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Втората книга от «Обзор на архивните фопдове, 
колекинн н единична постъплення, съхрзняванн п 
Българскн исторически архив» съдържэ преглед 
на фондовете от № 28 до ЈА 86 (без № 33)- Между 
тях са фондовете на известии дейци, обществени 
институции и революцноннн организации от епо-
хата на Възраждането и след Освобождеинето (В. Лев* 
скн, Хр. Ботев, Д- Горов, Д, Ценовнч, П. Кнряков, 
П. Р. СлавеГско», Д- Чинтулов, Д- ВоЛннкоа, Нео
фит Рнлскн» д-р Иа. Селимннски и др.; Българскн 
революционен централен комитет, Българско цен-
трално благотворително общество, Рнлскн манастнр, 
Габровско училище, Народна библиотека — София, 
и др.). Обзорът разкрнва в сбита форма съдържаин-
сто на 80 000 документа, нзвори за политического, 
нкономнческото и културното развитие на наши я 
народ предймно от втората половина на XIX в. 

Справочннкът ще улескш работницнтс от науч-
ннте и културинте институт и ще нолулярнзира у 
нас и в чужбина архивното богатство, съхранявано 
в нашата национал на библиотека. 



П Р Е Д Г О В О Р 

Настоящият справочник е книга втора, от поредицата «06-
зорн», която започиа да изднза в 1963 г.1 В иея са включенн 
характеристики на 58 фонда (от № 28 до № 86)-, конто обхващат 
около 80 000 документа. Това са фоидове на видни революцно-
нерн, обществеиб-политнчоскн, културнп, просветни и стопан-
скн деятели, както и на дейцп от църковно-нацноиалиата борба 
предимно от епохата на Възраждането. Документнте съдържат 
важни сведения за нашето национално-революшюнио движение, 
за борбнте по разрешаване на църковпия въпрос, за икономн-
ческото и безправното положение на българскня народ под 
турско робство, за културно-просвстното му развитие, за тър-
говнята предн Освобожден исто, за отношеннята на Българня 
с другн страни (Русня, Сърбня. Румъния, Турция, Гърцня, 
Австрия н др.)-

Обзорът на всекн отделен фонд съдържа сыците елементи,. 
както и обзорите от книга първа (номер на фонда, колнчествеиа 
характеристика, крайни дата, пълно нме нафондообразувателя, 
бнографнчнн бележки за него, сведения за годините на постъп-
ване на документите в бпблнотеката, бнблиографскн и другн 
източпнцн за фондообразувателя и за историята на фонда, све
дения за публикации на документн от даден фонд, характе
ристика на документите от всекн фонд). 

1 Обзор на архнвиите фоидопе, колскцнн и единички постъплеиия. 
«п-храннванк в Българскн исторически архив. Кн. I. Под ред. на К- Ва
силев н К. Въавъзова-Каратсодорова. С, Наука и изкуство, 1963. В пред-
говора кгм кн. I са да деки сведения за историята па БИЛ, за характера 
и степента на обработка на намиращитс се в БИА личин и обществен» 
фоидове, за задачите на този справочник, както и за приншшцте при нзра-
ботването на характернстикнте на фопдовете. а Ые са включен» характеристики на фонд № 27 (Братя Робев») 
н па фонд К? 33 (3. Хаджнгюров), тъ» като и двата фонда са в прочес на. 
обработка. 
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Направенн са следните изменения,като са взети под внимание 
и някон от препоръките на нзлезлите досега две рецензии1 

за кн. I: 
а) При количествената характеристика към веек и фонд 

броят на листовете не е посочен. Тъй като повечето от фондовете, 
включени в кн. II, са обработенн по стар начин, без обособя-
ване на архнвии единнци, посочен е само броят на докумен-
тите им. При фондове, обработенн по новите правила, е посочен 
ос вен броя на документнте и броят на обособените архивны 
■единнци. 

б) Биографичните бележки за фондообразувателнте са да-
деии съвсем кратко. По-подробнп са само за по-нензвестннте 
от тях. Не са дадени быографични бележки за оиия фоидооб-
разуватели, за конто има статны в Кратка българска енцикло-
педия. 

в) Оькратена е също историческата справка за фонда, тъй 
като подробны данын могат да се намерят в отчетно-регистра-
ционныте документы и делата към фондовете на БИА. Не е по-
соченз годнната на постъплението на фондовете, предадени на 
Народната библиотека през 1924 г. от Етнографскня музей — 
'София. 

