда живеела още в стрес от преживяванията си в ДС в София, 
дето видяла жива сварената във варел с вода Людмила Славова - девойка социалдемократка, на 
която падало месото от тялото... 

Имената на жени-страдалки в затвора се съдържат и в писмото на Надежда Василева Касабова от 
София, живееща сега в Горна Оряховица. Тя е осъдена на 15 години затвор като 22-годишна с 
младежка опозиционна група в Габрово през 1949 г, в която, по думите й, имало девет земеделци, 
двама социалдемократи и двама легионери. Този процес е описан в съответната област, затова 
изваждам от текста само данните за жени. Тотка Мънчева от Габрово е с 8-годишна присъда с 
учениците от Априловската гимназия, спестявам имената на три-четири жени, съдени за шпионаж и 
връзки с чужденци, за държанието на които Касабова дава негативна оценка - държали се "както и 
всички влезли безидейно, заради прищевките си", заключава тя. С възхищение говори за горянките 
от Сливенско като Люба Димитрова Минева от Сливен, монахиня Симфороза от Сотирския 
манастир (на другите не си спомня имената). И още за земеделките Маргарита Петкова от София, 
Труфка Букева от Червена вода, Русенско, Рилка Стоилкова от Кюстендил, Мая Ангелова и Гинка 
Изворова от с. Светля, Поповско, Върба Баръмова от Великотърновско, Мария Момчилова и Цона 
Б. Братоева, Пенка от Кула (в стрес от побоищата в ДС), Славка Въкова и Лиляна Гуйкова от Ви-
динско, Тони Христова от Михайловградско (Монтана) с едва отменена смъртна присъда, Бистра 
Цанова Пухчева, Виктория Интулова, Ана Попова Ранчева, Мария Балабанова, Елена и Камелия 
Часовникарови, Мариета Преславска и майка й, Мая Карауланова - всичките от София. Иванка 
Нечкова Митева от Ловешко (родила в затвора), Цвета от Асеновградско. Имало две жени, осъдени 
от Народния съд - Мара-Иванка от Котел и баба Магда - арменка от Пловдив, но после ги откарали 
при криминалните. Магда е починала в затвора. Тук, в Сливенския стар затвор, са и сестра 
Кристенция Логошар - монахиня от католическата болница в Пловдив, словенка, много добра, и 
други. 

Данни от Станка Ив. Караиванова от гр. Върбица - затворничка и лагеристка: "Помня сестрите 
Елена и Соня Таралежкови от София, земеделките Дафинка Манова, Тона Радивоева, Виолета 
Стоянова, Райна Лапардова от София, Дешка от Бояна - умряла в лагера, Мария Шейтанова, Пепа 
Руевска, Симеонка Б. Ангелова от с. Каменец, Плевенско, Евгения Ив. Караиванова - излезе с 
количка парализирана от затвора, Даринка Йосип Кръстич, две калугерки от Сливенско и от 
Врачешкия манастир." 

Допълнение към данните от Труфка Букева: Олга Кадемова от Г. Оряховица, Вела Загорска от 
Стара Загора, Санда Христова от Русе, Иванка Гатева от Габрово, Ана Дитрих, Павлина Бобекова, 
Костадинка Габровска, Мария Янкова, Елена Лазова, Снежана Дудева, д-р Блага Попова, Алексан-
дра Колева - всичките от София. Боряна Дамянова от Русе, Цветана Цачева от Бяла черква, Елена 
Василева - горянка от Тополчане, Сливенско, двете етърви - Тошанка и...? Арабаджиеви от с. 
Стряма и Златосел, Пловдивско, Райна Гарджева - калугерка, прочула се сега като екстрасенска, 
Иванка Московска от Русе и други. Повтаряйки почти същите имена в разговор с Люба Д. Минева 
от Сливен, към всичко дотук могат да се добавят Вела Попгеоргиева - учителка от с. Врачеш, и 
монахиня Касияна от Врачешкия манастир, Софийско! Светското име на монахиня Симфороза е 
Елена Мечкова в  Пловдив, а две години в Белене е била и Сийка Карагенева Игнатова от с. Стоил 
войвода, Новозагорско. 

Жени и девойки, баби, майки и сестри - в затвори и лагери по политически причини! Сила и 
бруталност срещу слабите! Ако приемем за вярно, че "силата на жените е в тяхната слабост", то и те 
допринесоха много за рухването на кулата с побитата на кол звезда... 

Б. а. - Тук не се спираме на опитите за разбиване семействата чрез злепоставяне на затворения 
съпруг пред свободния, както и подлагане на тормоз на същия. По данни на Бойко Тр. Костов майка 
му - Люба Костова, е задържана след мъжа си и цели три месеца е подлагана на глад, психически 
натиск и безсъние, та като излязла, имала вече тикове. 



 

 
ИЗГНАНИЦИТЕ 

 
Първата грижа на режим, който знае, че управлението му ще предизвиква съпротива у хората, е 

да подготви места, дето да ги затваря - лагери и затвори, да направи границите недостъпни и 
непристъпни. Точно това предприеха комунистите след завземането на властта. Първите 
"мероприятия", както е известно, започвате учредяването на лагерите в Куциян и Богданов дол в 
Перник и Росица, но това се оказва не много ефикасно. Защото който се измъкне жив оттам, бяга 
през границата. 

От историята се знае, че притежателите на роби - робовладелците, прибягвали до слагане на 
букаи - окови на краката им, за да не могат да правят големи крачки, и само след часове откривали 
бегълците си. Но превръщайки цял народ в роби, този способ не помага. Прибягва се до "богатия 
съветски опит", нали там вече до 1947 г. имат 30-годишен опит как да задържат робите си. Вместо 
вериги на всеки поотделно - верига от застави, прегради, контролно изорани ивици и войници с 
кучета по границите. 

Първите години, докато имаше някаква игра на демокрация, поне формално допусната опозиция, 
границите бяха по-достъпни. Неудобно беше да се хвърлят толкова средства за тяхното укрепване 
по съветски образец. Пък и бягствата бяха малко. Само от по-смелите и предвидливите, заплашени 
от арест или убийство. Кой друг е очаквал, че теглото ще е толкова дълго. 

Формално погледнато, първите бегълци от България са хората от току-що сваления режим - 
бивши министри, генерали, офицери, висши или по-нисши управници, полицаи, жандармеристи... 
Някои от тях бягат направо с отстъпващите германски войски от Гърция през Македония, други по 
различни възможни пътища, а трети, заварени в Германия или Австрия, си остават там като 
невъзвращенци. 

Начело с деветоюнския професор Александър Савов Цанков в хотел "Империал" във Виена е 
съставено дори някакво правителство, което с подкрепата на германските военни части се опитва да 
събере около себе си като. военна сила избягалите и хората от местните наши землячества, които в 
целия Трети райх наброявали близо 35 хиляди. Към немската радиостанция "Донау" се създава 
радиоредакция "Свободен Балкан" и оттам Цанков призовава към борба срещу правителството на 
Отечествения фронт. Водещ е някой си Богомил Цветков, взет от военнопленнически лагер. 
Седалището на Цанков се мести в Бърно, в Прага, Гмунден, Залцамергут, после през Залцбург към 
Линц и Мюнхен, в зависимост от немското отстъпление. Там се организират военни части, издават 
се вестници ("Родина", "Прелом", Борба"), формират се задгранични филиали на организациите: 
"Ратуващи за напредъка на българщината - РНБ", Отец Паисий", легиона - СБНЛ, и други. Изявени 
личности в тези дейности, продължили до самата капитулация на Германия през май 1945 г., освен 
Ал. Цанков и "министрите" му, чиито имена вече посочихме преди, са д-р Иван Читаков, П. 
Делинешев, Янко Леваков, Христо Михайлов Христофоров и Васил Траянов - студенти, заварени 
там, майор Кирил Китанов, поручик Иван Петров Иванов, подпоручик Михаил Михов, подофицер-
школник Илия Велковски и др. Някои от насила вкараните във военните формирования успели да 
избягат, за да се върнат към България или да се предадат на български части, настъпващи вече през 
Унгария към Австрия. Но са застигнати в района на град Гмунт и 26 души от тях са убити и 
закопани там. С капитулацията на Германия Цанков отсяда в различни столици и впоследствие 
отива чак в Южна Америка. Някои от генералите и офицерите се добират до Испания, дето се 
представят пред по-късно пристигналата там царска фамилия, други се разпръснали по света в 
качеството на политически емигранти в новосформирани групи, формированията на Ал. Цанков и 
тези около него са отречени от съюзниците- САЩ и Англия, като поддръжници на немците и 
подлежащи на съдебно преследване. 

Началото на истинска емиграция по политически причини, неволното изгнаничество на българи 
започва с драматичното пристигане на Запад на д-р Г. М. Димитров-Гемето, за което вече писахме. 
Реалната заплаха за живота му и след това на неговите най-близки сътрудници принуждава да 
отидат в изгнание редица дейци на БЗНС, включително народни представители като Коста Шопов 
от Плевен, Стратия Скерлев от с. Българин, Хасковско, Георги Петков (социалдемократ), Емил 
Антонов и Георги Колев Шанкалиев от Ловеч (съпругата му Беса, като жива мъченица, отгледа сина 
им и го чакаше сама дори след смъртта му). Зареждат се излезли от лагер, бити и пребивани Ангел 
Пандев, Кръстьо Зарев - организационен секретар на ПП на ЗМС, Йордан Пиналски, Ценко и Иван 
Бареви, Искър Шуманов от Пазарджишко, Йордан Райчев от Асеновградско, д-р Велико Матеев от 
Ловешко, Лозю х. Димитров, Слави Нейков от с. Асеновец, Новозагорско (починал на остров 
Корсика) и други. Бягствата стават към Гърция и Турция, и то по времето, когато в България поне 
по видимому управлява Оф- правителство и съседните страни не са в много остра конфронтация с 
него. Затова немалко от бегълците са връщани и изтърпяват с години затвор. 



 

По-късно, около изборите за Шестото Велико Народно събрание през 1946 г. и особено след 
забраната на БЗНС - Н. Петков, 1947-48 г. и разгрома чрез репресии на БРСДП  Демократическата 
партия, бягствата през границите на техните активисти стават всекидневие. Това са бягства за 
спасение от терора и убийствата, а не предпочитание към битовите удобства на западните стандарти 
на живот, нито към богатствата на техните художествени галерии и исторически ценности. Това са 
недоволни, с мъка напускащи родината си хора, избрали свободата като възможност за образоваме 
и някаква политическа дейност в полза на временно изоставената родина. При това, бягствата през 
все по-строго пазената граница са рискове само на най-смелите, най-заплашените, често преминали 
вече през част от ужасите на болшевишките затвори и лагери. Затова те не са ЕМИГРАНТИ, което 
значи изселник, преселил се по свое желание в чужда държава, а ИЗГНАНИЦИ, изгонени, 
прогонени от жестокостите на властващите в родината им. Това е названието, с което трябва да ги 
назоваваме. То е точно и неоспоримо първо, защото да се провираш под телени и дори 
наелектризирани мрежи, под дулото на автоматите и зъбите на кучетата значи страшен е адът зад 
тебе, и второ - много от тях завършиха образованието си, сформираха организации и печатни 
издания, работещи в "полза роду"... "Трудящите се" в България са изработили вече средства за 
оковите си. Никому неизвестни още части от държавния бюджет са хвърлени за непристъпност на 
границите. Освен издръжката на голям брой гранични и вътрешни войски, скъпо струващи 
сигнални съоръжения, големи пространства покрай границите ни с Турция и Гърция, а от 1948 г. и с 
Югославия, са обявени за "първа гранична зона", дето никой не може да отиде без открит лист. 
"Вражески" настроеното население е изселено оттам и интернирано към Добруджа, а останалото в 
тия зони е задължено ден и нощ да слухти и донася за диверсанти и "врагове", все без оглед на това, 
че тези огромни територии запустяват и тези параноични мерки на ДС висят все на държавния 
бюджет. Много намират смъртта си край граничната бразда при опита си да избягат, Да не говорим 
за насила докарваните и избивани, за което писахме. 

Но преминали веднъж границата, страданията на изгнаниците далеч не свършват. Попадат в 
парламентарно-демократични държави, дето в бюджета нямат перо за поддръжка на чужденци, а в 
частнособственическата стопанска система никой никого не може да задължи да приеме на работа 
хора, дето не знаят нито езика, нито квалификацията им съответства на трудно откриващите се 
работни места. Като отхвърлени от бога и света нашите изгнаници се лутат из улиците на Истанбул 
и Измир, Солун, Атина и Пирея, съгласявайки се и на най-изморителен, унизителен и неплатен труд 
за парчето хляб и подслон. В Югославия попадат на порядките, от които бягат, и изказваното 
желание да продължат на запад, всесилната УДБА или ОЗНА превръщат в изпращане в опасни за 
здравето мини и рудници или връщане в България, дето вече се знае какво ги очаква. 

Отчитайки числото на изгнаниците, пристигащи от България, в съседните страни устройват 
временни лагери за тях. Най-известен и с най-много преминали през него е лагерът "Лаврион" край 
Атина, а някои са разселвани в малки групи на Сириос и други острови. В "Лаврион" за пръв път 
нашите изгнаници се натъкват на някаква политическа формация. Управител през 1951 г. е бил 
българинът Дико Адамов Диков, женен за гъркиня, който възглавявал тамошната организация 
"Български демократичен блок". Негов помощник бил Иван Христонов. 

Първите данни за това са от един процес срещу върнати или върнали се българи по съобщение 
във в. "Работническо дело" от 4 септември 1951 г., бр. 147 като "шпиони и диверсанти от 
монархофашистка Гърция". Те са Петър Хр. Златев от Свиленградско, Рангел Ат. Николов от 
Кадиево, Пловдивско, Кръстьо Киряков от с. Чучулига, Ивайловградско, Никола Ръждов от 
Свиленград, Тенчо Стоев от Хасковско, Костадин Д. Попов от с. Игралище, Санданско, които 
пребивавали в този лагер. 

Лошите условия на живот, взаимни подозрения и безработица, за които те говорят, е може би 
истината, ако са искрени думите им. След два дена от същия източник - съобщение за нов процес 
"срещу изпратени от американското и гръцкото разузнаване шпиони и бандити": Васил Таралежков 
от Шумен - от процеса "Неутрален офицер", Петко В. Аргиров от Демирхисарско - ВМРО, Георги 
Парменлиев - ЗМС, Александър Илиев Великов от Русе, Борислав Арх. Илиев от София, Груди 
Панчев - роден в Дедеагач, живял в София, Георги Ал. Добрев от Елинпелинско и Константин 
Йосиф Шерцел от София. Следват и други имена по същия процес, неизвестно дали са тукашните 
им поддръжници или също са върнати: Иван Ал. Карагьозов от Пловдив, Соня и Елена Таралежкови 
от Шумен, живели в София, Димитър Фердинандов от Сгледници, Елинпелинско, и Кирил 
Сотерийски от Казичене. Трима са осъдени на смърт, а останалите - на различни срокове затвор. 
Основна мечта и стремеж на бегълците и в лагера "Лаврион", и другаде из Гърция е отиването на 
Запад. 

В Турция са устроени също такива лагери - "Юскюдар", "Пендик", "Саматия" и "Йозгат", който 
бил за по-опасни, контролирани от властите лица. Там са пребивавали полковник Велизаров, 
поручик Бояджиев и други, които като военни от противния лагер на силите-победителки трябвало 



 

да бъдат връщани за съдене в страната си. След 1948 са се отнасяли към тях сравнително, 
толерантно. Намирали се и преселили се от България турци, които ги поддържали. В книгата си 
"Моята изповед" от Стратия Скерлев87 се описват тамошните порядки като сравнително приемливи. 
Имало и Помощен комитет, съставен от турци и българи, който помагал на изгнаниците, и се 
ръководел от Българския национален комитет в Париж, начело с д-р Г. М. Димитров. Комитетът 
бил председателстван от Скерлев. 

На 30 юни 1948 г. в Турция кацва пренасочен с насилие български самолет (може би първото 
следвоенно отвличане). От него слизат полковник Страшимир Колев Михалакиев с 14-годишната си 
дъщеря, адвокатът Димитър Грънчаров и жена му Беатриче, братовият син на Грънчаров, Никола 
Бушанов - търговец от София, Михаил Балсамов - адвокат, с жена си Берта, адвокатът Панайот 
Попов от София и професор Георги Петков - социалдемократ, депутат от опозицията. 

Въпреки протестите на българското правителство да бъдат върнати и осъждането на Михалакиев 
на смърт в София, турците се въздържали. При насилието в самолета били убити пилотът и 
телеграфистът, но турците се позовали на това, че това е извършено над българска територия и 
осъдили на 18 месеца Михалакиев, който после е бил преместен в лагера "Йозгат", където е починал 
след няколко години. Там след Скерлев, Шанкалиев, К. Шопов, Й. Пиналски, Йордан Райчев, д-р 
Матеев пристигнали и Драгия Карабоюков от с. Кирилово, Свиленградско, Стоян Радичков от 
Хлябово, Тополовградско, Живко Мирчев и Тодор Тодоров от Елхово и други. Пристигат и доста 
младежи, повечето земсисти и легионери. След намесата на ИРЦЕ или ИРО желанието им да 
заминат на Запад е удовлетворено. (Това е Интернешънъл рефюжи организейшън - Международна 
организация за бежанците). 

В своя твърде художествено написан пътепис "От Черно море до Париж" Тончо Карабулков от 
Бургаско, избягал твърде млад, описва своите преживявания при заминаването на повече от двеста 
наши изгнаници от Турция за Италия, дето в Бари, Латина и другаде имало бежански лагери. Оттам, 
също с голяма мъка се добирали до Франция или САЩ. 

След скъсването на Тито с Москва към Югославия се насочват голям брой бегълци. Там режимът 
си е като този, от който бягат, и признава за свои само несъгласните с Кремъл комунисти. А тъй 
като мнозинството бегълци отговаряли, че са от "Земльорадничка странка" (Земеделската партия), 
ги отправяли към мина "Бор", мина "Трепча", на линията "Бръчко-Бановичи" без никаква 
възможност за политическа дейност и дори взаимопомощ с другите си колеги по съдба. Имало е 
стачки и протести, особено в Нишкия затвор, опити да се избяга в Гърция или Италия. Мнозина са 
успели да отидат в Италия през границата в района на Горица и Триест. Но повечето са връщани в 
България, като са наказвани много жестоко. Под наслов "Процес срещу титовска диверсионна 
банда" в. "Работническо дело" от 3 януари 1952 г. съобщава присъдите на осъдените през декември 
1951 г. "бандити". Христо Кацарски, Венцеслав Петров- Стою Хр. Узунов, Димитър Н. Спасов и 
Иван Календерски  от Благоевградско (повечето от ВМРО) са осъдени на смърт, а Таско Д. Колев, 
Стойна Манчева и още четирима души са осъдени по 10, 15, 20 години. За много подобни случаи 
вече имахме възможност да докажем в раздела за област Монтана, където бягствата са предимно в 
Югославия. 

Бягства са ставали, разбира се, не само от пограничните райони и окръзи. Граница със света е и 
черноморският ни бряг, откъдето с гумени лодки и скрити в чужди кораби мнозина са опитали 
късмета си, но с лодките в много случаи и трагично. Често пъти е трагично и когато успее някой да 
отиде, за където е тръгнал. Йордан Георгиев Йорданов от Шумен, отработвайки военната си служба 
в Перник, разбира, че няма да го приемат в университета, защото е членувал в ЗМС, опитва и 
избягва в Гърция. Тогава е партизанската война на генерал Маркос (1948 г.) и подозрителността на 
властите към българите го прекарва през арести, разпити, карцери и глад. Когато ИРО го отправя за 
Швейцария, той е вече туберкулозен. През 1976 г. тази жълта гостенка склапя завинаги очите му и 
злобата на властите, не допуснали пренасянето му, го оставя да лежи в чуждата земя завинаги, което 
сломява преждевременно и родителите му. Посочвам този пример като типичен за мнозина българи, 
чиито кости са разпилени от Швеция и Норвегия до Аржентина и Уругвай... 

Но и от трите наши съседни страни много от изгнаниците все пак успяват да отидат в заветната 
Европа, а оттам и в САЩ. Как са живели и какво са правили там? - би се запитал всеки. Верни на 
убежденията си, те се включват в отделни организации. Главната от тях е Българският национален 
комитет с председател д-р Г. М. Димитров. В него са предимно земеделците, социалдемократите-
проф. Георги Петков, Стефан Табаков и други, участват и демократи, звенари и независими 
интелектуалци - д-р Д. Моллов, проф. Никола Долапчиев, Юруков и други. 