Не са посоченн другите архивны ииститутн, в конто се на-
мират части от дадеи фонд, поради това, че енравката в пове-
•чето случаи не може да бъде пълна. 

г) В библиографските източницп са включены и по-стари 
издания, тъй като кн. II съдържа преднмио характеристики на 
дейци от епохата на Възраждането, за някон от конто няма по-
нова литература. По липса на други, по-пълиы източници, 
за ыякои фондообразуватели са посоченн общи справочници, 
■като: М. С т о я н о в . Българска възрожденска книжинна. 
Т. I—П. С., 1957, 1959; Ю. И в а н о в. Български периодичен 
печат от възраждането мудоднес (от 1844—1890 год.). Т. 1.С., 
1893 и др.* 

1 О б з о р на архнвннте фондове, колекини и едшшчнн постъплення, 
съхраняванн в Български исторически архив. Кн. I. С , Наука и изку-
сгво, 1963. 250 с. (В. Паскалева). — И з в е с т и я на НБМК и на Биб^; 
на Соф. университет «Климент Охрндски». Т. V (XI). С , 1965, с. 320—323Ј 
О б з о р . . . (Ев. Симеонова). — И з и е с т и я на Държ. архиви. Т. 
VIII. С., 1965, с. 297-300. 

а Не са указаны поотделно за всекн фондсобразувател: Л. К а е ъ-
р о в. Енциклопедическн речник. Ч. I —III. Пловдив, 1899. 1905. 1907, 
и М. Г. Д а н чо в и И. Г. Д а н ч о в. Българска енцнклопедня. 
С., 1936, конто са използуванн при събнрането на биографичны даннн за 
някои от фондообразувателнте. 
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д) При отбелязване на източниците за фонда са посочени само 
съчинеиия с конкретни сведения за историята му.1 

е) Указанията за публикации надокументиотдаденфонд и в 
кн. II не претендират за'пълнота по причини, указани в пред-
говора на кн. I. При цитирането на документалин сборин-
ци2 и другн изследвання, в конто са публнкувани документ от 
фондовете на кн. И, не са посочеин конкретни стравишь 

ж) Сведенията за езнка и вида на документите не са дадепи 
обобщено в началото па характерней! ката на всекн фонд, както 
с в кн. I, а са посочени на съответните места при разкриванс на 
съдържанието иа отделните докумеити. 

з) Класификационната схема, по която са подреденн доку
ментите от всеки личсн фонд, повтаряна в кн. I за всекн фонд 
поотделно, в кн. II отпада, но изложеннегоиакследвадяловете 
на тазн схема: I. Докумеитални матерналисбиографнчнп дани» 
за фондообразувателя; II. Кореспонденция от фондообразува-
теля и до него; III. Дейиост; IV. Докумеитални материали с 
общо съдържание; V. Докумеитални материали от, до и за чле-
нове от семейството на фондообразувателя; VI. Докумеитални 
материали от, до и за други лица. За но-голнма прегледност 
в нзложението фондовете, обработенн преди 1924 г., без да са 
спазванн архнвистичиите правила и без да е прилагана при 
подреждапето им каквато и да било класнфикационна схема, 
са сисгематнзирапн по горепосочената схема. При фондове на 
обществени формации класифнкашюината схема е съобразепа 
с денността на оргаиизаипята илисъсзастъпенпте във фонда и 
предмет и теми. 

и) Датнтена еднократнн и известии събитня не са посоченн 
в изложеиието (Старозагорско въстаиие, Априлско въстанне, 
Първа световиа война и Др.). Тс са отбелязани в предметпо-
тематнчиня указател. 

к) При иосочвапе на имената на авторн, адресат» и споме-
нати в документите лица е показан стремеж те да бъдат раз-

1 Не са указани поотделно за псеки фонд нзточннцн. като: Прото-
колиа книга на Етнографскни музей и София за 1909—1912 г.; Прото-
колннте КНИГИ на Бнблиотсчння комитет при Иародната библиотека в 
София; Книгата на постъплениита и протоколинте книги на БИЛ за 
комплектуване иа документалин материали; ннвентарннте описи на фон
довете и другн отчетно-регистрационнн докумеити в БИА; годншшшпте 
на Народната библиотека в София. 

" А п р и л с к о в ъ с т а и и е 1876 г. Сборник от докумеити. 
Под ред. на проф. Ал. К- Бурмоо. Т. I. С,, 1954; О с в о б о ж д е н не 
Б о л г а р и и . Документы в трех томах, Т. I—II. М., 1961, 196-1; 
Д. Т. С т р а ш и м и р о в. Архив на Възраждането. Т. 1. С, 1908, и др. 
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крнтн пълно, анедаседаватв инициалы, както е в кн. I. Сели" 
щата са посочени и с новите им наименования, като при селата 
са дадени и околиите. И в двата случая пълпото разкриване на 
името става само веднъж в дадеи обзор, макар и да се повтаря. 

л) Тъй като в кн. II са включени фоидове на известии дейци 
от епохата на Възраждането, някои интересни документ от 
тези фоидове са разработеии и индивидуално. За останалите 
фоидове характернстиката на документнте е изработенапоука-
.занията, посочени в кн. I. 

За по-лесното използуване на справочника, както и при 
кн. I, са изработени нменен, географскн и предметио-тематичен 
указател; таблица на употребените в изложениетосъкращеиня; 
речник на употребените турски думн; списък на фондовете от 
кн. II в азбучен ред. 

Обзорите на фондовете в кн. II са изработени от следннте 
сътрудннцн: Б. Петкова — ф. № 35—36; В. Тилева — ф. № 
48—49, 56, 61, 63-64, 78, 82, 84, 86; 3. Нонева- - ф. № 34. 
43, 47, 80—81, 83, 85; Ст. Маслев — ф. № 28; Е. Павлова — 
ф. № 3! , 40, 50, 52—53, 55, 57, 59, 71, 76—77, 79; Б. Констан
тинова — ф. № 32, 41-42 , 44, 51, 54, 58, 60, 65, 67—69, 73—75: 
Е. Мнладннова — ф. № 29—30, 37—39, 45—46, 62. 66, 72; 
А. Райкова—ф. № 70. 



Фонд № 28; 29 арх. ед., 923 док.; 1830 . . . 1866 г. 

Д-Р ИВАН ГЕОРГИЕВ СЕЛИМИНСКН 

(Хаджи Йордан Георгиев) 

Виден обществен, политически и хултурен деец през епохата на 
Възраждането. 

И з т о ч н и ц и : 

За фондообразувагеля: Л р и а у д о п. М. Селн.минскн. Живот, 
дело. идеи. 1799 — 1867. С, 1938; Библ. «Д-р Ив. Селиминскн». Кн. I. 
С, 1904. с. 6—12; К р н с т а и о в. Ц в., Ив. Пенаков, Ст. Маслен. 
Д-р Иван Селиминскн като учптел. лекар к общественнк. С-, 1962; М а с-
л е в. Ст. Д-р Ив. Селиминскн и гръцкото■вт.станне от 1821 г. - И а-
в е с т и я на НБВК за 1958 г. С, 1959. с 325—343. 

За фонда: К и с и м о в, П. Исторически работ». Монте споменц 
Ч. IV. С.; 1903. с. 65; Библ. «Д-р Ив. Селиминскн», кн. I, с. 23—30. 

Публикации на документн от фонда: А р н а у д о в, М. Сели
минскн. с. 552—564; Библ. иД-р Ив. Селиминскн». Кн. 1 —XIV. С , 
1904—1907.1928—1931; О р м а н д ж н с в . Ив. и д-р Ив. Ст. Пе-

"иакоа. Д-р Петър Верой и Одрннската българска мьжка гимназия «Д-р 
Петър Верок». С, 1958, с. 506—507. 5-13—548; П е и о. П. и Ст. Маслен. 
Страннцн от исторнята на бьлгаро-албанските дружески отношения 
ирез XIX в. — И с т о р. п р е г л е д , 1960 . кн. 3, с. 115—119: М а-
с л е в , Ст. Поправки н допълненнн към превода на «Исторически 
спомен» на д-р Ив. Селиминскн. — И з в е с т и я на Архнвиня инсти
тут. Т. П. 1959. с. 203—238. 

Документалиите матернали за частння живот и материал-
ното положение на д-р Селиминскн се съетоят от автобиогра
фична бележки, препиекп по парнчин въпроси, сметки, квитан
ции, призовки, медицински рецепти и др. Доста сведения се 
срещат и в лнчната му кореспондениия. Лвтобнографнчпи 
сведения се намират сыцо в мемоариото му съчннение «Истори
чески спомен», както и в някои други исторически изложения. 