БНК е продължение на съществувалия преди Девети септември 1944 г. Национален български 
комитет в Лондон, основан от Коста Тодоров, д-р Г. М. Димитров и Димитър Мацанкиев. 

                     
87 Издадена в Париж през 1987 г. 



 

Мацанкиев води пропагандна борба срещу близането на България в Тристранния пакт и 
допускането на хитлеристките войски в България. Той е столичен адвокат, народен представител, 
изгонен от НС през 1938 г емигрирал и е говорител при предаванията на български език по радио 
Лондон. Коста Тодоров е един от най-енциклопедично надарените български общественици - поет, 
публицист, историк, а на младини и атентатор-анархист, убедил се в идеите на БЗНС от 
съжителството си с Ал. Стамболийски в затвора през 1916 г. К. Тодоров и Д. Мацанкиев не са 
допуснати да се завърнат след Девети септември 1944 година. След новото изгнаничество на Гемето 
те с нова сила се включват в борбата, този път срещу болшевизма и съветската окупация на 
България. Българският национален комитет е единствено признаваната от западните държави 
българска представителна изгнаническа организация. През януари 1949 г. в Ню Йорк излиза и 
първият брой на печатния му орган "Свободна и независима България", чиито лозунги са 
"Народовластие, мир и свобода" и "Хляб, ред и законност". Редактор основател е д-р Г. М. 
Димитров. 

Успоредно с БНК от стотиците изгнаници земеделци е създаден и извънграничен БЗНС със свое 
постоянно присъствие и Върховен съюзен съвет. Издават вестник "Народно земеделско знаме". БНК 
и БЗНС имат свои представителства в Париж, Ню Йорк, Канада, Турция, Англия и другаде. Друга 
авторитетна изгнаническа организация е Българският национален фронт - БНФ, състоящ се от 
привърженици на Съюза на българските национални легиони, начело с Иван Дочев, Христо Статев, 
д-р Георги Паприков и други. Включват се дипломати и офицери от бившия режим, привърженици 
на други антикомунистически организации като "Ратник", "Стожер", "Отец Паисий" и 
интелектуалци, избрали свободата пред заплахата от болшевишките репресии. Тяхна морална опора 
и надежда за бъдещето е живеещият в Испания бивш цар Симеон Втори. В Мадрид е за кратко 
време и седалището на този лагер на десницата. След някои отвличания на лица от българските 
тайни служби, БНф премества седалището си в САЩ. Те издават бойкото списание "Борба" и 
списание "Свобода", излизащи периодично. С лагера на "левицата", за каквито са смятани 
земеделците и БНК, те почти нямат взаимодействие. Отделно правят чествания на национални 
празници, сватби, кръщенета и погребения. Както и манастирите през турско, така и родствените 
черкви на Запад като "Св. Иван Рилски" с общински секретар Ягода Тричева и "Св. Св. Кирил и 
Методий" със свещеник Иван Минчев в Канада, "Св. Евтимий" в Ню Йорк, в Австралия и другаде, 
Владиците Йосиф от Акрон и Геласий от Ню Йорк са покровителствали нашите изгнаници. 

Всеки лагер търси само своите. И от двата лагера, по амбицията на този или онзи водач, се роят 
фракции и течения, взаимни упреци и разделения. И тук, в чужда чужбина си остава в сила 
характеризиращото ни определение: един българин-българин, двама българи-партия, трима българи 
- разцепление. Трудно може да се счита като трети лагер групировката на анархистите. Те не са 
много, но са все така непреклонни в убеждения и държание и много по-сърдечно се свързват със 
своите съидейници от западните страни, както и с тези, дошли като изгнаници от съветския блок. 
Но иначе, както в затворите и лагерите в България, те се чувстват най-добре в средите на 
земеделците. Чета на разни места, че Диньо Динев и Георги Хаджиев, както после и Георги 
Константинов, са били буквално участници във всички дейности на БЗНС. Една дебела книга се 
мъчи да доказва, че трябва да бъде признат и друг лагер - Български национален съюз. Учудва ме, 
че един изгнаник от Пловдивско, станал западен професор - Спас Т. Райкин, гледа на света през 
тясната ключалка на една изкуствено възвеличавана Фракция. При това, по собственото му 
признание, изчезнала от политическото поприще... 

От всички писания и данни от друг характер личи, че ЕНК в лицето на своя председател д-р Г. 
М. Димитров изпълнява ролята на правителство в изгнание, което има за основна цел запознаването 
на западната общественост с положението в България, с прийомите на болшевишката диктатура и 
да я призовава към всички възможни постъпки за освобождението ни от тиранията. Нещо повече, да 
доказва Каква опасност за света представлява изобщо съществуването на т. нар. "социалистически 
лагер". 

Д-р Димитров е председател и на извънграничния БЗНС и като такъв в съдружие с други 
изгнаници от земеделските партии от Източна Европа възстановяват идеята на Стамболийски за 
Зеления интернационал - Международния селски съюз. През май 1948 г. се е състоял учредителният 
конгрес, прогласил програма и избрал ръководство. Председател на МСС става Станислав 
Миколайчик от Полша подпредседатели-д-р Владко Мачек от Хърватско, д-р Милан Гаврилович от 
Сърбия, д-р Августин Попа от Румъния Алена Девис и д-р Йосиф Черни, а д-р Г. М. Димитров е из-
бран за главен секретар. 

От името на БНК, както и от създадената организация Съюз на поробените европейски народи - 
СПЕН, той участва като наблюдател в общоевропейските парламентарни институции и структури. 
Печатният орган на БНК - вестник "Свободна и независима България", се издава на английски, 
немски, френски и италиански, разпространява се в среди, до които трябва да стигне правдивото 



 

слово за народните страдания - политическите, дипломатическите и обществените среди на 
демократичните държави. 

Верни помощници и заместници на д-р Г. М. Димитров са членовете на Временното ръководство 
на БЗНС с председател Слави Нейков, секретари - Кръстьо Зарев и Йордан Райчев, и членове - 
Йордан Пиналски, Иван Барев, Стратия Скерлев, Емил Антонов, Димитър Кръстев, Георги Колев, 
Вълчо Вангелов, Ангел Пандев, Живко Мирчев, Лозю х. Димитров и Ценко Барев. 

Основаната издателска фондация "Ал. Стамболийски-Н. Петков-д-р Г. М. Димитров" издава 
важни за културата и историята ни книги. В различно време и различни места се издават в. 
"Младежка борба", списание "Освобождение", списание "Летописи", в някои от които чрез 
майсторското писателско перо на Тончо Карабулков ставаме съпричастни със страданията на 
изгнаниците по неизвестните местности между Италия и Франция, дето умората, гладът, жаждата и 
опасността да бъдат заловени се сливат в едно продължаващо седмици терзание. А куплетите от 
неговата стихосбирка "Камбаните бият" сякаш са капки от кръвта на раненото му сърце от мъката 
по роден дом и родина и мъжествен зов за свобода88. Забележителен е и романът "Земята плаче" от 
Николай Д.  Левков, а стиховете му, както и редица други художествени и публицистични 
произведения от изгнаници, трябва да заемат свое място в съвременния фонд на българската 
книжнина. 

За съжаление, нито в миналото тази печатна продукция проникваше в България, нито сега за пет 
години свобода се намериха ревнители, които да я пренесат, преиздадат и разпространят тук. 
Щастливо изключение правят биографията на д-р Г. М. Димитров от Чарлс Мозер, негови речи и 
статии и особено важната книга "Белене - островът на забравените" от Недялко Петков Гешев, 
живеещ сега в град Тубизе, Белгия. Библиография на емигрантските издания е написал Благо 
Славенов от с. Ново село, Пловдивско. Книги са издали и някои дейци на БНф като д-р Г. Паприков 
и д- р Иван Дочев. 

Тук трябва да вметнем, че в последните години на Запад успяха да избягат или да останат като 
невъзвращенци редица интелектуалци като Георги Марков, Румяна Узунова, Наталия и Владимир 
Костови, Христо Огнянов и други, формално "свои" на режима, но с потискани възможности за 
истинска творческа изява. Без да се афишират към която и да е политическа формация, в съдружие 
със знаменития Петър Увалиев, Атанас Ванчев /дьо Траси/, Христо Явашев, К. Мишев, Д. Бочев и 
други, те допринесоха твърде много за разобличението на режима навън. "Задочни репортажи за 
България" на Г. Марков е такова върхово явление в публицистиката, за което той заплати с живота 
си ... А "Българският чадър" на Вл. Костов и радиопредаванията отпяха последен упокой на 
тоталитарния режим. 

Интересна проява на нашите изгнаници като борци срещу тиранията е участието им в 
организираната по настояване на БНК и д-р Г. М. Димитров военно-учебна и охранителна рота, 
разквартирувана в Западна Германия. По данни на Руси Дончев Русев от с. Сламено, Ямболско, 
избягал през 1949 г., въоръжената рота се създава през ноември 1951 г. под егидата и 
организаторските усилия на Българския национален комитет, формално тя е специално 
подразделение на НАТО с охранителни функции. Целта на БНК с нейното създаване е да се 
предотврати разпръскването на изгнаниците по света под напора на борбата за насъщния и да се 
поставят основите на новата демократична армия на утрешна свободна България. Ротата е част от 
състава на Европейската армия за освобождение на поробените от болшевизма народи, защото и от 
другите народности изгнаници като унгарци, руси, поляци също имало създадени военни единици. 
На първо време ротата се състои от около 250 бойци, млади българи, под командването на капитан 
Бойдев, по-късно, от капитан Борислав Байчев, който в България е бил младши-лейтенант, пилот и 
избягал с влак с фалшиви пагони на полковник. Разпределени на четири взвода по 60 души, те са 
настанени в Цалсайм - предградие на Франкфурт, и започват строева подготовка. Имало само един 
американски капитан като наблюдател. По-късно им раздали американски карабини тип М-15, а 
униформата им, която Руси Д. Русев си е донесъл и я показа, е твърде любопитна със своите 
кантове, обтоки и петлици с разни вензели, но на ръкавите с кръгообразен български трикольор. 
След 1952 г. ги преместват в Пфафенвизен, после в Ешборн, а от 1953 г. в Мисау край 
Кайзерслаутерн и оттам в Гермерсхайм. След Борислав Байчев командир става Димитър Кръстев, 
избягал като студент медик, родом от с. Каснаково, Хасковско, член на БНК и БЗНС. Офицерите, 
взводни командири са Атанас Атанасов от Хасковско, Владимир Петров от Софийско, Георги 
Йовчев от с. Малък манастир, Ямболско, и Желю Тюфекчиев от Бургаско. Офицер е бил и Сава 
Севов от Свиленград. Други участници като сержанти и редници са Руси Дончев Русев - сержант, 
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писател от нашите изгнаници. И досега живее в Париж и много от творбите му 

чакат за печат. 



 

Руси Пейчев от Чирпан, Здравко Първанов от Ломско, Гено Иванов и Гено Троев от Чирпанско, 
Иван Карапачов и Костадин Костадинов от с. Мустрак, Свиленградско, Найден Георгиев от 
Софийско, Васил Белчев от Сламино, Васил Пивчев от с. Кости, Бургаско, наричан Странджата, 
Христо Лимберов от с. Далково, Елховско, Димитър Асъмов и Кольо Каравелов от с. Раздел, 
Елховско, Георги Русев от с. Малък манастир н много други... Ротата съществува до 27 април 1964 
г. - почти 13 години. Всяка година на 6 май - Гергьовден, там идвал Гемето и с тържествени 
церемонии отбелязвали Деня на храбростта - Свети Георги Победоносец, както и именния ден на 
своя върховен ръководител. Доверено било на ротата да дава караул на някакви военни складове, за 
което им плащали. Често събирали помежду си пари за издаването на вестниците, а на Коледа и 
Великден давали и подаръци за немски сиропиталища. Министър-председателят на Бавария Щраус 
уважавал д-р Г. М. Димитров за неговия авторитет и сам го търсел за събеседник. 

Но срещата на Кенеди и Хрушчов във Виена през 1964 г. слага край на военните формирования... 
Имало по-късно и друга рота от 160 души от различни националности, под командата на 

Димитър Кръстев, но и тя имала същата съдба. 
Двадесет-тридесет българи остават в Гермерсхайм като охрана на натовски складове, с командир 

Д. Кръстев. Руси Д. Русев е вече заместник-командир на военно-снабдителен център, а после и 
командир до 1991 г. Руси с помощта на други нашенци устройва в Гермерсхайм трайна българска 
база за приют на всички изгнаници. Някои се заселват там или наоколо, та и досега Гермерсхайм е 
една българска територия. 

Сава Севов е приет с конкурс на работа в радио "Свободка Европа" в Мюнхен и там живее и 
сега. Все около това българско гнездо преживяват и до днес и Димитър Кръстев, Здравко Първанов, 
Христо Чурелов... Поетът Страхил Планинец също живее в някакъв малък град в тази част на 
Германия. 

 Това е накратко историята на нашите изгнаници, организациите и изданията им до 1972 година. 
Отговорен за всичко и всички, д-р Г. М. Димитров често прелита до Европа, защото седалището 

на БНК е в Ню Йорк, а той живее във Вашингтон. При него идват хора за помощ и застъпничество 
пред разни институции и инстанции от цял свят, но едва ли някой осъзнава, че заедно с тежките си 
задължения най-тежкото носи в себе си. Децата му са останали в България. Това е една тлееща рана 
в сърцето му, както и на съпругата му Мария Димитрова. 

През 1956 г. синът му Александър умира в София, без да може бащата лекар да се грижи за него. 
Той и малката Анастасия са останали на грижите на баба си по майка (също Анастасия) в София. 
Чак през 1962 г. на Анастасия разрешават да отиде при родителите си, съгласно някакво 
споразумение за събиране на разделени семейства. В САЩ тя завършва висшето си образование и 
при омъжването си става Анастасия Д. Мозер. През 1972 г., изтощен от премеждия и задължения, д-
р Г. М. Димитров получава тежък инфаркт и на 29 ноември 1972 г. сърцето му престава да бие!... 

За председател на Българския национален комитет е избран Димитър Петков-Краварев - сестрин 
син на Никола Петков. Както си е нашата, българска нагласа, след изчезването на всепризнатия 
започват спорове за пътя напред и водещия и в резултат - двете седалища на БЗНС - в Ню Йорк и 
Париж, постепенно се отчуждават89. 

В САЩ главна фигура е Искър Шуманов, който впоследствие става и председател на БНК и 
главен редактор на "Свободна и независима България" и "Народно земеделско знаме", а в Париж 
начело е Цанко Барев. Под името Българско освободително движение - БОД, Ц. Барев започва да из-
дава списание "Бъдеще". В БНК и конвенционалните структури и издания остават голяма част от 
най-известните личности - Йордан Пиналски, Димитър Кръстев, д-р Митко Рангелов, Стоян 
Андонов, Никола Бъчваров, Георги Василев, Вълко Вълков, Йордан Райчев, Стратия Скерлев, Пет-
ко Динковски, Нинко Иванов, Борис Пенев, Здравко Първанов, д-р Вене Рангелов, Сава Севов, 
Милан Станков, Тодор Станков, Стоян Терзийски, Иван Тонев, София Христова. Христо Чурелов, 
Дойно Янков, Милка Генадиева, Стоян Михайлов, Ангел Камбуров... Тези имена срещнах в 
последните броеве на в. "Свободна и независима България" и в. "Народно земеделско знаме". Оттам 
са данните за някои представителства на БНК и БЗНС в Канада - Димитър Динчев, Марин Василев, 
инж. Игнат Калчев, Тодор Цанев, Стойчо Иванов, Александър Ив. Илиев от Ломско, Петко Доенков 
от Звеница, Хасковско, Йордан Иванов, свещеник Тодор Грозданов и други; в щата Калифорния - 
Баю Чавдаров, Илия Калпаков от гр. Съединение, Митко Младенов от Благоевград, Иван Бейков от 
гр. Левски; в Ню Йорк-Васил Шаламанов от с. Каравелово, Пловдивско; дейци на. БНК за Бъфало - 
Петър Върбанов, Йордан Леваков, Петър Стоянов и Емил Русев и българо-американците Херман 
Колев, Дико Велиев и Дороти Д. Петрова. 

В парижкото седалище на българите-изгнаници работят Слави Нейков, Тончо Карабулков, Благо 
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среди съм още слабо осведомен. 



 

Славенов, Иван Ангелов, Иван Барев, Емил Антонов, Стефан Кафадаров, арх. Стефан Левордашки, 
Иван Мелин от Пловдив, Герчо Нейчев, д-р Недялко П. Гешев, Фоти Фотев, Георги Ройдов, Асен 
Славов и други. Те са издатели и на "Осведомителен бюлетин на сдружените земеделци в 
изгнание". Както личи от редакционния състав на списание "Бъдеще" ("Ла Венир"), с тях е бил и д-р 
Д. Моллов - секретар на Демократическата партия в изгнание. 

Не е по темата ми да съдя кой е крив и кой е прав между тези съидейници, делящи мегдан и на 
чужда земя, но едно е безспорно: печелившият е трети - общият неприятел, болшевишката тирания. 

Но нека споменем поне част от имената в дългия списък на страдалците далеч от родината: 
Апостол Матакиев, П. Балийски, Мито Величков, Георги Миралаев, Демир Желязков, Иван 
Захариев, Георги Атанасов, Илия Девин, Димитър Динчев, Мария д-р Димитрова, Анастасия 
Димитрова- Мозер, Захари Стефанов, инж. Тончо Тенев, Николай , проф. Спас Т. Райкин, Диньо 
Аргиров, Петър П. Трифонов, Атанас Костандиев, Стефан Тутеков – загинал при връщане на 
границата, Лиса Лисева (БНф - ЮАР), Георги Стоянов Божков от Църварица, Кюстендилско - 
върнат насила, Димитър Георгиев от Видинско - сега в Ню Йорк, Христо Динев Дараджанов - 
сливенски горянин Христо Пулев, Катя и Тодор Хаджииванови (БНф - Аделаида), Ганчо Братанов, 
Борис Арсов Илиев - отвлечен насила и убит в затвора, д-р Ж. Пачилов, Асен Трифонов (Тишков), 
Георги Константинов-Анархията, Кокошаров от Видинско, Иван Велев, Димитър Даскалов, Милчо 
Сираков Илия Велчев, Александър Бобчев, Горчо Костадинов,  Доско Перпелиев, Георги Барев, 
Петър Петров, Йордан Бодуров, Ценко Богданов Пенев от с. Огоя, Мито Ив. Митров от с. Буковец, 
Веселко Грозданов, Райко Станчев, Димитър Грозев, Тони Маккормик, свещеник Благой Топузлиев, 
Едуард Генов, Георги Ставрев Георгиев, Стефан Господинов Динев от Гълъбинци, Ямболско - с две 
задочни смъртни присъди, Никола Кортуклиев, Никола Петков Арнаудов от Ямбол, Костадин 
Георгиев Кръстанов от с. Негован, Софийско, Димитър Инкьов - писателят Велко Верин, Димитър 
Бочев - писател, Петър Бояджиев, Райко Роглев от Костиево, Пловдивско, Георги Тодоров Марков 
от с. Митровци, Димитър Г. Пенчев, Живко Сребрев, Димитър Клеаков, Георги Сребрев, Никола 
Велев и много, много други... 

Починали, чиито кости тлеят в чужда земя, са Коста Тодоров, Димитър Мацанкиев, Слави 
Нейков (на остров Корсика), Кръстьо Зарев, Йордан Райчев, Иван Куманов, Мильо Милев, Пеньо 
Байрамов, Ангел Гагаричев, д-р Данаил Стойнов, Тодор Христов, Жечо Тенев, Стойчо Илиев Ветев, 
д-р Димитър Ахпапов - редактор на сп. "Завет" (Мелбърн, Австралия), Борис Иванов Димитров - 
БНф, Торонто, Иван Иванов - БНФ, Испания, Калин Койчев, Ангел Захариев и много, много други. 