От извънредио голям интерес е личната кореспондениия 
на д-р Селиминскн, запазена в чернови и преииси, защото в нея 
се разглеждат много въпросн от обществен, политически и 
идеологичен характер. 
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Докумеитите от фонда са напнсани предимио на гръцкн 
език, малка част, главно офицналнн докумеити, са на румънски 
и съвсем малко на българскн. 

В писмата му до Васнл Е, Априлов, както и в две писма, 
отправенн до В. Априлов и Николай Ст. Палаузов, са разгле-
даин въпроси във връзка със задачите, конто трябва да се по
ставят на новоосноваиото Габронско училище и на българ-
ските училища нзобщо. Д-р Селнмннски се възхищава от пред
ложение™ им да се поставят на разискване въпросите за бъл-
гарския език и пиеменост. Ценил са и дашште за живота и ро-
долюбивнте начинания на българските учащи се младежн в 
Атнна. Писмата на д-р СелнмпискидоИван Д. Хаджнбакалоглу 
в Букурещ от 1862 г. съдържат сведения по съвременните им 
политически събития. В тях той разкрнва свонте и на българ-
ската эмиграция надежда за рухваието на турската тиранена 
власт и за освобождением на българския народ, както и го-
товноетта им за жертвн- От д-р Селнмннски е съчннено одно 
и немо па елнвеискнте колонист в Плоещ до Стефан Бого-
ридп в Царнград от 1836 г., с което го молят да ходатайствува 
пред султана за оенгуряване на живота, чеетта и имота им, 
эащото желаят да се върнат в отечеството ей. Писмата иа д-р 
Селимински до Иван Д. Ваклидов в Русе разкриват неговите 
възгледн по въпросите на релпгнята и духовенството нзобщо н 
конкретно в България. В писмата му до Георги Ив- Золото-
вич се съдържат вести за следването му, за извънучебните му 
занимания, за работата му по патриотического възпитанне иа 
българските младежн в Атнна, за дейиоетта му в Трако-сла-
вянския комитет, основан през 1843 г., и за политический жи
вот в гръцката столица. С Г. Зологовнч той сиоделял и много 
от свонте педагогически и философски разсъждения- В тези 
писма д-р Селимински съобщава на приятеля си сънш никои 
подробности от живота си след тяхната раздяла през време на 
Гръикото въетанне. От Г. Золотовнч до него е запгзено само 
едно писмо от 1857 г. От атинския период са Д1е писма на д-р 
Селимински до Петър Иванов Мншайков (по-късно мптроп. 
Панарст), в конто му дава наставления да разгърие и общест
в е н дейпост, и едно писмо до Сотпр Чавдаров в Цариград. 
Писмата на д-р Селимински до известния сливенскн търговец 
в гр. Брашов Антон Иванов Камбуроглу представляиат молби 
Да му праща пари, иеобходпмн за издръжката му.по време на 
следването. Във връзка с материалиото му положение в Атина 
са и писмата до д-р Петър Берон в Крайова, Христаки Поли-
хроинадп, К. Полнхрониадн, Георги Думович. Запазено е 
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едио иисмо на д-р П. Берон от 1864 г. от Париж до д-р Селнмнн-
ски в Болград, е което го уведомява за нзпращамето на 50 
физики, съставени от него, за Централното българеко училище в 
Болград и па 150 други екземпляра до В. Пападопулос в Турну 
Северин. За пзпращането и разпространението па тези книги 
има писма до д-р Селимински от В. Пападопулос, от училищ
ного настоятелство в Сливен и Костаки Попович от Браиландр. 
Писмата на д-р Селимински до Георги Атанасовпч, студент но 
медицина в Париж, съдържат сведения за българите в Атина 
и за безуспешната туркофилска агнгаиня на Теохар Пнколо в 
Царнград и Букурещ през 1846 г. Запазено е само едно.писмо 
на Г. Атанасовпч до него от 1859 г. Едно писмо на Теодоси 
Икономов до д-р Селимински е любопитно с подробното опи
сание на празнуването па празннка на славянските първоучн-
тели Кирнл и Методнй през 1863 г. в Браила. В писмо до За-
харий П. Княжески от 1850 г. д-р Селимински му съобщава 
ндеята си дабъдесьздаден в Киев или другаде в Русия пансион 
за беднн български младежн, конто да се учат там; нздръжкага 
му да става от помощи, събирани от съпародннцнте в Бълга-
рпм и богатите българн в чужбина. Дълбоката -прмвързаиост 
на д-р Селимински към «славянского семейство» е пзразена 
в негово писмо до Гаврил Кръстевнч от 1844 г. Заназени са и 
две писма на Кръстевнч до него. В иисмо до Тодор Мавроматп 
в Рим той разказва в общи черти съдбата си от 1823 до 1845 г. 
Димигьр Ст. Миханловскн с писмо от 1846 г. от Свшцов давз 
сведения на д-р Селимински за себе сн, за братята си Никола 
и Иларнон. за Георги (вероятно Георги Бусплин от Батак) и 
Хрнсто (по' всяка вероятност Христо Михайлов Златев). Из-
вънрсдно интересна е била преписката между д-р Селимински 
и иеговия пай-интимен ирнятел в Букурещ габровеца Христо
фор Мустаков. От нея са дошли до нас обаче само 3 писма па 
д-р Селимински и 18 писма на Хр. Мустаков със сведения за 
църковната борба, положението на българите в Кулско, Лом-
ско и Белоградчишко в средата на XIX в., политнческнте съби-
тня в Сърбия, посгъпкпте на българите отпоено формнрапето 
на български доброволчески корпус през 1853 г. и др. Д-р Се
лимински е запазнл завешаннето на Хр. Мустаков от 1848 г. 
Значителна по количество е кореспонденцнята с инженер 
Симеон Зевкндис.бивш ученик, а по-късно блпзък прпятел на 
д-р Селимински, чинто ннсма са наситенн с прогресивин об-
ществени и политически идеи, а на Зевкидис съдържат някои 
дании от биографичен характер за д-р Селимински. Писмата на 
д-р Георги Мнрковпч до него дават сведения за иребиваването 

9 



на Георги С. Раковски в Браила във връзка със събнранего на 
акционери за в. «БъД>Щност» и за намереннето му да обиколи 
Галац и Бол град. Заслужава споменаване едно нисмо от 1861 г. 
до логоннанския-митроп. Панарет Рашев, с което д-р Селиыин-
скн го насърчава по повод на предстоящото му замннаване 
за Цариград и му иапомня, че ще защшцава правата на шест 
мнлиона българи. Характер на исторнческо изследване нма 
едно пнсмо на д-р Сслнминскн от 31. VIII. 1859 г. в отговор 
на запитванг на неговня прлятел в Москва Стоян Радославовнч 
на коя велика сила трябва да се иадява най-миого българскниг 
народ за своето възраждане, сиреч освобождение. В него тон 
разглежда подробно историята на отпошенпята па всяка ве
лика сила към балканскнте народи и показва, че и българскниг 
народ нма всичкн основания да възлага нгдэжднте си само на 
братскпя руекн народ. Надеждпте, конто е възлагал гр. Сли-
веи на споя забележнтелен син за материалиа и морална под-
крепа в стремежа му към културен напредък, саогразенп в ре
дина пнсма на първенинте на Клуцохорската обишна. нконом 
поп Йордан Попдимнтров, Добри Жслязков. Ог 1847 г. нма 
едно изложение на българн от Букурещ, нзлязло изпод перото 
на д-р Сел ими иски, До митроп. Филарет в Киев с молба да 
ходатанствува пред руския император за отпускане на помощи 
на български младежи, конто да се учат в Русня. По църковния 
въпрос нма пнсма на д-р Селнмински и други браилскн българи 
до Хр»юто П. Тънчилещов, Цвнтко Узу нов. д-р Стоян Чомаков н 
ХрнстоД. Карамииков в Цариград. В тяхте настояватза пълпо 
и окончателио скъсване на връзките с патриаршията и насър-
чават народннтс представители по църковппя въпрос. Едва 
ли може да има съмнеиие, че едно иисмо па Българската об
щина в_Браила от 1846 г. до архим. Порфирнн Успенски е 
писано от д-р Селнмински. В него е изложено нлачевното по
ложение па българската църква под властта на фанариотскнте 
архиереи и опасиостта някои българн да променят вяратасн. 
В друго нисмо до архим. Успенски д-р Селнмински го моли да 
вземе под свое покровнтелетво Иван Хаджнвасилев Шопов 
от Калофер. За злодеянията па гръцкото духовенство в Бъл-
гарня нма изложение от 1846 г. до руския главен консул в 
Букурещ Дзшков. За устната пропаганда па д-р Селнмински 
по църковния въпрос иаучаваме от едно писмо наГ. Николо-
пулос до него. Ог коресионденцнята до д-р Селнмински и до 
Българската община в Брапла по църковния въпрос са зана-
зени пнсма от българските представители в Цариград Г. Золо-
тович и Хрнсто Данов. Едно нисмо па д-р Селнмински от 1846 г. 
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е отправено до прсфесора но гръцка филология в Берлин 
Фраснкли (германского му име е Иохап Франц) в отговор на 
ппсмо на последнпя. В него стана дума за стараннята на нриф. 
Фраснкли за преуспяването на българските студент и в Берлин 
н за иолзата, която щс допринесат в отечеството си след завърш-
ване на учението си. Две писма на Тодор Н. Шишков от Шрнж 
от-1863-г. до д-р Селнмппскн съдържаг даннн за неговото ма
териал но състоянне и книжовипте му занимании. Ппсмата на 
Маринчо Бенли, братя Недялкович, НЈНЧО Попович, Н. И. Тео
доров н В. Димитреску са от частей характер. От времето на 
пребнваването на д-р Селнмннскн в Болград или от по-късна 
дата, но все във връзка с това, са няколко писма, отиравенн до 
нею от Райко Ил. Блъсков, -Павел Каляиджн, Михаил Теодо-
рович, Никола Цснов, Н. Абаджиев, Н. Куртев. П. Каляиджн 
в своето пнсмо съобщава па д-р Селпмпнски, че му изпраща 
за отпечатване псторпческа брошура, която обхватала по съдър-
жанне последннте десет годнпи. Други писма без особено об-
щсствено значение има от Б уел, от сектата на анабаптистите в 
Пнрея (Гърцня), Никола Васнлиади, Иван Т. Горанов, А. Ми
хайлов, Никола Пи коло, Драгоя В. Шопов. 