Много от разпилените по света като сирачета от нашите изгнаници не успели да огласят имената 
си с някаква публична дейност, са неизвестни. И за организациите ни на Запад, и за близките си тук. 
Живи ли са, здрави ли са, къде са намерили хляб и подслон, може би само Бог знае. В 
изгнаническите вестници и списания често се появяват имената им под рубриката "Търси се...". 
Само в бр. 2/1989 г. на "Народно земеделско знаме" има такава рубрика с три имена: Търсят се 
Здравко Костадинов Дамянов от с. Белащица, Пловдивско. Последно се е обаждал от Сан Пауло - 
Бразилия. Тодор Стоилков Иванов (Алайков) от с. Богослов, Кюстендилско, обаждал се преди 
десетина години от САЩ, и Григор Илиев (Попето) от русенските села...". В списание Борба", бр. 
3/1993 г. се търсят Марин Рачев Дончев от Русенско с последен адрес в Сиатъл, Вашингтон, 
Димитър Търновски от Лозенград - има син лекар в Торонто, и Васил Захариев Станишев от с. 
Мисловщица, Трънско - търси го синът му, Никола П. Арнаудов от Ямбол е също неизвестен за 
сина си Пенчо.... 

Известен е обаче и един писмословен българин, който се труди за издирването и огласяването им 
и това е проф. д-р и. н. НИКОЛА ГЕОРГИЕВ АЛТЪНКОВ.  Роден през 1932 г. в Пловдив. Висше 
образование в СУ "Климент Охридски", английска филология /1963/, както и Калифорнийския 
университет в Санта Барбара в САЩ /1977/, женен, съпруга Катлина, синове: Кенет-Михаил, Ернак-
Георги-Александър, Никола-Кардам. 

По политически причини е бил в Софийския затвор 1950- 1951 г., в концлагера "Белене" 1951-
1952 г., в  трудова повинност 1952-1956 г., работил е в БНБ и БВТ банка 1962-1965 г. 

След успешно нелегално избягване през границата Н. Алтънков през 1967-1972 работи като 
банкер в Ню Йорк и Лос Анжелис САЩ. 

Президент на Дружеството за специализирани проучвания 1967-1993, професор по история 1974-
1984 г., магистър на изкуствата в Института за международни науки в Монтерей, САЩ, 1970 г., 
доктор на философските науки в Калифорнийския университет в Санта Барбара САЩ, 1977 г. Издал 
е книгите: Българите в Америка - 1979, Радикалната преса в Америка - 1984, Българската цръква в 
Северна Америка - 1980, Българският национализъм-1985, Балканите през VII век - 1992. Има над 
100 статии и научни съобщения, участие в конгресите на Американското дружество за Развитие на 
славянските науки, Американската академия за политически науки, на която е член, Дружеството за 
изучаване на българщината в САЩ и други. Осъждането му политически причини 1949-1952 е за 



 

федерално движение за свободата на България, участва в дейността и на Български национален 
фронт - 1965-1993, на който е и председател през 1987-1992 г. След Промяната /1989/ и завръщането 
си в България, проф. д-р И. Алтънков е издал книгите: България - малък тигър, Нарекоха ги 
фашисти, Икономиката на България. 

Българската стратегия в новия век вписана и в Бялата книга на МНО /2000/, а сега работи върху 
Българското национално правителство във Виена 1944-1945 г. 

Той е и един от най-щедрите дарители за преиздаването на настоящата книга, а със своите книги 
е и най-основният летописец на народните тегла под сталинисткия режим и живота на нашите 
изгнаници на Запад... 

А всичко, изнесено дотук, е една нищожна част от онова, което трябва да се направи за 
безкрайната скръб и телесни мъки на знайните и незнайни жертви на една безчовечна система. Дано 
не спрем дотук, дано не се примирим, докато не приласкаем по човешки живите наши изгнаници, 
техните съпруги, деца и внуци, докато не издирим гробовете на мъртвите, с братска сълза да ги 
пожалим и в родната памет възкресим!... 

Но техните страдания, а не история на политическите им дейности, са моята тема. 
Страшно нещо е изгнанието. Без да съм го изпитал, при десетките подканяния за бягство през 

границата съвсем екстремистки съм се произнасял - предпочитам български затвор, отколкото 
американски дворец! Но бягствата през границите напълно оправдавам. Никой не бива да се оставя 
да ликуват тираните над него, когато има и свободна част  от света. Но си и представям как някъде 
дълбоко в душите тежи камъкът на мъката, как изпива силите ти змията на съмнението и догадките 
- живи ли са, здрави ли са вкъши.  Мама всяка нощ плаче и ме вика духом и я снизва към гроба 
мъката по рожба, по нейното "чедо мило, с чужди хора чужди хляб делило...". А който е оставил 
деца? Пази, Господи,  всекиго от такава мъка! И на пухени дюшеци да си легнал  там, някъде в 
Париж или Ню Йорк, камък и тръни е сякаш под тебе. В кошмарния ти сън като че ли и духовете на 
мъртвите не те намират в далечната земя. И ходиш замаян денем, и грижата за коравия залък те 
гони, и студеният чуждоезичен порой те влече като хартийка сред разбунено море - излишен, 
никому немил. Никой никъде тук не те очаква и никого не чакаш! Гледаш и небето е сякаш мътно, 
чуждо, но и ти си чужд, дори на себе си. Защото там нейде, зад гори и балкани, зад реки и градове, 
една невидима коварна стена от гранични застави, телени заграждения, автоматни цеви и 
граничарски кучета е преградила пътя ти до топлия дом, до майка, съпруга, деца, братя и сестри, до 
българска песен и хляб. И най-страшното, най-убийственото - не знаеш докога? Месец, година, две, 
пет, десет, двадесет, четиридесет... Дори задомен там, дори сред деца и внуци, нашенецът е свой 
сред чуждите и чужд сред своите. И гризе, до гроб гризе съзнанието, че си вкарал без време в гроба 
майка и баща, че няма да легнеш, и мъртъв няма да легнеш сред своите, сред своята топла и 
гальовна земя българска!... 



 

 
МЪЖКА СЪЛЗА И РОДНА ПАМЕТ ЗА БРАТЯТА 

 
Майчинството е най-съкровеното, най-дълбокото и трайно чувство в човешката душевност. То е 

божия даденост като инстинкт и за всички живи твари по планетата. Няма истинска рождена майка, 
която да не обича еднакво децата си и да не се грижи за тях. Такава е и трябва да бъде и 
РОДИНАТА-МАЙКА за всички свои чеда, където и да са разпръснати по света. 

 Един от най-непонятните експерименти на сталинистката тирания беше националното 
обезродяване, особено сляпо следвано от българските й поддръжници. Перверзният им 
интернационализъм ги доведе до никъде не чуваното кощунство - насилственото отбългаряване на 
българите в Пиринския край по решението на кремълските им заповедници. 

Производно на това е не само пълното безразличие към съдбата на българите извън границите ни 
(диаспората), но и строгата забрана за помощ и общуване с тях, когато са в страни, с които режимът 
на БКП беше в сговор. 

Така бяха изоставени българите в Западните покрайнини, Македония и Банат, а тези в бившия 
СССР - Молдова Бесарабия, Крим и Таврия, бяха направо забравени. Да не говорим за 
емигриралите там българи, разстрелвани, гинещи по сибирските лагери и изселвани в Средна Азия. 

С остра болка за всичко това нека поне тук, в книгата за българските страдания, ги приласкаем 
като свои братя и ги възкресим в паметта на народа ни, жива част от който са били, са и завинаги ще 
бъдат. С братска сълза за загиналите и добра дума за живите, дано поне малко измием срама от 
забвението им... 



 

 
МАКЕДОНИЯ 

 
Дълъг е философският спор има ли случайност при появата на каквито и да е събития и явления 

или всичко е една целесъобразност и необходимост. Най-близо до истината е твърдението, че 
всичко е необходимост, но кръстосването понякога на две или повече необходимости поражда 
случайни, непредвидени и непредвидими събития. 

Такива две необходимости се кръстосаха над съдбата на македонските българи и ги жигосаха с 
името "македонци" незнайно до кога! 

От сръбска страна, това беше осъзнатата необходимост, че за да сърбизират това население, 
първо то трябва да мине през етапа на македонстването (Стоян  Новакович, Милош С. Милоевич и 
други). 

Втората е от наша страна. Виждайки, че в края на турското владичество за тази българска област 
претендират и сърбите, и гърците, нашите националреволюционери Гоце Делчев, Хр. Татарчев, 
Дамян Груев и други, турят за цел на освободителната си борба автономизма, за да отблъснат 
ревността на двете страни от уголемяването на България, а нея да спасят от война с тях. След това 
една автономна област винаги може да се присъедини към истинската си държава. Така те неволно 
косвено потвърждават сръбската стратегическа теза. В тази посока заработва и трета необходимост. 
Този път от съветска страна. За да спечелят на своя страна твърде силните ЮКП и Тито, 
сталинистите налагат на червените ни родоотстъпници коминтерновското решение за предаване на 
тези територии под формата на Македонска република в рамките на югославската федерация, дори 
с частите и около Пирин... Явява се дори четвърти фактор, пак неволно, в помощ на този 
сепаратизъм. През краткия период на наше управление над областта Македония - 1941-1944 г., там,, 
в така наричаните "нови земи", се изпращаха за управници, като наказание поради отдалечеността 
й, провалили се и корумпирани личности, които до- отблъснаха това население от обичта му към 
Отечеството. 

Ето какъв порой от фактори притиснаха чистите българи в Македония, след които дойде и 45-
годишното сърбо-югославско владичество над тях, налагащо с оръжие и репресии тяхното 
родоотчуждение. А с това дойдохме и до темата си - българските страдания 1944-1989 г. 

Въпреки смазващата сила на посочените фактори и обстоятелства, синовете на потомците на 
Свети Климент Охридски, братя Миладинови, Григор Пърличев, Райко Жинзифов, Кузман 
Шапкарев и Кирил Пейчинович не се предават лесно. Както под турско, така и под сръбско, 
светликът на българщината грее така дълбоко в душите на по-будните, че за загасяването му не се 
оказват достатъчни извращенията в историята, сърбоприбавките към азбуката и антибългарската 
пропаганда, а се налагат насилията. 

Толкова много са събраните данни за насилия над македонските българи, че със сълзите си ги 
пиша... При това, тази работа е извършена от един свят българин, доайена на историческата 
публицистика у нас, роден в Кралимарковия Прилеп - Коста Църнушанов. Той е посветил целия си 
живот на бедите и жертвите, които македонизмът докара на българите в Македония. От десетките 
му книги и брошури лъха топло родолюбив и мъжка, мъжествена скръб над жертвите на бита, 
разпъвана и убивана българска Македония. Коста Църнушанов проследява тази трагедия изначално, 
та до наши дни, въпреки репресиите, които изтърпява и оттам,  и отсам, но ще цитирам само частта 
от нея за периода 1944- 1989, който е по нашата тема, и пак съкратено. 

На мястото на изтеглящата се поради капитулиращата вече кауза на Тристранния пакт българска 
войска от Македония нахлуват "народоослободилачките" отряди на Светозар Вукманович-Темпо и 
сърбо-българина Миялче Апостолов (Мийяйло Апостоловски). Под дърво и камък те търсят с 
железните очи на автоматите си проявилите се българи "во соработуванье со окупаторот" или най-
обобщено "бугараши", които разстрелват по села и градове, по улици и площади, без оглед на класа, 
пол и възраст, без съд и присъда (списъкът на известните ни имена - в края на книгата). 

Зареждат се и процеси за съдебно убийство на издирените по-късно застъпници на българщината 
или погубването им с дълголетен затвор. Военният съд на Скопската военна област в заседанията си 
от 25 и 26 декември 1944 г. е осъдил на разстрел следните местни българи: Димитър Тодоров 
Пехливанов от Велес - скопски жител, Методий Трендафилов, Емил Панчев Михайлов, Яни Туфа, 
Глигор Кузманов Кунов от Дебър, Димитър Антимов Катланов от Скопие, Катерина Борисова 
Георгиева-жителка на Тетово, Димитър Андреевски, Иван Ат. Андонов от с. Башино поле - жител 
на Скопие, Ангел Търпев Димков от Скопие, Илия Недков. (Всички са съдени, без да присъстват, 
понеже са избити предварително). Следва процесът в Щип на 7 февруари 1945 г., осъдил на смърт 
чрез разстрел следните лица: Тоде Стоилов Ангелов, Стоян Панов Иванов, Стоян Андреев Коцев и 
още няколко други на многогодишен затвор. На 9 и 10 февруари нов щипски процес с 4 души 
осъдени на смърт: Георги Зафиров Хаджимитров, Георги Христов Чалков и Илия Югов - всичките 



 

от Гевгели, и Владо Маджаров от с. Стояково, Гевгелийско. Процесът във Велес на 29 април 1945 г. 
е осъдил на разстрел 10 души, които Висшият военен съд оставил на затвор от 10 до 20 години. Нов 
щипски процес се е състоял през първите месеци на 1945 г., който според писаното във в. "Нова 
Македония" от 8 май 1976 г. е осъдил "на заслужени тежки наказания" (вероятно смърт) следните 
българи: Добре Иванов, Мане Иванов, Антон Ковачев и Благой Ципушев от Щип и Ангел Евтимов, 
Емануил Пешев и Трифон Евтимов от Виница. Според същия брой на вестника през пролетта на 
1945 г. съдът в Битоля е осъдил на смърт чрез разстрел: Михаил Михайлов, Георги Москов, Войдан 
Бинбилов, Боне Нечев, Петър Гинов, Борис Тодоров и Александър Дамев-Котлето. Процесът в 
Прилеп на 15 април 1945 г. е осъдил на разстрел: Петър Спиров Спасев, д-р Петър Ив. Бърдаров, 
Димитър Найдов, Йоан Цеков, Илия Т. Ангелов, Петър Н. Стоянов, Петър Петров, Александър 
Хаджиздравев, Ицко Сърчар, Киро Хр. Тамбурката - всички от Прилеп и Прилепско, и Величка Гр. 
Шамова и Атанас Станушевски по на 15 години затвор. Нов важен скопски процес от 28 май до 2 
юни 1945 г. е огласен от "Нова Македония" в броя от 3 юни същата година срещу Спиро Хитинчев, 
кмет на Скопие - на смърт, Димитър Чкатров от Прилеп - виден поборник срещу кралска Югославия 
- на смърт, Димитър Гюзелев от Дойран - директор на радио Скопие, доктор по философия, на 
смърт чрез обесване, заради непреклонното му държание пред съда, д-р Панайот Станчев Хитров - 
на смърт, и още няколко души на затвор, между които и Азис Ибраим - турчин, но сътрудничил на 
българите. 

За да спестим време и нерви на читателя, ще посочим още няколко от нестихващата четири 
години поредица от процеси, без имената и подробностите. Това са процесът във Велес от 30 май 
1945 г., осъдил на затвор 4 души, процесът в Щип на 31 май 1945 г., който вече по ЗАКОНА НА 
МАКЕДОНСКАТА НАЦИОНАЛНА ЧЕСТ е осъдил на разни срокове затвор 4 души, процес в 
Скопие с присъди на 4 януари 1946 г., който е осъдил на смърт Панче Делеа от Велес, а други 11 
души - на затвор. Следват още няколко скопски процеса: на 3 март 1946 г., на края на март същата 
година, още един на 10 март, друг на 19-21 ноември 1946 г., в който е подсъдим и Методий 
Андонов-Ченто - пробългарски настроен комунист, председател на Президиума на АС- НОМ90 
(Народното събрание) на Македония, фактически държавен глава. Той е осъден на 12 години затвор, 
но след 9 години излиза едвам жив и наскоро умира. Наивно е вярвал, че югославските комунисти, 
както и всички комунисти, са искрени интернационалисти и никога няма да убиват някого заради 
националната му принадлежност. По-практичен излязъл Методи Шаторов-Шарло - комунист, който 
също бил във върховете на тито-югославското управление, но след като Ранкович му рекъл: "Ща 
тражиш овде, бугарско куче?" при някакъв спор, той избягал в България. 

И наистина, как така проповядвайки интернационализъм, международна работническа 
солидарност като неизменна част от идеите и програмите на всички компартии в света, титовските 
главорези Ал. Ранкович и Светозар Вукманович-Темпо, подпомагани от хермафродитите по 
националност Лазар Колишевски,  Лазо Мойсов,  Кръсте Цървенковски, Стахил Гигов и други 
посърбомакедончени българи започват поголовно избиване на българи. Само защото съзнават своя 
етнос. 

Но диктаторите си приличат. И хърватинът Йосип Броз Тито се опря на сърбите, както грузино-
осетинецът Йосиф Джугашвили-Сталин се опря на доминиращата в империята му руска нация. Това 
са основните им средства за доживотна власт. Социалните теории, идеите за социализъм и 
комунизъм, светлото бъдеще-това е калоричната храна за кураж на славословещите ги "народни 
маси". 

Нека допълним, че съдебните процеси не стихват, като в Скопие до 1948 г. са десетки, а 
успоредно с тях има и в Крушево, Гевгели, Кочани, където през 1950 г. съдят българеещи се 
комунисти, в Прилеп за ВМРО-дейност, а през 1951 г. са арестувани и изтезавани голяма група 
студенти от Македония в Загребския университет, защото се съпротивлявали на македонизма. 
Безброй са и неогласените от пресата арестувани, бити, съдени или изпращани в лагер хора, 
показали по някакъв начин българско етносъзнание. Затворът в Идризово край Скопие, мрачната 
бастилия "Главняча" в Белград, островите Голи оток, Свети Гprop и други из Хърватско приморие 
са мъчилищата, през които по най-обобщени данни са преминали над 100 хиляди души от 
македонското население, плюс 27 хиляди избити с присъди и без присъди, умрели от изтезания в 
удбашките арести или от глад и болести из десетките лагери и затвори. Такава съдба е сполетяла и 
немалко българи, емигрирали за спасение в Югославия от тукашните репресии, а дори и наши 
редовно следващи там студенти, обвинени в "бугарашка" или "информбюровска" пропаганда. В 
издадената си чак сега, през 1992 г. книга "Изповед от Титовия "рай" Блага Божинова разказва, че 
като студентка в Скопие властите поискали да приеме "македонско" (югославско) поданство, 
защото била от Пиринския край. Като отказала, я обвинили, че е дошла с шпионска мисия. Откарана 
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в лагера „Герово", там заварва стотици мъченици от разни народности, но в мнозинството си 
българи и българки. А с такива бил пълен и затворът в Ниш, в Сремска Митровица, Ковачевци, 
Голи оток и много други. Само личното прочитане на нейната изповед може да даде представа за 
ужасите, на които са подложени хората там. Към същото - личен прочит, призовавам и за книгите на 
Коста Църнушанов "Македонизмът и съпротивата на Македония срещу него", издание на СДУ, 
1992 г., и "Многократните изяви на национално самоопределение на македонските българи", 
издание на Македонския научен институт в София, 1992 г., както и десетките други от същия 
автор.91 Там всеки би разбрал зловещата игра на Тито и титовци със съдбата на българите в 
Македония, където се убива заради вековната родова етническа принадлежност и в същото време се 
прогласява абсурдът "мюсюлманска нация" за ислямизираните славяни в Босна и Херцеговина, за 
да има славолюбивият маршал една миниимперия от 6 държави. 

Макар и бавно, развитието на събитията разпука изкуствено създадения блок от държави - 
Югославия. Македония е вече сравнително самостоятелна държава, но непоклатимите й засега 
управници, просръбски настроени македонисти, продължават противобългарската си линия. 
Принудени на Демократизация, те продължават да преследват, макар и с по-други мерки, първите 
кълнове на възвръщащите и прогласяващи българската си принадлежност граждани. Владимир 
Паунковски, Валентина Манева, Риете Манев и други прогласиха свое, българско ВМРО, и то точно 
в Охрид, писателят Младен Сърбиновски се обяви против табутата над истините от миналото, а 
Димитър Делевски от Скопие - кореспондент на в. "Македония", поиска двойно, македоно-
българско гражданство. Илия Илиевски от Струмица основа пробългарска Партия на човешките 
права, а с българския лъв на знамето си МВРО-Демократическа партия на македонското 
национално единство на Люпчо Георгиевски и Доста Димовска спечели най-много депутати в 
парламента, фактите от подобно естество ще се увеличават. Но едва ли скоро ще станат 
доминиращи. Република България призна юридическия факт Македония и с майчинска 
умилителност я подпомага, въпреки хулите, които чува оттам. 

И трябва дълго да търпи това като майка, чиято дъщеря от дълги години е отвлечена в шатрите 
на противно племе, дето са я научили на хули срещу своите. 

Македония - една дъщерна България, която ще припознае най-своите едва когато бъде 
приласкана сред широкия родов кръг - ЮЖНОСЛАВЯНИЯ! 

                     
91 За разлика от Димитър Талев, Свобода Бъчварова и други, които пък 

белетристично възкресяват българска Македония. 



 

 
ЗАПАДНИТЕ ПОКРАЙНИНИ НА БЪЛГАРИЯ 

 
Те са като че ли най-срамният случай за враждата на два съвсем братски народа и техните 

държави - Сърбия и България. 
Окръзите около градовете Враня и Пирот остават в Сърбия по вина на Берлинския конгрес след 

Освобождението, а Босилеградско и Царибродско - чрез Ньойския договор след Първата световна 
война. Макар на 50 километра от столицата на своята родина, те са така изоставени от своята 
държава и така потискани първо от кралска и после и от Титова Югославия, че от 130 хиляди сега 
там се регистрират като българи едва 25 хиляди души. Измъчени и наплашени, че не смеят дори да 
протестират за отнетия им роден език в училищата, за сръбското богослужение в черквите, за 
сменените имена на хора, улици, местности, исторически паметници... Там ги преследва 
прозвището "мръсна бугарска свиньо", а който успее да дойде тук, при своите, кой знае пък по 
какъв глупашки навик му казват "сърбино"... 

Едва в последно време, макар и твърде късно, наши журналисти и общественици насочиха 
вниманието си към тези измъчени наши Западни покрайнини. Окуражително е, че рискувайки 
всичко, група смелчаци създадоха там Демократичен съюз на българите в Югославия - ДСБЮ, 
начело с д-р Марко Шукарев, Зденка Тодорова, Иван Николов Тодор Петров, Иван Григоров, 
Димитър Димитров и други. 

Народните страдания там са преди всичко на етническа основа, като съпротива срещу 
сърбизирането им. Иван Николов, литератор от Босилеград, пише: "Неслучайно българите в 
Югославия дадоха най-много политически затворници спрямо броя на жителите на всички 
малцинства в тази страна. Неслучайно Босилеградска община е известна в Сърбия с най-голям брой 
неизследвани убийства..." (в. "Демокрация", бр. 169 от 28 юли 1994 г.). 

Хиляди души изстрадаха или изгниха в титовските затвори в Ниш, Срмска Митровица, 
белградския "Главняча" и лагерите-острови по Адриатическото крайбрежие. Данните за всичко това 
тепърва ще станат наше достояние. Дано тази къса бележка покаже поне това, че техните братя 
отсам границата вече няма да ги оставят сами... 



 

 
БЪЛГАРСКИТЕ СТРАДАНИЯ В ЕГЕЙСКА МАКЕДОНИЯ И БАНАТ 

 
Нека не изглежда учудващо, че посочваме две населени с доста българи области, в две съвсем 

различни посоки. Данните от тях не са още наше притежание, но общото е това, че и в двете страни, 
сред които живеят нашите сънародници, винаги са се отнасяли с тях грубо, асимилаторски. Особено 
в Гърция. Там ги наричат българогласни" или по-често "славяногласни елини" и всяко определение 
или каквато и да е изява на етноса им се преследва. За училища, за етнокултурни изяви на българите 
в Северна Гърция съществува пълна забрана. Данните за Банат в днешно време са значително по-
добри. Има вече българско "братство" в Букурещ, с председател Лука Велчев и секретар Георги 
Ронков (по данни на Николай Наков, банатски студент в София). Но темата ни за българските 
страдания и в двата случая не е на някаква идейно-социална, а на национална основа. Репресирани 
са поради съпротивата си на асимилаторските напъни на съответните държавни власти. В Гърция 
този процес е и доста напреднал, защото там се привнася и македонистката пропаганда, която 
оборва духа за  съпротива. Нужен е нов Райко Жинзифов, за да се провикне, както някога: 

"...Немой, гърко, 
додеваш ми! 
Па ти рекоф, па ти велам: не са гърчам! 
Ако сакаш, бугари се!..." 



 

 
БЪЛГАРСКИТЕ СТРАДАНИЯ В МОЛДОВА, БЕСАРАБИЯ, СРЕДНА 

АЗИЯ И СИБИР 
 
Българи са се заселили в тези страни и области още при падането на България под турска власт. 

И през цялото време на робството, търсейки спасение отвъд Дунава, много от българите са се 
отправяли към Буковина, Молдова и Бесарабия, за да живеят сред сродното им руско население. По- 
късно това е свързано с периодичните руско-турски войни. 

Руско-турската война 1806-1812 с главнокомандващ в Молдавия генерал Михаил Ив. Кутузов и 
втората голяма война 1828-1830 са периоди на голямо преселничество. Самият Кутузов, а при 
втората война и император Николай Първи и генерал-губернаторът на Бесарабия Михаил Воронцов, 
са поощрявали преселничеството, защото южните области на Бесарабия, която тогава е руска, са 
били доста слабо населени. Някои наши дейци възрожденци, като Софроний Врачански, са смятали 
дори, че по този начин може да се създаде наша държавица извън турската империя. При втората 
война, когато руските войски достигат чак до Одрин, дето е подписан и мирният договор, по данни 
на историците заедно с връщащите се в Русия войски са се изселили от 80 до 100 хиляди българи. 
Тогава капитан Георги Мамарчев като българин, руски офицер, старателно е поощрявал  
изселването. Но и самото население, което активно подпомагало с въоръжени отряди руските 
войски, не смеело да остане на произвола на турците. 

Тежки дни и години са преживели в началото там нашите сънародници - две-три сушави години, 
чума и холера ги покосявали, земята, която им била раздадена, била малко, при в този мор и глад и 
самият Георги Мамарчев призовавал към връщане в България, а турското правителство дало 
амнистия и пращало хора да призовават към връщане. Някои се върнали, но накрай България, в 
Добруджа. Други си останали в Буджака (частта на Южна Бесарабия). Така например изселилите се 
от с. Главан, Старозагорско, основали село Главан в Бесарабия, после заселената от тях част в 
Силистренско отново нарекли село Главан, та и до днес има три села с това име. Общо взето, 
нашите заселници са по североизточното крайбрежие на Черно море: Горнобуджакски, 
Долнобуджакски и Измайлски окръг, Акермански и Бендерски район, Одеса, Хереон, чак до 
приазовските степи на Таврическа губерния - Бердянски, Мелитополски и Днепровски район, 
Кримския полуостров. Главни и исторически известни български средища са Болград, Кишинев, 
Одеса и други, а почти български са Шоп-Тараклия, Преслав, Паркани. Въпреки превратностите на 
съдбата, тамошните наши братя са запазили своя език, нрави и обичаи, песни и носии. На своята 
прародина България те са дали много видни поборници за свободата и обществено-културни дейци. 
Нека допълним, навсякъде там те съжителстват с гагаузите - особена, оформена от историческите 
превратности народностна прослойка, преселници от Варненско. Смятат се родствено българи, 
християни са, но говорят турски език, за разлика от родопските ни братя българи, запазили 
българския си говор, но станали мюсюлмани. Главно гагаузко средище е град Комрат в Горен 
Буджак. 

 Страданията на тези наши братя, потърсили мир и живот в чуждите земи, са безкрайни и в 
повечето случаи незнайни. Подлагани ту на руска, ту на румънска асимилация, повече то време под 
чужди по народност управници или пък свои предали се изцяло на чуждите. През време на 
Гражданската война районите, населени с българи, са арена на страшни и кръвопролитни сблъсъци. 
Тук за година и половина се установяват анархистките войски на Нестор Иванович Махно с център 
град Бердянск. Те са прогонени от белогвардейците на генерал Деникин, после на генерал Врангел. 
Тук върлуват и казашки отряди, и червеноармейски части, и разбойнически групировки. Ту са 
издигали свои специфични на националността им искания нашите братя, ту са се смълчавали в 
очакване на по-добри дни. Гигантски сили и битки са минавали през окътаните им с голям труд 
домове, че инстинктът им за оцеляване ги е тласкал в разни посоки. 

Но наша тема са народните страдания от определен период, поради което ще се съсредоточим 
към него - 1944- 1989 г. 

Началото на тамошните български страдания е положено от сталинисткото отмъщение над 
всички народи и народности в СССР, попадали под немска окупация през войната. А районите с 
българи са изцяло завладявани от немците. Макар в ретроспекция, но трябва да отбележим, че и под 
немско не са видели бял ден. Много от хората, особено млади мъже и жени, са откарани насила на 
работа в Германия. Фрапиращ е случаят с таврийския българин Мишо Панталеев Хаджийски от с. 
Инзовка, Ногайски (сега Приморски) район на Таврия. Той е писател и горещ родолюбец, затова 
през време на немската окупация идва в България с молба до цар Борис Трети да съдейства за 
преселването на таврийските българи в прародината, както и за връщането от Германия на 
откараните на работа там младежи. Но въпросът се забавя, той снове оттам дотук и успява да доведе 
около хиляда и петстотин души, които са заселени в Добруджа. Оженва се тук и издава книгата 



 

"Пуста чужда чужбина" (1943 г.). Тук го заварва и Девети септември. Арестуван, разследван и 
освободен, при втори опит да бъде арестуван се самоубива. Живял е в Бойчиновци и Белоградчик. 

 Доведените тук таврийски българи по искане на Сталин са върнати в СССР и откарани чак във 
Вахската долина на Таджикия, а мнозина и избити. 

 Отмъщението за примирение или "сътрудничество с окупатора" пада и над всички райони с 
българи. Ограбени и разорени при оттеглянето на германците, нашите братя са подложени на 
ужасно изпитание. Дават им се няколко часа за събиране на багажа, което значи всичко да 
изоставят, и са натоварени на конски вагони. Повече от 13 хиляди кримски българи на 6 юни 1944 г. 
са отправени в Казахската, Узбекската и Таджикската република, както и в Пермска, Свердловска 
(Екатерининбургска), Кировска, Кемеровска и други области. Българите в Бесарабия, които са били 
под румънска власт, са обвинени в сътрудничество с кралска Румъния и много от тях също са 
изселени, а други са арестувани и до днес не е известна съдбата им. 

Съгласно административното деление по национален и териториален признак на СССР, 
останалите все още по местата си българи попадат в две държави - Украйна и Молдова. Започва 
насилствената трудова мобилизация на хората за работа в промишлените райони - Урал, Донбас, 
Сибир, при нищожно заплащане и неустановен срок. 

Не стига това, но започва и колективизацията - вкарването на хората в колхози и совхози, 
придружено с познатото и у нас "разкулачване", което там, както и у нас, не засяга само тези с 
много земя, а и тези с малко - бедняците, които при несъгласие се обявяват пък за кулашки 
поддръжници. Много семейства бягат в разни посоки от това, а други са насилствено изселвани, за 
да им вземат всичко. В Сибир, Средна Азия и Казахстан са изселени: от с. Кирютня - над 80 
семейства, от Нова Ларга - 15, от Чийшия (Огородное) - 10, и т. н. От тях или от предишните 
изселени, но в Сибир, били известни цели български села, може би вече русифицирани. 

 Една част от доброволно бягащите българи самоволно се изселват в запустелите немски села в 
Тарутински, Арцизки и Бородински район на Измайлска област и сега в Серпневое, Теплица, 
Тарутино, Бородино, Березино, Подгорное и други, макар и с многонационален състав, преобладава 
българският етнос. 

През 1946-1947 г. в районите с българи настъпва страшен глад. Той обхваща двете части на 
Буджака - Йзмайлска област в Украйна и Вулканешки, Тараклийски, Чадър Лунгски Конгазки и 
Комратски район на Молдовска ССР. Освен слабата реколта поради суша, житото на селяните е 
иззето от червените комисари по тъй наричаните житни наряди. Донебесни писъци и бягства 
накъдето очите им видят обхващат села и паланки. Броят на умрелите е толкова голям, че вече 
никой не ги регистрира и погребва. По стаи, мазета, тавани и плевни труповете се разлагат, 
миришат и разсяват епидемии. В ужаса и отчаянието започват случаи на човекоядство. В доклад на 
В. Ширньов - тогава министър в Молдавската ССР, се отбелязва: "Изяждането на труповете 
придобива масов характер, като това се съпровожда с чудовищна религиозна пропаганда: старци 
молят своите деца и внуци да изяждат труповете им, когато умрат, като това ще запази живота им, 
ще им опрости греховете и отнякъде ще дойде спасение...". Процентът на умрелите е от 30 до 50 на 
сто! 

Всичко това донася голямо намаление на българската диаспора в Съветския съюз. Още повече, 
че русификацията е постоянна задача на властващите. Господи, само за мъка ли си пуснал на света 
човеци с българско име? Неизмерими, наистина неизповедими са българските страдания открай до 
края земен!... 

И колко са българите там сега? Според преброяванията през 1959 г. те са 324 хиляди, през 1970 
са 351 хиляди, през 1979 г. са 361 хиляди, през 1989 г. - 373 хиляди. Това значи, че от 1897 до 1959 
г., за 62 години българското население се е увеличило със 154 хиляди, а после от 1959 до 1989 г., за 
30 години се е увеличило едва с 22 хиляди. Затова по коефициента на естествения прираст тази 
официална статистика не е вярна и българите би трябвало или са над половин милион души. 

Тези данни дължа на топло родолюбивата помощ на Д-р Иван Грек и д-р Николай Червенков - 
молдовски българи, историци изследователи на връзките с България и мои лични приятели. 
Съавторската им книга "Българите от Украйна и Молдова - минало и настояще" ми е непрекъснато 
под ръка при настоящето описание92. 

Лични записки имам и от професор Михаил Дихан - българин, преподавател в Одеския 
университет, философ, историк и народовед. Употребявам и данни от личните ми разговори с поета 
Владимир Калоянов от с. Лозоватка, Болградски район, сега студент у нас, както и от 
дългогодишна- та си кореспонденция с журналиста Николай Стоянов - българин от с. Огородное, 

                     
92 Тази книга на двамата автори е издание на ИК „Христо Ботев“, С., 1993 г., в 

превод от руски на Калина Канева. А разговорите си водехме на чудесен български 

език, като благодарност за срещите си дължим и на поета Александър Миланов. 



 

Болградски район, чудесен човек. 
Не свършват българските страдания в Молдова, Украйна и Русия с описаното дотук. 

Асимилаторската политика на сталинистите води не само до частично, а често и напълно 
премахване на българския език в училищата, невъзможността за издаване на книги и вестници на 
български език, но и до насилственото премахване на празници, ритуали и всичко, свързано с 
християнското им вероизповедание. 

Разрушават се или се обръщат в помещения за друга употреба черкви и параклиси. На 
протестите се отвръща с брутални репресии. Някъде дори изкарали хората по заповед на службата 
по гражданската отбрана и ги откарали надалеч, през което време им разрушавали черквите. По-
головните чистки и съдебни разправи, изселвания и заточения към северносибирските райони и 
Колима с пълна мяра засягат и нашите измъчени сънародници. Кримският полуостров, толкова 
населен някога с българи, е сега обезлюден от тях. Според данните от цитираната книга, те сега 
били към 2500 души, докато в книгата на Мишо Хаджийски, преиздадена от ИК "Христо Ботев", С., 
1994 г., но писана преди 50 години, там е имало десетки хиляди души българи. 

Немалко от тези наши братя, заедно с емигриралите от самата България, са пригласяли десетки 
години на песента: 

"Колима, Колима,  
странная планета,  
двенадцать месяцов зима,  
остальное - лето..." 
Мъжки поплак над своята и на другарите си съдба прави и Благой Попов в книгата си със 

спомени "От Лайпцигския процес - в сибирските лагери", издание на изгнаническата земеделска 
издателска фондация в Париж през 1984 г. Благой Попов е един от тримата приети от Сталин в 
СССР комунисти, подсъдими в Лайпциг 1933 г. (Г. Димитров, Танев и Попов). С наивната вяра на 
идеалист той е арестуван в края на 1937 г. и в килиите на "Бутирка" ден по ден с изумление разбира 
кървавия разгул над невинни на глутници приспособленци пред върховния тиранин. "Враговете на 
революцията" отдавна са избити или гният още по затвори и лагери и сега страшната машина на 
репресиите, мелницата на тела, души и сърца поглъща своите. Врагът се търси сега под дърво и 
камък. Кой когото изпревари да го посочи като враг и шпионин, той отива в мелницата. Там всички 
трябва освен телесно да бъдат убити и душевно, морално. Да признава и подписва, че е шпионин, 
предател, заговорник, че е целял убийството на някой виден и отговорен другар. А емигрантите - те 
са най-лесни. Всички са пратеници на чужди разузнавания. 

Арестувани преди Благой Попов са и Илия Василев-Бойко, Петър Искров и други като 
заговорници-троцкисти, целели да убият Георги Димитров и Васил Коларов. Тия двамата се 
спотайват, докато другарите им берат последен дъх в килиите и един по един изчезват. Тридесет и 
пет годишен влиза в затвора и лагерите Бл. Попов и смачкан до неузнаваемост, но все пак жив, 
излиза след 16 години. 

От близо 1200 наши емигранти в СССР преди 1944 г. са репресирани и загинали повече от 
половината. Все изявени комунисти и неколцина земеделци. Това е и времето на развихрилия се 
Вишински в процесите на бухаринци, риковци и зиновиевци. На дръвника се сменят ден по ден 
убийците и убиваните. Вчера отсичалият глави днес се прощава със своята. Проклети да са 
диктатурите, даващи простор на зверското у хората!... 



 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ (Убити без съд и присъда) 
Убити без съд и присъда и безследно изчезнали български граждани около и след 9. IX. 1944 

г. 
 
Систематизация по региони не е възможна, тъй като мнозина от убитите са били служещи далеч 

от родните си места, а за много от тях източниците на данни не посочват такива. 
ВЕЛИКО ТЪРНОВО - Живко Златев, Димитър Йорданов, Никола Воденичаров, Тодор Тумбев, 

Васил Писарев, Георги Николов, д-р Иван Димов, Иван Николов, Георги Николов, Йордан Чаталов, 
Милко Кръстев, Минко Танков, Николай Денчев, Панталей Давидов, д-р Стефан Караиванов, Тодор 
Добруджалиев, Христо Момчев.  ТЪРГОВИЩЕ - Ненко П. Лазаров, Борис Ганев, Господин Хр. 
Недев, Панайот Куцаров, Вълко Ив. Вълков, Христо П. Василев, Николай К. Керчев, Николай 
Дяков, Панайот Николчев, Петър Ангелов, Димитър Бакалов, Петър С. Кожухаров, Тодор X. 
Иванов, Иван Ив. Илиев, Ради Г. Труфев, АлекоТорунчев, Петър В. Козловски, Петко Георгиев, 
Васил Р. Колев, Христо М. Динев, Марко Сулаков, Николай Константинов, Генчо Й. Бончев, Илия 
Тодоров, Бончо Симеонов, Георги Големанов, Стамат Костов, Йордан Николов, Владимир Г. 
Златков. 

ЧЕРНОКОНЕВО, ХАСКОВСКО - Петко Милков Даскалов и синът му Милко Петков, Гочо 
Янков, Костадин Тенев, Леко Петров, Гиньо Костадинов и Даньо Петков. (Данните са от Пенчо 
Бинев от Независимото дружество за защита правата на човека). 

ГЪЛЪБНИК, РАДОМИРСКО - Владимир Зашев Новоселски, Кирил Илиев Новоселски, Георги 
Попкръстев, Рангел Стоянов Татарков, Крум Чавдаров, Панчо Големинов, Благой Колев 
Чупетловски, свещеник Георги Дангърски. 

ТРЪН - Александър Попов, Тодор Радев, Кирил Попантонов, Тодор Божков, Славчо Рангелов и 
Стоил Китанов.  Свещеник Иван Калинов Владов от с. Пейчиново, Беленско, Ангел Андреев 
Стойков-Ачо, Пенчо Димитров Цанков - началник на гара Ясен, Борис Алексиев Златков от с. Лева 
река, Трънско, свещеник Алекси Стефанов, синът му Стефан, Димитър Клисарски, Васил Райков и 
Петър Долашки - всичките от с. Горна Диканя, Радомирско, Христо Миладинов - адвокат, Коста 
Николов - о. з. генерал. 

РАЗЛОГ - Ангел И. Манов, Благой Й. Максимов, Георги П. Куцаков, Георги К. Бонков, Димитър 
К. Маринов, Дако П. Трънкарски, Иван Н. Попкостов, Иван Г. Максимов, Иван Г. Панков, Иван Д. 
Фарфаров, Иван. П. Татарски, Никола И. Шапков, Никола С. Мутев, Петър Г. Хаджиев. Славчо Г. 
Атанасов, Петко Хр. Петков, Борис П. Каназирев. 

БАНСКО - Борис Л. Говедаров, Борис И. Ковачев, Георги К. Зайков, Костадин Г. Вишанин, 
Костадин М. Хаджито- доров, Костадин Д. Везьов, Лазар И. Икономов, Михаил С. Попстефанов. 

БАНЯ - Георги Г. Чобанов, Георги С. Хорозов, Георги Н. Кадифин, Георги К. Рачев, Димитър К. 
Киряков, Иван К. Кюркчиев, Иван Н. Дърдалов, Никола Г. Гюров, Симеон Г. Попсимеонов, Тодор 
Г. Терзиев. 

БЕЛИЦА - Алекса Г. Саев, Алекса П. Алексов, Иван Г. Сърбинов, Иван Г. Саев, Иван К. 
Бояджиев, Иван А. Причкапов, Славчо К. Попгерасимов. 

ЯКОРУДА-Мария М. Даскалова, Ангел Г. Палагин, Иван Г. Вацков, Вълко Н. Бангиев, Илия А. 
Бучков, Никола Т. Бакалов, Христо И. Карагеоргиев, Борис Кюркчиев. 

БАЧЕВО - Борис И. Стоянов. 
ГОДЛЕВО - Иван Сланчев. (Данните дотук са от в. "Демокрация" от 6 октомври 1994 г.) 
ПАРТИЗАНИ, ХАСКОВСКО - Душо Г. Петков, Янко Ив. Джевлеков, Кольо Г. Желев, НейкоТ. 

Пенев, Кольо П. Христов, Еньо Д. Енев, Петър Д. Енев, Петър Т. Калчев, Стоян Хр. Стоянов. 
ОПЪЛЧЕНЕЦ, ХАСКОВСКО - Пеньо Димитров, Миньо Генов, Димитър Тонев, Димитър 

Димов, Николай Калайджиев, Георги Тодоров, Марко Трифонов, Недьо Димитров, Иван Мотев. 
ЧЕРНА ГОРА, ХАСКОВСКО - Кольо Хр. Лиманов, Димитър В. Дойчев, Стоил Ж. Стоилов. 
СЛАВЯНИ - Тодор Ив. Шопов, Георги М. Драгански Тодор Н. Енчев. 
ОРИЗОВО - Тодор П. Зелямов, Матьо Тр. Матев. 
ГРАНИТ - Никола Тр. Митов-Даскала, Делчо Д. Петков Пею Г. Маринов. 
БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, ХАСКОВСКО - Стоян Ст. Попаров, Христо Геренов, Йонко Д. Йовчев, 

Джанко Т. Джанков, Таньо Ив. Танев, Тотко Д. Пашов, Стойо Делев, Димитър Денев, Атанас Ив. 
Казаков, Джанко Димитров. 

ПРАВОСЛАВ, ХАСКОВСКО-Митьо Н. Матевски, Тотьо Ст. Матевски, Александър В. Банов. 
(Данните са от Клуба на репресираните в община Братя Даскалови.) 

 ИХТИМАН - Милчо Ташев, Борис Кобиларов, Георги Пелтеков, Йордан Попов, Цветко 
Цветков, Кръстьо Марков-народен представител, Васил Коцев, Стоян Паунов. Владимир Георгиев, 
Станчо Димитров, Стефан и Ангел Даврански. (Данните са от Любомир Н. Димитров, живееш в 



 

Ихтиман.) 
 ЧИРПАН И ЧИРПАНСКО. От Чирпан - Стефан Н. Абрашев, Димитър Т. Димов, Стоил Пеев 

Василев, Неделчо Т. Радев, Иван П. Иванов, Стефан М. Колев, Петко Ст. Христов, Стефан Ат. 
Малешков, Никола В. Илиев-Зъбов, Христо Ив. Тренев, Кольо Д. Чакъров, Димитър Чапкънов. 
Стойчо Златарев, Стоян Коров, Тенчо Аврамов, Георги Христев, Тодор Бондрамалиев, Петьо 
Моллов, Антон Петрунов, Стефчо Мъника, Йордан Боричев, бай Стоян - кмет на с. Войниците, 
Иван Атанасов, Инко Кораков, Златан Видев, Въчко Видев, Делчо Тодоров, Иван Пирина, Пело 
Стоилов, Дечо Димов, Кольо Въчков, Петко Тонев, Иван Стратев, Кольо Д. Чакъров, и от Бузовград 
- Ненко Р. Гълъбаров. 

 ГОЛЯМ ДОЛ - Жельо П. Желязков, Слави П. Славов, Иван Д. Желязков, Никола М. Златанов, 
Атанас Ив. Илиев. 

 СТАРА ЗАГОРА - Иван Хр. Тренев, Крум Ст. Атанасов- Трънков, Коста П. Костов. 
ОТ РАЗЛИЧНИ СЕЛА - Маньо Игнатов от с. Найденово, Фердинанд Ст. Карабоюков от с. 

Полско Пъдарево, Александър Др. Тотев, Моньо П. Димитров и Димо П. Сивенов от с. Нова махала 
- пребит в затвора, Пеньо Ст. Дянков от с. Златна ливада, Боньо Стайков от с. Малка Верея Желязко 
Грудев-Грудомана от с. Разделна, Миньо Ат. Филипов от с. Медово, Димитър Й. Влайчев от с. 
Сърнево, Пейчо П. Пейчев от с. Оборито (Загоре), Кольо К. Николов от с. Ракитница,Таньо Д. 
Пъровски от с. Богомилово, Диньо М. Димитров от с. Обручище, Стамо Ст. Караматев от Хар-
манли, Грозьо Хубанов Грозев от с. Целина, Иван К. Димов от с. Малко Дряново, Стоян Стоянов 
Нейков от с. Спасово, Мильо Ив. Вълев от с. Марково, Иван Н. Жековски от с. Чоба, Миньо П. 
Димов от с. Богомилово, Неделчо М. Недялков, Тотьо Т. Тонев, Рашо К. Минев - тримата от с. 
Кирилово. 

ДЪЛБОКИ - Атанас Ст. Папазчев, Стоян Карамихалев, Стефан Карамихалев, Васил Ив. 
Папазчев, Неделчо-Криворамов, Ганчо К. Лошолев, Илия Б. Бабачков. (Всичките данни за 
Чирпанско и Старозагорско са от клубовете на репресираните: от Чирпан - К. Събев, от Стара 
Загора - д-р Ив. Гочев, П. Влаев и Вълчо Ковачев.) 

КАРЛОВСКО - Иван Н. Каравасилев, Стефан П. Ковачев, Петър Тр. Апостолов, Гърди Н. 
Христов, Дончо В. Минков, Иван К. Попов, Димо Н. Димов, Христо Н. Каравасилев, Недко Л. 
Тонев, Петко Ив. Петков - всичките от с. В. Левски, избити в местността Стайчина могила. Марин 
И. Моллов, Атанас Д. Бръмбаров, Александър И. Карафизов, Христо Ив. Делчев, Крум В. Тодоров, 
Петър П. Мехмедков, Тодор Г. Тодоров, Ненко Н. Стоянов - от с. Дъбене. 

КАРЛОВО - Никола Шахпазов, Минко К. Чукурлиев, Ганчо П. Ганчев, Аврам Ст. Петков, Краю 
Н. Вълков, Делю Ч. Вълков, Нено Ив. Айшинов, Атанас Н. Цветков, Петко П. Жалвов, Ганчо Г. 
Тодоров, Васил А. Джапунов, Христо П. Сулев, Златю П. Стоянов, Иван Ст. Касапов, Тодор Ив. 
Къдренов, Стефан М Станчев. 

КАРАВЕЛОВО - Атанас и Иван Баталови, Стойко Бр. Тодоров, Васил Т. Кутликов, Иван Д. 
Кутликов, Васил М. Божков, Семко Н. Патков, Матьо М. Керезов, Лило Ив. Алишнев, Богдан Т. 
Гюмрукчиев, Никола М. Бакалов, Иван В. Гюзелев, Дечо Д. Русков, Марин П. Сладкин, Петко Бр. 
Брайков, Паун С. Балтов. 

т 
ВОЙНЯГОВО - Кольо А. Грошев, Дамян Г. Пръмов, Христо Н. Котков (сведенията са от Клуба 

на репресираните в Карлово.) 
ВИДИН И ВИДИНСКО - Венелин Шутилов, Георги Ил. Живков, Иван Громков, Стефан Пантев 

Михов, д-р Илия Велков, Илия А. Коранов, Камен Савов, Никола Жеков, Никола Чернев. От с. 
Макреш - Лико Г. Младенов, Лило Гергов Младенов, Мито Нечов, Нечо Д. Петков, Нечо П. 
Чапкънски, Никола И. Монов, Никола Каменов-Козара, Петко Нечев Петков, Рачо Ц. Нешов, 
Симеон И. Попов; от с. Пседерци - Петко Стойков, Петко Цолов; от с. Старопатица - Илия Цв. 
Иванов и Рангел Ил. Начев; от с. Рабиша - Кирил Цветков и Младен Кирин - кмет; от гр. Димово - 
Добрин Н. Георгиев и Оролейкин - кмет, Васил Ив. Попов от Върбово, Велко Ив. Гуляшки от 
Раковица, Венизел Нуков от Брегово, Георги Иванов - кмет на с. Градец, Герго Миков - околийски 
управител на Кула, Захари Антов Флоров от с. Ясен, Кирил Н. Влашки от с. Ружинци, Мико 
Рангелов и Цони Мл. Цонев от с. Извор, Милан И. Калинов от с. Ракитница, Нечо И. Ненчев от с. 
Горник, Нечо П. Цолов, Никола Перков - кмет на с. Подгорие, Никола Петров Логофетов и Серафим 
Б. Дулфов от с. Ново село, Никола Т. Сираков от с. Бранковци, Перко А. Димитров от с. Плакудер, 
Петър Ив. Николов от с. Синаговци, Славчо П. Бояджиев от Бяла Слатина, Тодор Петров Пашанков 
от с. Арчар, Христо П. Ромонски - кмет на с. Връв, Цветан Игнатов - кмет на с. Цар Петрово, Цветко 
Г. Чокоев от с. Големи Ясеновец, Петър Мишев от с. Винарово, Васил Велков от Ботевград. 
(Данните за Видинско са от Ангел Флоров Иванов-председател на Клуба на репресираните във 
Видин.) 

ПЕТРИЧ И ПЕТРИЧКО - Иван Смуков, Георги Бишкаров, Георги Маджиров и Цветко от Рожен, 



 

Кафчиев от Кашина, Вречков от с. Пиперица, Кирил Иванов от с. Делчево, Костадин Джаров от 
Сандански, Керемидчиев и Кюрата също от Сандански, Мечкаров и Костадин Дугаров от Петрич - 
избити при спирка Латрево. (Данните са от Атанас Ив. Смуков от Петрич.) 

ЯМБОЛ И ЯМБОЛСКО - Коста Тодоров, Кебеджиев, Стоил Генов и Марчо от Ямбол, от с. 
Скалица - Димитър Томов, Иван Даскалов; Стоян Котев и Янко Иванов от с Кирилово, Илия 
Атанасов от Бояново, Спас Добрев от с. Малък манастир, Иван Айрянджиев, Иван Ст. Франсъзов 
Иван Динев, Кънчо Драганов - всички от с. Симеоново, Господин Илчев от с. Асеново, Иван Недев 
от с. Ханово, Руси Т. Желязков от с. Недялско, Тодор Стоянов от с. Гергево, Сливенско, Киро Ив. 
Митев, Стоян Георгиев от Кукорево, Жеко К. Жеков от Раздел, Боньо Радионов - офицер, Енчо 
Николов от Маленово, Иван Фирков, Сава Вълчев, Вълю Савов - от с. Веселиново, Стоян Желев от 
с. Люлин, Цонка Ангелова от Сливен, Йордан Иванов от с. Моломир, Ангел Георгиев-Лъвчето и 
Стоян Маринов от с. Мелница, Никола Георгиев от с. Лесово, Елховско, Стоян Андонов, Георги 
Янчев, Иван Стойков и Петко Киряков от с. Воден, Димитър Стоянов от с. Горска поляна, Кръстьо 
Андонов от с. Стефан Караджово, Желязко Шиков от с. Оман. (Данните за Ямболско са от Георги 
Маджаров от Клуба на репресираните.) 

СИЛИСТРА - майор Желязков, Тошко от Разград, Петруш - бирник от Силистра, Тодор Т. Бозев 
и Иван Джем- бизов от Силистра, свещеник Хубан от Шумен, Иван Сапунджиев - офицер, умрял от 
побой, Йордан Ковачев - скалпиран, Иван Морфов, Иван Ризанов - о. з. капитан, Христо Куцаров от 
с. Бабук. Данните за тези хора са от публикуваната във в. "Персин" молба до прокурора за раз-
следване от Марин Стоянов Тодоров от Силистра (бр. 29, април 1994 г.). В молбата се съобщава и за 
24 души "подсъдими" пред Четвърти състав на Народния съд в Русе, които са "съдени" в тяхно 
отсъствие, тъй като са избити предварително. Обвинителите са Христо Георгиев и Милан М. 
Балтаджиев. 

ЛАГЕРА "СЛЪНЧЕВ БРЯГ" ИЛИ "ПОДЕЛЕНИЕ - 0789". От Ловеч - Любен Боянов - народен 
представител от Пазарджик, Иван Попов - адвокат от София, Иван Бърдаков, Златко Златев - 
адвокат от София, полковник Ставитски и баща му Иван Енчев Ставитски, Александър Николов 
Запрянов - Сашо Сладура - цигулар, Хинков - млад човек от Плевен, Николай Костов от 
Благоевград, Иван Зарев от Сопотско, Георги Ризов - бивш висш офицер от Гоце Делчев. (Данните 
са от в. "Персин", бр. 31/94 г., препечатани от сп. "Свобода", издавано в Торонто, Канада, от БЛНФ. 
Там са доставени от успелия да избяга от адския лагер Данаил Сивриев, достигнал на Запад.) 

САМОКОВ И САМОКОВСКО (28 души, хвърлени от Черната скала в Рила) - Петър Н. Симов от 
с. Алино, Атанас Л. Заркин, Атанас И. Ружин, Андон X. Богоин, Андон И. Костов, Атанас Т. 
Костов, Илия П. Костов, Йосиф Д. Костов, Константин Н. Маджарски, Никола С. Виденов и Мите 
Т. Костов - от с. Бели Искър, Асен Г. Пилищаров, Димитър Г. Пилищаров, Илия Т. Каймаканов, 
Спас. Б. Мутафчийски, Спас Л. Мутафчийски, Станко X. Попов, Стоимен П. Машов и Христо С. 
Бучов-от с. Белчин, Любен И. Москов от с. Драгошиново, Ангел М. Зашев, Борис Калайджиев, 
Георги Калайджиев, Георги Даскалов, Георги Т. Георгиев, Георги X. Малчев, Кирил Г. Стрински, 
Крум Черешаров, Недялко Чакъров, Никола X. Джамбазов, Никола Тонкин и Тодор Даскалов от гр. 
Долна баня, Андон А. Мадански от с. Мала църква, Георги С. Кръстанов от с. Поповяне, Пене А. 
Митев от с. Райово, Христо Г. Рътаров от с. Рельово, Александър X. Манов, Георги Д. Кроснев, 
Георги Д. Янев, Георги И. Попов, Георги Н. Коцев, Григор И. Прибегайлов, Димитър В. Ненков, 
Драгомир Г. Чавонски, Димитър Хр. Ка- растоянов, Иван М. Гамалов, Иван Н. Делибашев, Иван П. 
Попангелов, Коста X. Спасунин, Коста П. Коцев, Любен П. Попангелов, Петър Д. Радев, Петър Г. 
Чамурлийски, Петър И. Галев, Петрун Кроснев, Петър Стаменов, Сотир X. Ахта- подов, Спас Й. 
Кюлумов, Харалампи Г. Дубичев, Янаки X. Манов, Янаки С. Спасов, Христо С. Николов и Рихард 
Теодор Диринг - от Самоков. (Данните са от некролог, издаден от КС на СДС, Клуб на 
репресираните, съюз "истина" и федерация "Царство България" в Самоков.) 

ПЛЕВЕН И ПЛЕВЕНСКО - д-р Никола Хаджигенчев, Георги М. Георгиев, Асен 3. Лесев, Петко 
П. Попов, Александър Милковски, Никола С. Икономов, Иван Т. Иванов Николай Й. Нешев, 
Алфред Християн Кешоса, Стоян Вълчев, Борис М. Казанлиев, Владимир Д. Йонов, Димитър н. 
Писанов, Стефан Попстефанов, НанкоИ. Пенчев, Георги К. Гюров, Иван Е. Петров, Евгени Д. 
Иванов, Владимир с. Кънчев, Андрея П. Андреев, Иван К. Касабов, Дочо И. Будовски, Богомил Д. 
Георгиев, Владимир Н. Кънчев, Петър Л. Цачев, Иван Н. Яблански, Марин Н. Йотов, Йордан А. 
Табаков, Петър К. Попов, Борис X. Крушовски, Марин X. Желязков, Иван Ц. Банов, Александър Д. 
Игнатов, Никола Д. Коларов, Христо С. Янакиев, Михаил Я. Мастинов, Йордан Н. Йорданов, Цанко 
Т. Дичев, Минчо М. Колев, Георги П. Ташев, Иван Кабакчиев, Първан П. Ангелов, Илия М. 
Мечков, Иван М. Гергов, Павел Г. Трифонов, Николай И. Деков, Григор Ц. Илиев, Боян П. 
Ескеджиев, Данаил Н. Раденцов, Сави П. Пуров, Манол С. Пенев, Васил Е. Русков, Георги С. Кунев, 
Банчо М. Венков, Иван Ангелов, Величко Геров, Александър А. Шопов, Пенчо М. Беличев, Тодор 
Г. Тодоров, Любомир Е. Киров, Милин К. Цветков, Илия Л. Вардолов, Димитър Т. Огнянов, Ангел 



 

М. Деков, Митьо Г. Конов, Георги ф. Новаков, Петър А. Петков, Ненчо И. Ненчов, Филип Н. Динов, 
Христо П. Йотов, Петър И. Велков, Христо В. Христов, Костадин Г. Костов, Никола К. Донков, 
Гено Л. Петров, Асен П. Стоянов, Константин Д. Карамфилов, Върбан Б. Върбанов, Цветан 
Милчовски, Величко Н. Попов, Лукан Димитров, Асен Н. Петров, Димитър И. Лачовски, Лило Й. 
Лишовски, Марин М. Дамянов, Кунка М. Маринова, Наум В. Горанов, Рачо Г. Йонков, Иван П. 
Вълков, Тодор К. Иванов, Илия Г. Цветков, Димитър Я. Баташки, Пенчо Д. Цанков, Герчо Н. 
Герчев, Васил Ветов, Лазар Н. Василев. (Данните са от некролог, издаден от СДС, Съюз на 
репресираните и съюз "Истина" - Плевен.) 

ИЗБИТИ ОТ ОБЩИНИТЕ КНЯЖЕВО, ВИТОША, ОВЧА КУПЕЛ И ГОРНА БАНЯ - Георги 
Марков-писател, убит в Лондон, Атанас Стоянов, Георги Беловски, Димитър Серафимов, Георги 
Шишков, Асен Николов, Стефан Лютов, свещеник Борис Цветков, Дончо Черногорски, Марин 
Маринов, Ангел Николов, Славчо Живков, Владимир Колиманов, Александър Иванов, Трайчо 
Бижов, Петър Бакалов, Иван Сираков, Цоньо Сираков, Иван Миланов, Иван Борисов Дунев, 
Димитър Мишев, Стойо Йорданов, Златко Мишев, Георги Дунев, Борис Велинов93. 

ОТКАРАНИ И УБИТИ НА ГРАНИЦАТА КРАЙ МАЛКО ТЪРНОВО - Богдан Величков, Пейчо 
Апостолов и Мишо Бояджиев от София, Бойчо Балтов от гр. Стрелча, Стоян Бижев от Габрово, 
Трифон Христов от Горни Дъбник. 

ИЗБИТИ ОТ РАЗНИ МЕСТА - Величко Вас. Йорданов, Борис Киров Панов, Христо Павлов 
Василев, Стоимен Хр. Кашукеев, д-р Никола Григоров, инж. Теодор Ангелов Панев (в. 
"Демокрация" от 3 октомври 1994 г.). Свещеноиконом Стефан Кънчев Кривошиев, свещеник Петър 
Киселков от с. Енчевци, Великотърновско, Христо Андреев Симов и  Андрея Симов от с. 
Батановци, полковник Иван Гинчев Петров (в. "Демокрация" от 4 октомври 1994 г.). Митрополит 
Борис Неврокопски, архимандрит Ириней, архимандрит Паладий, архимандрит Наум, свещеник 
Иван А. Иванов от Ловеч, (поручик Боян Григоров - майор-летец Николай Бошнаков, подпоручик-
летец Йордан Йорданов, капитан- летец Руси Русев, Иван В. Зеленгоров, Боян Войников от Лом, 
Драгия Драгиев, Митко Димитров, инж. Владимир Иванов, Димитър Чавдаров от с. Гълъбник, 
Радомирско, инж. Лефтер Лефтеров, Коста Брадков от Кула - с. Бойница, полковник Георги Занков 
от Ловеч, полковниците Монев и Тумонанов, Асен Сапунджиев и д-р Генов от Харманли, Димо 
Севов, школник Деко Деков, В. Паспалеев - писател, Мара Прогонска от Перник, инж. Дацо 
Димитров, Юрдан Братев, Христо Джокин, Георги Начев Джокин, Борис Гьонев Тонев, Спас 
Марчинов, Иван Косовски - от Сапарева баня, Цветан Макшутов от с. Галиче, Стефан Недков от 
Русе, полковник Иван Свинаров - умрял в Белене, Тодор Костов, школник Илия Бож. Здравков. 
Тодор Генев Хинков, Кирил Василев Драганов, Панайот Йонков Казаков - всичките от с. Долна 
Липница, Великотърновско, Никола Начев Чуклев и Игнат Костадинов Алърков от с. Самоводене, 
Великотърновско. Убити са генералите: Никола Христов - Варна, Йонко Л. Лалов, Христофор 
Серафимов, народният представител от Радомир Кирил Планинички, Любчо Джамбазов от с. 
Лъджене, Кирил Станишев от Радомир. (Данните дотук са взети от списание "Борба" - САЩ). Геор-
ги Благоев и Георги Савов Георгиев от с. Царско село, Чирпанско, Георги Запрянов Стоев от с. 
Драгойново, Пловдивско, Димитър Милев Чолаков и Кузма Димитров Щерев от с. Попово, 
Хасковско. (Устни данни от Стефан Стайков от с. Драгойново). Пантелей А. Божанов от с. Стряма, 
Пловдивско, Герго К. Тодоров от с. Винище, обл. Монтана, Никола Хр. Янакиев, Владимир И. 
Иванов, Райко Алексиев- журналист, Иван Мазников и д-р Петър Бърдаров от София, д-р Георги Т. 
Марков от Плевен, Кирил П. Божурин и Методи А. Николов от Перник, Рангел Т. Васев от с. Забел, 
Трънско, Методий Чакъров от Разлог, Александър Огненски от Дупница, Иван Д. Стоилов от 
Пирдоп, Коста Фурнаджиев от Любимец, Борис Коларов от Харманли, Марчо К. Касабов от с. 
Горна баня, Георги Ст. Стойнов от Видин, Стойно Бокачев от с. Оборище, Панагюрско. (По данни 
от списание "Борба", издание на БНф, САЩ.) Борис И. Стоянов от с. Бачево, Разложко, свещеник 
Петър В. Дивизиев от с. Елешница, Разложко, Кръстьо Хаджииванов от с. Капатово, Разложко, 
Симеон Николов от Цариброд - полицай, братя Христо и Кънчо Димитрови Събеви от с. Столът, 
Севлиевско. (По данни на Недка Вачева Събева хвърлени живи в яма за умрели животни.) Христо 
Чолаков от с. Домлян, Наньо Д. Ковачев, Илия Н. Писарев и Станьо Т. Станев от с. Пролом, Никола 
х. Найденов от с. Христо Даново, Васил Н. Константинов от с. Розино, Андрея К. Ранчев от с. 
Певците, Иван Ц. Дамянов от с. Иван Базово, Георги М- Танчев, Георги Ч. Енков, Димитър Т. 
Митков, Кръстьо М- Кръстев, Петко Парапанов,. Иван В. Иванов, Гърди Др. Попов, Лалю И. 
Делидимов, Иван Н. Василев, Георги П. Стоянов, Стоян П. Ганчев, Гърди Г. Иванов, Кольо Хр. 
Нечев, Христо Р. Иванов, Дамян П. Топалов, Стефан Кр. Лазаров, Стефан Ив. Делев, Атанас Д. 
Вапцаров, Стефан Ат. Увалиев. Убити от с. Богдан - Максим Кр. Дечев, Стоян Г. Стоянов, Пенчо Г. 

                     
93 С малки изключения това са имена на избитите наскоро след Девети септември 1944 г. Повечето от 

по-късно избитите са вплетени в текста.. 



 

Стоянов, Ранчо Р. Колев, и от с. Климент - Иван Ц. Дамянов. 
БОГ ДА ГИ ПРОСТИ! МИР НА ПРАХА ИМ И НИКОГА ВЕЧЕ! 
 
 
ИЗБИТИТЕ БЕЗ СЪД И ПРИСЪДА БЪЛГАРИ В МАКЕДОНИЯ - Глигор Петров от с. Русиново, 

Беровско, Никола Бонев от с. Гърдовци, Кочанско-убит с още 11 души от засада, имената им са 
неизвестни, Ефрем Търговеца от с. Драмче, Делчевско, Борис от с. Митрашинци, Делчевско, Никола 
от с. Разловци, Делчевско, Георги Малински и Батов от с. Робово, Делчевско, Василев от Битоля - 
убит в битолския затвор 1950 г. Ташко Боджуков от с. Негрево, Беровско, Митко Шалев от 
Радовишко, Борислав Белев - студент-медик, Стефан К. Томчев, Георги К. Костуранов, Мирчо Хр. 
Пецев, Георги Т. Яръмов, Мирчо Лазаров, Кирил Талушев, Кирил Абрашев, Мачев и Коста - 
всичките от Струмица, д-р Парнаджиев от Щип, Ванчо Ив. Франгов и Лазо Камов от Гевгели, 
Никола Гарски от Крушево, Лазо Илиев  Арсов-Сълпянецот от Велешко, Атанас Калчев и Иван 
Илиев - Ивче от Кавадарци, Мицко Андонов от Галичняк, Спас Аргиров Павлов от с. Търново, 
Битолско, Велко Спанчев от Дебърско, Ташко Гимназиста от Ресен - пребит с тояги94. 

ЛЕКА ИМ ПРЪСТ!

                     
94 Данните за Македония са от книгата на Коста Църнушанов "Македонизмът и съпротивата на 

Македония срещу него" - стр. 485. 



 

 
ИЗВАДКА ОТ КНИГИТЕ НА ПРОФ. Д. ШАРЛАНОВ 
 
ТАБЛИЦА № 1 
ГОРЯНСКОТО ДВИЖЕНИЕ 1945-1955 г. 
39.  Горянските чети 
а/ По години и брой на лицата 
1945г......  170 
1947г    480 
1948г.  780 
]950г.  1520 
1951-1952г  3130 
1955г.   270 
б/ Брой на четите 
Светиврач I Чирпан I 
Варна - 2 Годеч  / - 1 Русе - 2 
Благоевград 1 Банско -1 Враца 1 
Кюстендил --1 Петрич -1 Пирдоп I 
Староселец - /1 Ст. Загора - 2 Сапарево - 1 
Пловдивско - 2 Асеновград — I Пазарджик 1 
Хасково I Кърджали I Бургас -1 
Сливен 2 Димитровград ~ 1 
Всичко 27 
40.  Въоръжените групи 
Брои и по населени места 
Варна -1 Пловдив - 2 Сливен - I 
Русе -1 Асеновград I Карлово - 1 
Благоевград I Пазарджик — 1 Ямбол - 1 
Светиврач -1 Хасково 2 Софийско -1 
Ст. Загора -1 Бургас - 1 Самоков - I 
Всичко •- 17 
41.  Въоръжените групи на политическата емиграция 
а' От кои страни брой 
Гърция ~ 20 Югославия 9 Турция - 6 
Всичко 35 



 

ДИСИДЕНТИТЕ 
 
Преминал е първият период от народната съпротива срещу една нежелана власт. Бичът на 

революционната ярост на бащите постепенно преминава в по-меките ръце на синовете. Враговете са 
сломени и те по-спокойно могат да се възползват от благата на властта. Вече идва и поколението 
внуци и полученото съвсем наготово състояние на правоимащи никак не го трогва. То само 
консумира правото си, без умиление към извоювалата го партия. Не е и много политически активно, 
защото въпреки годините  дедите не слизат от върховете на властта. Но пък очите му са насочени 
към Запада. Москва и "Аврора" му са втръснали още от пионерска възраст. Напук на това, което 
пише в Наръчника на агитатора за гнилата буржоазия и експлоатираните работници, там над 
младите го няма поучително вдигнатия пръст на "муруците", "вехтите" и "ятаците". Там всичко 
блести, там гърми бог знае как различавана джаз, поп, рок, ролинг, хеви-метъл, пънк и каква ли не 
музика и мода, Христос е свален до кълчеща се по подиуми "рок звезда", а сексът се афишира от 
всички гънки и отвори на анатомията... Ах, колко сме изостанали! -вайкат се внуците-правоимащи и 
"героично понасят" заветите на дедите партократи-геронтократи. В непроверяемите си куфари те 
пренасят у нас лъскави списания със смайващи секс пози, снимки и биографии на нашумели 
бисексуалисти и травестити ведно с брошури за HJIO-сензации и сектантски мистификации. За 
амбициозните в науките харвардската диплома започва да се сравнява с московската като връх 
Мургаш с тракийска могила, а родният и руският език изглеждат пред английския вече като 
"Москвич" и "Трабант" пред "Форд Таунус" и "Лендровер"... Колкото повече английски и латински 
думи в дисертацията, в статията и доклада ти дори, толкова по-"научно" издържано е съдържанието 
и ускорена хабилитацията за звания и постове. "Какво става с нашата младеж?" - чукат бетонени 
глави бащите и дедите, но няма и помисъл за Белене и Ловеч. Та това са нашите, бе! И как да ги 
върнат от Запад към Изток, когато и там всеобщият баща отдавна не резолира списъци с врагове за 
ликвидиране, плешивият миротворец сам е предал мемоарите си в чужбина, а перестройчикът 
интелигентно се кланя към Запада, защото зад гърба му зеят дулата на празните магазини, а срещу 
тях е неефикасно и ядреното оръжие... 

Няма ги и враговете, пред чиято заплаха да призовеш младите, да ги стреснеш, че ако не 
предприемат нищо, ще загубят всичко. И вражеските деца и внуци вече не правят конспирации, не 
разпръскват позиви. Клеймото "вражески произход" ги е натикало по мини и строежи, някои са 
завършили едва техникуми и стигат най-много до отговорници на бригади и звена като технически 
ръководители. 

Побелелите и прегърбени вече остатъци от лагеристи и затворници с блага завист гледат как 
новите врагове на социализма и комунизма са един негласен сбор от синовете и внуците на 
забогателите в червено и потомците на умело мимикриращите остатъци от старата буржоазия. 
Обединил ги е общият им устрем "Към Европа!", като са донесли от Запад и чуждоземното название 
"дисиденти", чието инакомислие някак си не буди много злоба у властите. То е безопасна поза и 
мода, както тесните дънки и дългите коси. "Гласът на Америка" и "Свободна Европа" е вече по-
ясен, хелзинкски разкрепостен и в ефира гласовити дисиденти критикуват порядки и личности като 
екопротест за Русе, та отричат дори режима! Слухтят с радост, но и със страх ветераните от Персин 
и Куциян. Та гласовете са тук, отвътре! Назовават имена и адреси, афишират някакъв "неформален" 
клуб. Божичко, какво ще стане с тях? Безследно изчезване или съд и затвор до гроб? Не се кръстете 
пред иконите, мили мои куци, ревматични и язвено болни от репресии старци! Ей ги същите, 
сутринта във вестниците. Критикувани. Отричани. Заклеймявани. Но иначе - живи и здрави и 
доогласявани. Вдругиден имат "право на отговор", викат ги и на дискусии пред радиото, мъдрят се 
цели-целенички вече и пред екрана, откарват ги и в Париж да изплакват болките си с правителствен 
самолет... 

Ах, как знаят тези дисиденти колко сме обезправени, колко сме лошо платени и изолирани от 
света, от Запада, от истинската цивилизация.  

Имената им се шепнат от уста на уста. Та това са най-умните, най-смелите, най-учените. По-
вечето са с доц., к. и. н., к. ф. н., полк., дори проф. пред имената, поети, художници, журналисти, 
режисьори, актьори - никой обикновен. 

Благодарим ти, Господи! Как при такъв режим си допуснал да има такива! Те искат свобода, 
макар преди всичко за стилове и нюанси в изкуството и ходене на Запад; те искат връщане на 
заграбеното от властите, макар и преди всичко едрата градска собственост. Те ожалват хилядите 
бити, затваряни и убивани, макар че не търсят никого от тях; те искат пълна независимост от 
Москва, нищо че е заради Европата, а не да останем дома. Това са, само те са носителите на 
демокрация. Та кой друг я знае, като не сме я виждали никога. Заключете списъка си да не й 
изгубим или повредим маята... 

Но информативните средства не признават граници. Долитат искри от "Харта 77", от 



 

"Солидарност", от унгарските преобразования в плурализъм, групата "Мемориал" в Москва, групата 
"Памет" в Ленинград, стачки и бягства в Източна Германия... Хорото става дълго и на него се 
хващат вече и канени, и недоканени. Иска се свобода, плурализъм и частна собственост!... 

В Стара Загора е прогласен профсъюз "Подкрепа", прогласено е "Независимо дружество за 
защита правата на човека", ветеранът на затворничеството Илия Минев обявява гладна стачка, 
стачкува Петър Манолов в Пловдив, изключеният студент Николай Колев-Босия е въдворен в Бобов 
дол, Румен Воденичаров протестира, а Петко Симеонов дава националистическо интервю - и 
двамата по "Свободна Европа". Оттам Румяна Узунова, Владимир Костов, Манастирски, 
Константин Мишев и други са се превърнали в слух и зрение-какво става в България? Току-що 
провалилият се опит на властите да заменят социалните проблеми с национални, като преименуват 
българските турци, стимулира пък тяхното бягство за Турция. И изглежда с негласното одобрение 
на властите. Ветеранът журналист Брайко Георгиев Кофарджиев - основател на СБЖ, дава интервю 
пред Румяна Узунова с реплики против властта. Оттам се чете уставът на "Подкрепа". В Киев 
неправителствен "Народен фронт - РУХ", Литва чества празника на независимостта си в Любляна - 
Социалдемократическа партия, съветските списания "Огонек" и "Октябрь" се търсят и укриват, 
нашият "Литературен фронт" публикува статии за битката Хрушчов-Берия, за злодействата на 
Сталин. Уволненият журналист Георги Спасов от Пазарджик предлага щафетна гладна стачка. Илия 
Минев от град Септември и Георги Тодоров Минчев са под закрилата на Международното 
дружество за правата на човека. На 10 януари 1989 г. четирима земеделци - Никодим Попов, 
Железан Райков, д-р Сиво Чапаров и Мишо Пожаревски, отправят искане до правителството за 
реабилитиране на Никола Петков. Разговор на д-р Константин Тренчев с Константин Мишев по 
"Свободна Европа". Закритият "Клуб за гласност и демокрация" на д-р Желю Желев, Блага 
Димитрова, Петко Симеонов, о. з. полковник Борис Спасов, академик А. Шелудко, д-р Петър Берон 
и други се разпуква и разтваря в общото протестно настроение. Социалдемократическият 
интернационал се застъпва за Янко Янков, осъден за опит да възстанови Социалдемократическа 
партия. Редят се все повече и повече имена на участници в протести, гладни стачки, събрания: 
Копринка Червенкова, Йордан Василев, Георги Мишев, Благой Топузлиев, Любомир Собаджиев в 
Русе, Стефан Комитов от Велико Търново, Дечка Петрова, Петър Кънев Петров от Шумен. 
Йеромонах Христофор П. Събев основава във Велико Търново "Дружество за религиозна свобода и 
защита на духовните ценности", в Крумовград "бивши" турци основават "Демократична лига за 
защита правата на гражданите". Владимир Левчев издава на ксерокс списание "Глас", а Едвин 
Сугарев - списание "Мост". Едуард Генов и Иван Янков са изгонени от страната, Под натиска на 
френски интелектуалци и с помощта на Петър Бояджиев в Марсилия е вече Димитър Пенчев. През 
май 1989 г. обръщение на земеделски дейци за възстановяване на БЗНС-Н. Петков, подписано от 
Тодор Кавалджиев, Желязко Турлаков, Йовчо Минчев, д-р Иван Колев, Желю Д. Желев и Димитър 
Михалев от Сърнево, Хасковско. На 14 юни 1989 г. от Янини грамади в с. Славовица - нов призив за 
възстановяване на БЗНС - Н. Петков, от 23 души, прочетено от Жеко Стоянов. БСДП на д-р П. 
Дертлиев също възстановява дейността си. Развълнувана България... 

Ламята отваря уста да ги погълне, но са омекнали зъбите й. През юни са арестувани д-р 
Константин Тренчев, Антон Запрянов, Николай Колев-Босия, Гагалов и следствието им води някой 
си Теньо Платиканов. "Амнести интернешънъл" и други гневно протестират... Арестуваните са 
освободени още до края на юни след масовите протести. 

На 10 ноември 1989 г. Тодор Живков е свален от власт и настава безкрайното надмогване за 
власт сред всички българи!... Най-гласовити и упорити са дисидентите. Като най-изстрадали, може 
би!...



 

ПОСЛЕСЛОВ 
 
Заех се почти сам с дело, за което е нужен цял научноизследователски колектив с държавна 

подкрепа. Но това засега е немислимо. Тази тема е под негласното "табу", както от ония, които са 
виновни за народните страдания, така и от тези, които с овчето си мълчание са косвените им 
съучастници. 

Цели 43 години работих върху тази книга, като последните три денонощно и самоубийствено. 
Трябваше да се бърза, защото гробовете на мъртвите отдавна са буренясали, а оцелелите живи 
съвсем остаряха и ден по ден си отиват. Архивите си останаха недостъпни. А когато държавните 
институции се решат да проучват това черно петно в нашата история, то ще е вече избеляло. Зная, 
че това, което свърших, не е достатъчно. Но и малкото е далеч повече от нищото. Нека ме извинят 
тези, които ми изпратиха десетки страници от сведения, а поместеното е твърде кратко. За да има 
място за хилядите. Сигурно има грешки, неточности, повторения и лични пристрастия. Но 
общоприет постулат е, че познанието е субективен образ на обективната действителност. 
Препотвърждава го и силогизмът: няма човешко дело, което да е съвсем съвършено! А аз съм човек 
и не само грешките ми са неизбежни, но и личните пристрастия. Кълна се, че са неволни. Всичко 
това обаче важи и за тези, които ще оценяват написаното. Затова приготвих ушите си и за дребнави 
обвинения и опровержения, както и сърцето си за мъртвия "заговор на мълчанието", фактът, че най-
после има такава книга, ми е достатъчен като утеха... 

Най-ужасяващият период от народните страдания са първите 10-15 години на деспотичния 
режим. Деветдесет и пет на сто от страдалците в книгата са от това време. Следващите десетилетия 
теглото беше носено като колективна, общонародна беда. Смазаните физически, семейно и мате-
риално "народни врагове" бяха такъв назидателен пример за останалите, че съпротивата стана едно 
трудно забележимо мъртво вълнение. Така се стигна до последните 10-15 години на режима, когато 
предусетили упадъка му, поне в този вид, нови отрицатели, умело мимикрираха като 
доброжелателни критици на нередности, вмествайки се без задръжки в номенклатурния апарат. Но 
те го отричаха вече не по повеля на някаква привързаност към коренно съществувалите в началото 
български идейни организации и партии, а като оборваща сравнимост със западния начин на живот 
и политическа система. 

Там богатият бизнесмен-частник е много по-приемливо властен, отколкото тук чрез 
принадлежността си към властващите. А знаем кои можеха да отиват на Запад. Затова тези нови 
инакомислещи отрицатели на режима - дисиденти, не само не търсеха и не приемаха като 
алтернатива на режима идейните постановки на репресираните, но се отнасяха към тях с презрение, 
проповядвайки живот-поза пред Запада. Защото това са главно БЗНС и БСДП - носители на средния 
път, против казармения социализъм, но и против хищния, поробващ капитализъм. За умерено 
регулиращи функции на държавата, за съчетаване на индивидуалното със социалното чрез 
драговолен кооперативизъм на частни, дребни и средни собственици. Така в края на тунела у нас се 
оформиха два вида опозиция на системата - репресирана и дисидентска. 

* * * 
Всяко същество, растение, както и обществено явление изживява изконно закодирана 

цикличност в своето развитие - възникване, израстване, съзряване и старостно увяхване - смърт. 
Въпреки претенциите си за вековечност, подвластен на това се оказа и марксистко-ленинският 
сталинистки режим, макар и рекордно продължителен. Просто третото поколение негови 
поддръжници усети това и еволюирало в по-прагматична насока, реши да изпревари сътресенията и 
го изостави. Довел всичко до абсурд, режимът и абсурдно падна. Без въстание вътре, без нападение 
отвън. Но партията - столетница и почти милионна, остана организирано да го трансформира и 
преименува, въпреки разбягващия се състав. Тя беше награбила средства, за да превърне 
политическата си власт в икономическа, изпреварвайки дори точно това желаещите свои дисиденти. 
В резултат настана свобода и двата вида опозиция се изживяха като победители. Отприщените им 
гласове се сляха не само по площадите, но и коалиционно. За момента те взаимно се допълваха: 
репресираните - с дълбоки корени, но поломени от десетилетия стъбла, дисидентите - с шумящи 
филизи, но без дълбоки корени... За съжаление, икономическите им вероизповедания бяха твърде 
различни и те не останаха дълго пред един олтар. Слязлата само повидимому от власт столетна 
партия се възползва най-рационално от това. Безбройните й креации така размътиха обстановката, 
че вменяваната й на митингите вина заглъхна като пролетен гръм. 

* * * 
На тези почти хиляда страници (в първа и втора книга) аз разстлах, доколкото можах, картината 

на половинвековните народни страдания. Това е грозният образ не само на един жесток режим и 
порочна политическа система. Това е обвинение за ужасните склонности на феномена-човек 
въобще. Защото не само в червени пелени се е раждало и може да се роди такова зло. Затова най-



 

естествено се налага въпросът: какво последва след всичкото това страдание? Доживяха ли победа 
останалите живи страдалци? Ликуват ли духовете на мъртвите след рухването на тиранията? 

Точно тук и точно аз трябва да отговоря, заради дързостта си да стана огласител на страданията 
им... Първо - самоубеждавам се, че частица от победата им се съдържа в свободата да бъдат 
издирвани и огласявани тези страдания като поука от миналото, за да ги спестим на бъдещите. 
Второ - в настаналата свобода хората излязоха от железните клетки и се втурнаха свободни 
накъдето си поискат. Но само дотук. Потискала политическите възгледи на хората, тиранията 
потискаше със своята строгост и криминалните им склонности. Освобождението обаче показа 
смазващия превес на вторите. От клетките хората се оказаха в джунглата на тези склонности. Там ги 
връхлетяха нейните обитатели - тигри, вълци, змии, хиени, лисици, чакали... Тоталитарната система, 
особено в последните си години, беше същински инкубатор на такива хищници. И те така се 
стреснаха, че са готови на обратен ход. 

Знае се, че днешният ни живот е просто невъзможен без  електричеството. Но се знае и 
аксиомата, че то е добър слуга, но лош господар. Животът без слънцето е пък съвсем  немислим, но 
знае се, че и под неговото изпепеляващо въздействие огромни части от земята са безлюдни пустини. 
А свръхпоетичното сравнение "под слънцето на свободата" дали не ни доказва, че и тя - свободата, 
както слънцето и електричеството може да ни изпепели като общество, ако е съвсем в безмерни 
дози? Особено когато толкова време сме били на тъмно. Цял низ от съвременните ни порядки 
показват, че е дошло време Добри-Войниковата комедия "Криворазбраната цивилизация" да 
преиздадем като драма в пет годишни действия под реминисцентното заглавие "Криворазбраната 
демокрация". В гримьорната - цели кохорти от дяволи чрез компромати смъкват ореолите на 
светците, за да играят ролите на ангели. Декорите - за да минат храстите за гора, изсичат дърветата. 
Ето и част от съдържанието на петте годишни действия: вчерашни МВР-полковници се оказват 
фирмаджии и банкери с дявол знае откъде взет първоначален капитал и стават по-богати от 
държавата. Милионери и дори милиардери запрашват с мерцедесите си едва кретащите към фурната 
гладни бедняци. С тяхна "подкрепа", на БЕ ГЕ План, Моллов, Пепси и Прософт "гледаме" и не 
гледаме новините, защото ги прекъсват по за минута рекламите им, струващи сто гладни 
работнически заплати (4 хил. долара по 65 лв. = 260 хил. лева). И никой от публиката не реагира на 
това! И няма, няма и няма ръка, която да ги вземе и отпрати за къшей корав залък и бобена чорба в 
сиропиталища, старопиталища, на безработни, инвалиди и болни. Из тъмните лабиринти на битието 
изпълзяват лактести властогонци, чиято храносмилателна система е развита за сметка на мозъчната. 
Първа грижа на П. Корнажев, министър на правосъдието, е гарантиране живота на човекоутробните 
извержения - убийци и садисти, чрез отмяна на смъртното наказание, за да се афишира с 
"хуманност" при  пълно нечутие за издъхващите най-мъчително в ръцете им жертви. Пред екрана на 
10 декември 1994 г. пък МВР-министърът Чавдар Червенков заявява, че не се преследва и наказва 
рекетът, защото нямаме още закон против него. А нямаме, защото, слава богу, законите ни не са на 
английски език, иначе "за изнудване чрез насилие" имаме сума ти членове от НЗ. Имаме протоколно 
решение за сливане на България с чужда държава, но нямаме закон, за да накажем подписалите, 
заявява прокурорът на прокурорите Ив. Татарчев, като че ли има държава в света, която да няма 
закон против национално предателство? Напуска поста си второто по ранг лице в държавата ни Бл. 
Димитрова под основния предлог, че гостуваща ни евроинститутка направила едва усещащ се лош 
намек... И никой не посочи националната унизителност на това. Престъпността се спряга от медиите 
само като сензационен извор, а екранът и книжният пазар денонощно афишират насилието и 
сексуалния разгул като геройско оцеляване на биологично по-пригодните за жестокост и изкусно 
зверство. Реституират се по спешност дюкяни, детски градини, музеи и дори казарми, без които 
собствениците им все пак са преживели половин век, а връщането на земята виси само като 
агитационен лозунг. Назначават се безсрочно "до свършване на работата" поземлени комисии и 
ликвидационни съвети и те не я свършват, защото ще им спрат заплатите. Което значи, че им 
плащаме, за да не я свършат. 

За да спечелят популярност пред жадуващите зрелища, "Ку-ку"-хумористите се погавриха и с 
национални светини. После се впуснаха да стават законодатели и само някакви пропуснати 
формалности ни спасиха от пълно посмешище.  По улици, дето никога не е минавал чужденец, 
гъмжи от фирми и реклами на английски, дори без наш превод. Ще осъмне някой ден и паметникът 
на Отец Паисий с надпис "Папа Пайс дьо Хилендар"! С милиони гласове избираме президента си и 
след месеци го наричат предател същите, дето са го избрали. И пак същите искат доживотно 
властващ монарх, наследяван от сина му, ако ще и да се е родил с кози уши. Към село Лозен се 
спуснаха хиляди софиянци, за да седят на пейки в някакво салонче, дето от някаква вътрешна стая, 
пуснала бясно транзистора си, ги "лекува“ някаква нашумяла екстрасенска. Хиляди мълчаха пред 
екрана да ги "лекува" от хиляди километри и руснакът Кашпировски. Дори турската империя през 
1834 г. е пращала емисари да приканват насам избягалите в Молдова българи, докато половин 



 

милион млади българи, станали белите цигани на Европа, никой не приласкава към дома. За сметка 
на това тази Европа ни залива с мисионери-сектанти, които като лешояди забиват нокти в душите и 
сърцата на нещастните ни раздрумници... Поменикът на такива действия е убийствено дълъг. И 
общество, и интелектуалци, и най-вече свободната ни до разюзданост преса нито осъзнават, нито 
атакуват ефикасно всичко това. 

"Народе-е!..." - е записал Левски в тефтерчето си, изглежда по подобни поводи. И не е добавил 
нищо повече. Ще спра и аз, защото в калните пороища на глупостта и бездушието сме потънали 
всички. Защото ще излезе, че когато в тинестия карцер на Белене и циментовия в Плевен, дето с 
кръв от каверните си и от разкъсани вени пишехме думата "Свобода", надзирателската тояга като 
жезъл на ясновидец ни е сочела какво означава тя. Излиза, че и сега, ако се появят беленските биячи 
Йонко, Гогов и Митев, членестоногият ни деветмилионен кумир ще юрне да ги аплодира, 
прегазвайки ни в своя порив като изпусната стотинка! 



 

 
ПОЛИТИКО-УПРАВЛЕНСКО РАЗВИТИЕ НА СТРАНАТА СЛЕД 

ПРОМЯНАТА ОТ ДИКТАТУРА КЪМ СВОБОДА 
 
Както вече се посочи, антитоталитарните, демократичните сили обединени в Съюз на 

демократичните сили - СДС, още неукрепнали организационно трябваше да се възправят срещу 
половин век набиралата сили /образовани кадри, опитност и финансов разкош/ Българска 
комунистическа партия. 

Основните аргументи, с които беше атакувана бяха абсурдната й и рухваща стопанска система и 
ужасните издевателства над всички които по някакъв начин са се показвали като нейни противници: 
уволнявани, изключвани, изселвани, арестувани, бити, убивани, затваряни в лагери и затвори и 
прогонвани в тежка чужбина. Но, Беленския остров Персин и убийственият лагер във Ловеч бяха 
обаче не само доказателства за престъпленията на наричащите се "комунисти" властници, но и 
страшилища за избирателите и БКП спечели изборите за ВНС. Твърде скорошно беше насрочването 
им и страхът да не бъде започнато отново беше един от факторите за тази изборна победа. 
Следващите избори /октомври 1991 г./, вече по свръхдемократичната конституция, гласувана от 
Седмото велико народно събрание на 12 юли 1991, СДС спечели изборите за 36-тото Обикновено 
народно събрание. Проведени от правителството на Димитър Попов (1990-1991), което по същество 
беше коалиционно. 

Макар и с "малко, но завинаги" /1,20 %/, както пропагандно се определяше тази победа, защото в 
СДС започнаха разединителни процеси, т.н. отлюспвания на традиционните демократични партии и 
властта се оказа само в ръцете на дисидентските формации. Министър-председател стана Филип 
Димитров, министър на финансите Иван Костов, председател на Народното събрание 
последователно се изреждаха при различните персонални промени: Стефан Савов, Йордан Соколов, 
а по някое време и Ал. Йорданов. Все чисто градски хора, които със учредяването на Поземлените 
комисии и особено с т.н. Ликвидационни съвети показаха пълна некомпетентност и след 
едногодишно премиерство Филип Димитров падна. Президента /тогава Желю Желев/ натовари 
проф. Любен Беров с тази длъжност /дек. 1992-септ. 1994 г./, който изхождаше от безпартийните 
учени икономисти. Стигна се до съставяне и на служебно правителство начело с Ренета Инджова 
/окт. 1994-1995/ което проведе новите избори за 37 Обикновено Народно събрание при което БКП, 
станала от март 1990 г. Българска социалистическа партия, отново спечели изборите и министър- 
председател стана Жан Виденов, един от най-младите нейни деятели /януари 1995-февруари 1997/. 

По това време президент беше вече Петър Стоянов, а Жан Виденов ден по ден се проваляше. Не 
толкова той лично, проваляше го лошото състояние на партията му - БСП. Голяма, хиперинфлация, 
липсата на стоки от първа необходимост и денонощните демонстрации, ръководени от СДС всички 
опозиционни партии, достигнали дори до нападение над Народното събрание и заседаващите 
депутати /на 10.1. 1997 г./, той подаде оставка и съгласно парламентарния ред президента връчи 
мандат за съставяне на ново правителство на БСП в лицето на депутата от БСП Николай Добрев, 
/който беше и министър на МВР/. 

Лично той и в сътрудничество със Георги Първанов /станал вече председател на БСП/, разумно 
отказаха този мандат с оглед на неудържимото обществено брожение. Това е ключов момент за Г. 
Първанов, след който той се утвърди на твърде разлюляният връх на партията си, довело го до два 
мандата президент. 

Втори път се стига да Служебно правителство което да проведе предсрочни парламентарни 
избори за 38-мо Обикновено народно събрание. 

Президента Петър Стоянов натоварва Стефан Софиянски да състави това правителство и 
същевременно насрочва изборите. 

Този път СДС начело с Иван Костов по убедително печели изборите, и в коалиция с БЗНС и ДП - 
Народен съюз съставя правителство. 

Главна негова задача стават външнополитическите задачи - влизането на България в НАТО и 
Европейския съюз. Доминирано от дисиденти, правителството повтаря подходите на болшевишкия 
режим. Непрекъсната самохвалебствена словесна канонада и прикрепване към себе си двойници на 
"отлюспените" предишни партии - от БСДП на Петър Дертлиев, партия-двойник начело с Иван 
Куртев, от Демократическата партия на Стефан Савов /която е вече в Народен съюз/ създава 
двойник начело със Стоян Райчевски, на мястото на БЗНС-Н.Петков създава син БЗНС начело с  
Георги Петров /Тъпото/, легионерите начело със Муравей Радев са вече Демократичен форум и т.н. 

Националната валута ЛЕВЪТ, набъбнал в големи цифри и деноминиран хиляда към едно, с което 
нанася удар на спестявания и цени. 

Във вътрешнополитически план проповядва ДВУПОЛЮСЕН МОДЕЛ, по подражание на Англия 
и САЩ, с което си открива път за театрално сменяне на държавното кормило с иначе охулваната 



 

БСП... 
Всичко това поражда недоволство и сред поддържниците си. 
Създалото се положение не убягва от преценката на многобройните промонархически формации, 

както и на следващите и вече работещи в чужбина синове на бившите червени властници, които не 
закъсняват да се възползват от обстановката. 

На 6 април 2001 те довеждат от Испания бившият престолонаследник Симеон Борисов 
Фердинандов /Сакскобургготски/ у нас, със дълго подготвяна управленска платформа и готова 
схема за основаването на тоталитарно-лидерска организация Национално движение Симеон Втори 
(НДСВ). Правителството на СДС едва изкарало 4 годишния си мандат (пръв случай след промяната) 
и на насрочените избори за 39-тото Обикновено народно събрание новата "царска" партия ги печели 
убедително... 

Симеон, под името Сакскобургготски, състави новото правителство със осезателно присъствие в 
него на тепърва сетилите се че са българи Милен Велчев, Николай Василев и други... от училите и 
останали в чужбина свои импресарии. По-учудващо беше, че включи и двама изявени членове на 
БКГТ-БСП - К. Паскалев и Дим. Калчев... 

Но, както обикновено става у нас, големите надежди възлагани на особената особа 
Сакскобургготски бавно, но сигурно се изпаряваха и въпреки, че си изкара мандата, големите му 
обещания станаха за продължаващ и до днес присмех. 

Доказаха го проведените избори за 40-то Обикновено народно събрание на 25 юни 2005 г. при 
които Симеон получи 52 депутати, БСП с "Коалиция за България" получи 82, протурското ДПС - 
34, СДС-0ДС получи 20, отцепилата се от СДС, нарекла се ДСБ - 17, Атака - 21, и Български 
народен съюз (БЗНС-Народен съюз и ВМРО) - 13 депутати. 

В този случай никоя партия или коалиция не можеше да състави правителство, без договаряне с 
друга, но съгласно парламентарните правила президента Г. Първанов възложи на Сергей Д. 
Станишев, като шеф на най-голямата парламентарна група да състави правителството на 40-тото 
Обикновено народно събрание. След много и не винаги и благопристойни пазарлъци на 16 август 
2005 г. Народното събрание гласува със 168 гласа правителството на С. Станишев, коалиционно, 
трипартийно при съотношение: БСП- 8 министри, НДСВ - 5 и ДПС-3... чийто мандат ще изтече през 
август 2009 година. 

През тази 2009 г, се навършват и 20 години от ВЕЛИКАТА ПРОМЯНА ОТ ДИКТАТУРА КЪМ 
СВОБОДА В БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ. 

Пътя до нея беше тотално насилие, а след нея, една безвидна лутаница, довела до такива 
социални контрасти, при които около 5% от хората се оригват от разкош, 70 % едва преживяват, а 
25% мрат като мухи, без средства за храна, отопление и лекарства,.. 

Но те остават незабелязани, защото това са старите хора от запустелите планински села, част от 
пенсионерите, инвалидите, трайно безработните и голяма част от ромите. 

Незабелязани са, защото по своя статус нямат никакъв достъп до вестник, ефир или ТВ-екран... И 
това е само нищожна частица от абсурдите в този период от живота на българите през тези 
десетилетия. Те са на всяка крачка и не им се вижда края, а понятието демокрация става все по 
опровергавано... 

* * * 
Ще се чувствам нечестен, като недоизказал ИСТИНАТА за ЕДНА ОТ ПРИЧИНИТЕ, довели ни 

до това състояние: 
ТОВА Е ПОЯВАТА, ЗАЕДНО СЪС СВОБОДАТА, НА СВОБОДНАТА, СЪС НИЩО 

НЕСЪОБРАЗЯВАЩА СЕ ПРЕСА и всички други средства за масово осведомяване. 
Сега тези средства биват наричани МЕДИИ и включват и електронните такива, смятани са за 

ЧЕТВЪРТАТА ВЛАСТ (след Законодателната, Съдебната и Изпълнителната). 
Цял половин век тя беше непозната за обществото ни, защото през тиранията всички медии бяха 

без изключение изразители на волята, мненията и решенията на властващите, от тях беше и 
хранена... 

Днес те са на "самоиздръжка" и само големият тираж може да ги храни. А за да го имат, те 
трябва да са интересни, купувани и четени. А на свой ред пък за да е така им са нужни сензации, 
щекотливи материали, гъделичкащи склонните на любопитство читатели. И те сега се впуснаха в 
тази посока: да хвалят и въздигат, да хулят и злепоставят организации и личности, да раздухват 
истерии по повод на нещастия и перверзни, без никакви морални задръжки. Опорочиха и родния ни 
език. 

А по инерция от миналото, хората продължават да вярват, че писаното във вестник, показаното 
на екран или във ефир е, ако не пълна, то поне някаква истина. Така в първите месеци след 
промяната разни анкети сочеха А. Луканов, Д. Джуров, Ал. Лилов и П. Младенов със най-висок, 
прощавайте за грозната дума, "имидж", защото рискували живота си при смяната на Т. Живков от 



 

власт. След няколко месеца митингуване и шествия на повърхността изплуваха пък други "мъже на 
годината": Желю Желев, Петър Дертлиев, Иван Костов, Петър Берон... 

Групи журналисти като ята комари се тълпяха пред редакции, ТВ-канали и радиоефира, за да 
изкарат някой хонорар, за която цел напъваха мисъл и фантазия да е материалът им по-извратен, та 
и добре оценен... 

Тогава излезе констатацията: Нека напишат или кажат по радиото че сестра ти е курва, па иди 
доказвай после, че въобще нямаш сестра. Като бях главен редактор на "Земеделско знаме" /1992/ 
цял пакет от подобни извратени измислици събрах, но ние не публикувахме такива неща. Кой ли не 
мина по страниците и екраните ту като ярка "звезда" или разпадащ се метеорит: ту Жан Виденов, 
Янаки Стоилов и Атанас Семерджиев, ту Ф. Димитров, Ст. Софиянски и Ст. Савов... 

Все в зависимост от накланящите се везни да спечели голям пост, или че залязва от 
политическото пространство. А с това изборната борба се превърна в амбулантна търговия на 
гласове. 

Ако продължим на тази тема, точно медиите и най-вече тежката им артилерия "ТРУД" и "24 
ЧАСА" възцариха бившият царски наследник Симеон Борисов Фердинандов за министър 
председател, а след помъркването му на политическия небосклон сега присягат и към съблеклият 
мундира си генерал Бойко Борисов... 

Мисли и преценявай, брате българино, и не се юрвай като стадо подир всеки комуто вържат 
звънец!... 

Авторът - юли 2008 г. 
* * * 

Живи и мъртви братя страдалци, аз обходих да ви търся от Видин и Кула до Свиленград и 
Странджа, от Силистра и Добрич до Петрич и Гоцеделчевско и от Свищов и Белене до Девин и 
Златоград. Където не можах да стигна с нозете и очите си, продължих с мисълта си, та с душевния 
си поглед да видя и запиша мъченическите ви голготи. Хиляди от вас, живите, назовах, стотици от 
мъртвите разпознах. И много, още незнайни останаха... Аз ви виках и викам на тези страници не за 
да разранявам позавехнали рани, не за да ви направя молитвен упокой, не за да предъвкват имената 
ви ловки оратори като градиво за кариерата си. Извиках ви от небитието на забравата, та с крилата 
на белите листа да се завърнете при народа си. Да останете сред децата, внуците и сродниците си, да 
влезете в класните стаи на учениците, в дискусиите на студентите, в стиховете на поетите... 

Извиках ви, за да заживеете живота вечен на мъчениците, пред чийто образ ще са стихнали на 
злостно злия злобата, ламтежа груб на алчния, шептежа на клеветника, ще бликне сила в 
милостивия, ще даде власт на добротворния!... 

30 март, 1995 г. - Чепинци-София 



 

 
БЛАГОДАРЯ: 
На всички, които се отзоваха на повика ми за сведения! 
На господата от НАЦИОНАЛНИЯ ПОМОЩЕН КОМИТЕТ, под чието покровителство работих! 
На господата Николай Хайтов, проф. д-р Стоян Радев и други, окуражили ме с добри думи за 

това начинание! 
Особена благодарност изказвам на ДАРИТЕЛИТЕ на средства за хартия и печат на ПЪРВОТО 

ИЗДАНИЕ, с чието спомоществование ТАЗИ И КНИГА ПЪРВА можаха да видят бял свят! 
ЕТО ПОЧЕТНИЯТ СПИСЪК НА ИМЕНАТА ИМ: 
Иван Георгиев Йорданов от Варна, Евксиноград, 
Стефан Петров Личев от Ямбол (депутат от 37-о НС) 
Радостин Жеков Стоянов, Ямбол 
Тончо Карабулков, изгнаник, сега живее в Париж 
Димитър Цеков Боев, София 
Нели Йорданова Стефанова, София 
Руси Дончев Русев, изгнаник, сега живее в Ямбол 
Тома Георгиев Томов, с. Чавдар, Софийско 
Ставри Иванов Ставрев, София 
Тодор Стайков Вълчев, София 
Георги Константинов, изгнаник, сега живее в София 
Моньо Христов М. Христов, Стара Загора (депутат от 37-о НС) 
Недялко Петков Гешев, изгнаник, сега живее в Белгия 
Клуб на репресираните в Перник 
Димитър Николов Панов, с. Чеканчево, Софийско 
Братя Борис, Иван и Крум Неврокопски, София - Благоевград 
Георги Стоянов Странджев, Пловдив 
Окръжно настоятелство на БЗНС в Шумен 
Георги Стоянов Божков, кв. "Горубляне" - София 
Георги Пинчев Иванов, с. Малево, Хасковско (депутат от 37-о НС) 
Земеделска дружба - Чепинци, София 
Надежда Любенова, Видин - Пловдив 
Петко Илиев Пенев, Раднево (депутат от 37-о НС) 
Христо Тодоров Сталев, Айтос 
Йосиф Петров, София - поет, депутат от 7-то ВНС (доайен) 
Костадин Иванов Събев, Чирпан 
Стоян Трифонов Проданов, Бургас (депутат от 37-о НС) 
Земеделска дружба - с. Огоя, Софийско 
Петко Петков Огойски-син, Чепинци - София 
Владимир Георгиев Иванов, с. Хераково - София 
Николай Д. Левков, изгнанник, сега живее в Париж 
Стефан Владимиров Радославов - БСДП, София (депутат от 7-то ВНС) 
Калофер Димитров Тончев, с. Чешнегирово, Пловдивско 
Евлоги Маринов Заев, Видин 
Георги Панайотов Мечев, София 
Недка Колева Нейкова, с. Спасово, Чирпанско 
Ягода Петкова Данова-Огойска, Чепинци - София 
Петър Георгиев Кискинов, с. Марково, Пловдивско 
Атанас Иванов Железчев, Сливен (депутат от 7-то ВНС) 
Петко Стоянов Колев, изгнаник, сега живее в Ричмонд - САЩ 
Радка и Иван Георгиеви Заешки, с. Огоя, Софийско 
Цочо Коларов, в. "Стремление" - Ловеч 
Крум Кънчев Хорозов, Русе - София (депутат от 7-то ВНС) 
Тодор Динев Т. Василев, с. Тополчане, Сливенско 
Асен Борисов Райнов, Благоевград 
Никола Иванов Василев, с. Ралево, Плевенско 
Братя Владимир и Петър Георгиеви Тошеви, с. Куклен, Асеновградско 
Тодор Колев Кавалджиев, Стара Загора (депутат от 7-то ВНС) 
Тако Иванов Караиванов, с. Малево, Хасковско Никодим Антимов Попов, София (депутат от 7-

то ВНС) 
Гено Гергов Цоньовски, Подуяне - София 



 

Цено Христов Стоянов, София 
Генко Йорданов Генев, с. Малево, Хасковско 
Йовчо Николов Костадинов, Чирпан 
Неделко Михайлов Балийски, Чепинци - София 
Цветан Василев Митев, София 
Стоян Христов, Ямбол 
фамилия Димитър Къневи, Пловдивска област, 
 фамилия Йордан Паунови, Пловдивска област, 
 Клуб на репресираните - Стара Загора Народно читалище "Напредък", Чепинци - София Ангел 

Флоров Иванов - Клуб на репресираните, Видин Илия Василев Кабаджов, Варна Георги Тодоров 
Бораджиев, Смолян 

Земеделска дружба с. Изгрев, Плевенско 
Бою Боев Минчев, Ямбол 
Слави Точев Делчев, Чирпан 
Атанас Кръстев Атанасов, Бургас 
БЗНС - кв. "Възраждане", Ямбол 
Добри Василев Иванов, с. Узунджово, Хасковско 
Станчо Николов Гиргинов, Чирпан 
Николай Ликовски, Чепинци - София 
Димитър Енев Баръмов, с. Кортен, Бургаско 
Стоян Георгиев Спасов, с. Синитево, Пазарджишко (депутат от ВНС) 
Стефан Ангелов Държански, София 
Стойко Карачев, Несебър, Бургаско 
Свещеник Драгомир Я. Котев, Бистрица - София 
Петър Василев Червеняков, София 
Георги Трифонов Маджаров, Ямбол 
Васил Тонев Завалов, с. Поляново, Хасковско 
Здравко Емилов Краев, София 
Алипи Георгиев Ненков, София 
Мария Алипиева Георгиева, София 
Свилен Петров Мартинов, София 
Евстати Илиев Матев, София 
Костадин Атанасов Запрянов, Пловдив 
Петър Ангелов Покровски, София 
Атанас Христов Райков, Пловдив 
Нестор Николов Станев, с. Кутово, Видинско 
Георги Ставрев, изгнаник, сега живее в Свиленград 
Йордан Стефанов Козарев, Сливница - София 
Александър Иванов Илиев, изгнаник, сега живее в Канада 
Васил Проданов Цанков, София 
Свещеник Иван Попгеоргиев Коджабашев, Сливен 
Цветана и Любен Джерманови - ФАБ, Перник 
Спас Владимиров Веселинов, кв. "Гниляне" - София 
Недко Йорданов Господинов, кв. "Чепинци" - София 
Народно читалище "Пробуда”, с. Огоя, Софийско 
Иван Матев Шаламанов, с. Каравелово, Пловдивско 
Димитър Петрушинов Найденов, с. Мало Малово, Софийско 
Паулина Недкова Ботева, София 
Желязко Костадинов Тодоров, с. Желю войвода, Сливенско 
Вергил Петров Антов, кв. "Кумарица" - Нови Искър 
Димитър Радев Бочуков, Пловдив 
Митко Димитров Нитов, Плевен (депутат от 37-о НС) 
Велко Генчев, София 
Кирил Рашков, Костинброд, Софийско 
Красимира Петрова, София 
Цветан Николов Стоянов, с. Огоя, Софийско 
Гълъб Георгиев Гълъбов, Драгоман, Софийско 
Кирил Арсов Илиев, "Малашевци" - София 
Съюз на българските журналисти - София 
Вълчо Стайков Вълчев, Ямбол 



 

Иван Димов, Ямбол 
Христо Петков Огойски, Чепинци - София 
Кольо Ангелов Плосканов, с. Градец, Видинско 
Димитър Ангелов, Ямбол 
Желязко Тодоров Димов, с. Варвара, Бургаско 
Иван Редански, с. Вълчедръм, Ломско 
Петко Николов Ношков, с. Черноморец, Бургаско 
Атанас Георгиев А. Праматаров, Пловдив (депутат от 37-о НС) 
Георги Божилов Недялков, с. Росоман, Софийско - фАБ 
Илия Вълчев Вълчев, с. Николаево - Ловеч 
Клуб на репресираните - Сливен 
Господин Монев, Стара Загора 
Мария П. Иванова-Огойска, Чепинци - София 
Любен Илиев Буев, София 
Димитър Георгиев Пенчев, изгнаник, Марсилия (франция) (депутат от 7-о НС) 
Петър Ангелов Петров, гр. Монтана 
Георги Димитров Мицев, с. Оходен, Врачанско 
Стоян Митев Белелиев, Русе 
Асен Атанасов Кръстанов, Костинброд 
Любен Милушев Колев, Костинброд 
Амалия Д. Левкова, Париж, франция 
Георги Христов Каркъмов, София 
Володя Борисов Дамянов, Варна 
Васил Тодоров Балабанов, Варна 
Виктор Николов Нейков, Варна 
Пламен Иванов Кабаджов, Варна 
Стоян Йорданов Бонев, Варна 



 

 
БЛАГОДАРЯ 
НА ДАРИТЕЛИТЕ НА СРЕДСТВА ЗА ХАРТИЯ И ПЕЧАТ, ЧРЕЗ ЧИЕТО 

СПОМОЩЕСТВОВАНИЕ КНИГА ТРЕТА ОТ "ЗАПИСКИ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ СТРАДАНИЯ 1944-
1989 Г.” МОЖА ДА СТИГНЕ ДО ЧИТАТЕЛИТЕ ПРЕЗ 2000 Г. 

 
ЕТО ПОЧЕТНИЯ СПИСЪК С ИМЕНАТА ИМ: 
Неофит Ангелов Оприков от гр. Брегово, сега в щат Флорида САЩ; 
Димитър Цеков Боев от гр. Долни Дъбник, сега в София; 
Тодор Стоянов Лазаров от Варна; 
Даниела Ц. Жеркова-Ризова от София; 
Васил Иванов Шаламанов от с. Каравелово, сега в щат Ню Йорк, САЩ; 
Димитър Тончев Терзиев от с. Иглика, Елховско, сега в САЩ;  
Маноела Йорданова Георгиева, кв. "Връбница" София; 
Евгени Марков Гергов, с. Владо Тричков, сп. "Ромча", Софийско;  
Георги Божилов Недялков, с. Росоман, Софийско; 
Илия Василев Кабаджов от Варна; 
Даниела Александрова Начева, кв. "Въбел", Търговище, сега в САЩ; 
Пастор Тодор Енчев Тодоров от София; 
Снежана Йорданова Мирова, кв. "Владиславово, Варна; 
Сестри Румяна, Боряна и Рая Цанкови Станоеви от София;  
Димитър А. Тикатов от гр. Брегово, сега в щат Флорида, САЩ; 
Желязко Тюфекчиев от с. Горска поляна, Ямболско, сега в САЩ;  
Иван Виденов Захариев, с. Лешниковци, Трънско, сега в САЩ; 
Цветан Иванов Карабойчев от Пазарджик, 
Георги Александров Козарев, с. Карабунар, сега в Пазарджик; 
Мито Петров Цветков от с. Макреш, сега в гр. Сент Оуен, франция;  
Доктор Александър Димитров от с. Младиново, сега в гр. Висбаден, Германия; 
Цветко Захариев Георгиев от гр. Елин Пелин; 
Емил Антонов - депутат от 6-то Велико народно събрание (1946 г.), изгнаник, живущ сега в 

САЩ ЕООД "Персина" Стара Загора; 
ЕТ "Свежест", гара Дъбово, община Мъглиж, Хасковско; 
Вълчо Русев Ковачев от Стара Загора; 
Михаил Димитров Михалев от с. Генерал Тошево, сега в Бургас; 
Георги Тодоров Йоргов от София; 
Весо Доков от с. Брегово, Плевенско, сега в Плевен; 
Димитър Никифоров Ташков, с. Опицвет, сега в София; 
Димитър Георгиев Иванов, ЖК "Люлин" София; 
Димитър Тодоров Иков от гр. Костинброд; 
Бойко Иванов Астатков от Перник; 
Ангел Иванов Пандев, с. Дорково, сега в Монреал, Канада; 
Димитър Петров Тафров от София; 
Георги Димитров Андонов, гр. Ракитово, Пловдивско; 
Тодор Борисов Канов от София, сега в САЩ; 
Георги Стоянов Божков, кв. "Горубляне" София; 
Иван Георгиев Йорданов от Шумен, сега във Варна; 
Дияна Димитрова Нишанджиева от Пазарджик; 
Николай Василев Добчев от София; 
Недко Желязков Русев от Ямболско, сега гр. Бауцен, Германия;  
Димитър Младенов от Благоевградско, сега в щат Калифорния, САЩ; 
Елена и Мария Червеноводски от София; 
Иван Любенов Кузев от с. Величково, Пазарджишко; 
Костадин Иванов Събев от Чирпан; 
Нонка Георгиева Кьосева от с. Величково, Пазарджишко; 
Михо Христов Михов от с. Изгрев, Елховско, сега в гр. Геремерсхайм, Германия; 
Колка Димитрова Кабаджова от Варна; 
Лидия Даниелова Златева от Варна; 
Йорданка Илиева Кръстева от Варна; 
Румен Георгиев Стоев от с. Езерово, община Белослав, Варненско; Господин Георгиев Балчев от 

Варна; 



 

Доктор Яко Кузманов от Варна; 
Иван Спасов Неврокопски от София (депутат от 7-о НС); 
Свещеник Георги Николов Ников от гр. Нови Искър, София; 
Стойчо Панев Войков от с. Драгичево, Пернишко; 
Иван Найденов-Байко от с.Кемано поле, сега в София; 
Свещеник Тотю Ив. Петров от София; 
Костадин Кръстанов Георгиев от с. Негован, София; 
Доктор Сиво Иванов Чапаров от София (депутат от 7-о НС); 
Жеко Стоянов Иванов от Ямбол (депутат от XXXVIII Народно събрание); 
Йордан Байчев Стойчев, с. Тополчане, Сливенско; 
БЗНС с. Узунджово, Хасковско; 
Тодор Динев Т. Василев от с. Тополчане, Сливенско; 
Съби Ив. Събев от Чирпан; 
Йовчо Николов Костадинов от Чирпан; 
Веселин Джанкардашлийски от Чирпан; 
Христо Тодоров Сталев от Айтос; 
Николай Даков от Чирпан; 
Георги Георгиев от Чирпан; 
Васил Тодоров Балабанов от Варна; 
Виктор Николаев Нейков от Варна; 
Нино Петров Тодоров от Варна; 
Слави Точев от Чирпан; 
Димитър Николов Панов от с. Чеканчево, Софийско  
Христо Атанасов Шмилев от Чирпан; 
Видко Добрев Минков от Чирпан; 
Владимир Цветанов Разсолков от Варна; 
Димитър Димов Стоянов от Варна; 
Свещеник Иван Атанасов, кв. Каргона, Ямбол; 
Георги Божидаров Балтаджиев, с. Климентово, Варненско; 
БЗНС с. Огоя, Софийско; 
Стоян Христов Андреев от Сливен; 
Съюз на репресираните в гр. Сливен; 
Димитър Иванов Баталов, с. Каравелово, Пловдивско (депутат от 7- о НС); 
Борислав Иванов Джолев, гр. Сандански (депутат от XXXVIII Народно събрание); 
Любен Божилов от София; 
Петър Ангелов Петров-Лондон от София; 
БЗНС кв. Чепинци, София. 
ПОКАНВАМЕ всички, които са забелязали неточности или непълноти, и всички, които има да 

допълнят нещо със свои данни, да изпращат писмата си до автора: София 1554, кв. Чепинци ".



 

БЛАГОДАРЯ! 
БЕЗКРАЙНО МНОГО БЛАГОДАРЯ ЗА СВРЪХЩЕДРАТА ДАРИТЕЛНОСТ НА: 
 
Георги Стойчев Миралаев от с. Раздел, Елховско, изгнаник-емигрант, живущ сега в град Чикаго - 

САЩ. 
Иван Виденов Захариев от с. Лешниковии, Трънско, изгнаник-емигрант, живущ сега в гр. Бъфало 

- САЩ 
СЪС ЧИЯТО ПОМОЩ БЕШЕ ПРЕИЗДАДЕНА КНИГА ПЪРВА ОТ ТРИЛОГИЯТА "ЗАПИСКИ 

ЗА БЪЛГАРСКИТЕ СТРАДАНИЯ -1944-1989 г. ПРЕЗ 2005 г. 
Б. а. - На много места в тази книга се твърди, че при второ издание в нея ще се включат и 

новопроучените от Съюза на репресираните данни. Но те бяха толкова много, че се наложи да бъдат 
издадени в отделна - КНИГА ТРЕТА, която излезе от печат през 2000 г. Поради това те не са 
вместени тук, а „Записки за българските страдания - 1944-1989 г.“ стана ТРИЛОГИЯ.

БЛАГОДАРЯ ОТ ВСЕ СЪРЦЕ НА ДАРИТЕЛИТЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПЕЧАТ И ХАРТИЯ, С 
КОИТО БЕШЕ ПРЕИЗДАДЕНА ТАЗИ КНИГА ВТОРА ОТ ТРИЛОГИЯТА "ЗАПИСКИ ЗА 
БЪЛГАРСКИТЕ СТРАДАНИЯ -1944-1989 г." ПРЕЗ 2008 г. 

52.  - Ангел Симеонов - родолюбив и изключително щедър бизнесмен от София 
53.  - Тошо Пейков от Ловеч, виден общественик, политик и публицист, два пъти депутат, 

председател на ДНВ "Оборище", изп. директор на НДФ "13 века България". 
54.  - Стефан Петров Личев, депутат от 37 НС, председател на Земеделския народен съюз и 

главен редактор на в-к "Народно земеделско знаме". 
55.  - Владимир Герасимов Тодоров, виден деец на Съюза на репресираните след 9 септ. 1944 г. 

като син на самопожертвалият се за Отечеството Герасим Тодоров от с. Влахи, Санданско, войвода 
на горянската чета в Светиврачко /Санданско/. 

56.  - Никола Георгиев Алтънков, р. в София, проф. д-р на ист.н., 
затворник и изгнаник в САЩ, публицист и водач на Българския национален фронт. 
57.  - Стефан Иванов Стефанов от с. Сеслав, Кубратско - Разградско, репресиран като активен 

земеделски деятел през червеният режим и днес. 
58.  - Васил Радев Великов от с. Хотанца, Русенско, - много пострадал от болшевишкия режим, 

изтърпял 15-годишна присъда заради земеделските си идеи. 
59.  - Христо Куличев, евангелски пастор в София, боговдъхновен 
борец срещу червената чума на 20 век, за което е жестоко репресиран. 
60.  - Яна Петкова Камбурова, р. в с. Езеро, Новозагорско, живуща в Габрово, дъщеря на Петко 

Камбуров, тежко репресиран от болшевишкия режим. 
61.  - Богомил Георгиев Попстефанов от с. Рашково, Ботевградско, син и брат на репресираната 

от червените властници видна фамилия Попстефанови в Софийско и София. 
62.  - Георги Стойчев Миралаев от с. Раздел, Елховско, сега изгнаник-емигрант, живущ във град 

Чикаго - САЩ, всеотдаен спомоществовател на всички и всякога, който е поискал. 
63.  - Иван Романов Атанасов от София, активист на БЗНС в София и искрено съпричастен със 

издателската дейност на съюза. 
НА ВСИЧКИ ТЯХ, ОТНОВО БЛАГОДАРЯ! 
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