Откосно обществената дейгюст на д-р Селимиискн са за-
пазени документн от времето на изселването на бъягарите 
от Сливен през иролетта па 1830 г.; за създаването и ликвидн-
рането на ели вене ката колонии край гр. Плоеш. за 
учнтелствуването му във Влашко. Обил на е докумеитацнята 
във връзка с набора на българскн доброволии, конто да воюват 
на сграната на русите през Кримската война. Тази дейпосг 
обхваша периода от иоемврн 1853 до кран на май 1854 г. Във 
фонда му нма документн и от по-раино, и от по-късио време, конто 
се отпасят до постъпкнте на българите да спечелят руското пра-
вителство за българската кауза, инструкция на княз Горчаков 
за формнране на доброволчески батальон в Дунавскпте кня
жества (препис), Чернова книга на походната българска кан-
целария, сметки на д-р Селнмннскн във връзка с изплащане 
на заплатите на доброволците и други разходн, документалнн 
материали за съдба.та на българските доброволии и бежанцн 
след оттегляието на рускнте войски отвъд Дунава, а по-късио 
и отвъд р. Прут и др. Заслугите си по набирането на българскн 
доброволии д-р Селнмннскн е отбелязал в няколко прошения 
и изложения до миннстъра на външипте работн на Русия.до 
Попечнтелння комитет за чуждестранни преселници в Юж-
иия край на Русия, до м-ра на войната и др. Има и ценни исто
рически изложения на д-р Селнмннскн за участието па бълга-
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рпте в Крнмската война. Редица докумеитални материалы и 
лнчната му препнска свндетелствуват, че тон е смятал като 
една от най-главните задачи в живота сп да съдействува за 
разширяването па просветата сред българския народ н за под-
готвяието във впсши учебни заведения па лица, конто да поемат 
уверено управлението на бъдеш.ата свободна България. Така от 
1857 г. пронзхождат проектоуставн, пнсаии от д-р Селнмннскн 
за Братство на слнвепскиге пресслинцн или на българските 
колонистн в Браила. В еднния случай Братствотоетрябвало да 
съдействува за умственото развитие на бедиата младеж в род-
нпя им град, като нзпълиява завещания на родолюбпвн бъл-
гарн, а в другия случай да се грижи както за просвещаваието 
изобщо на българската младеж* така също за подготовката на 
учители и свещеници за България и за подозрение на занаятите. 
Запазена е също една Чернова на «Извънреден протокол на 
настоятелството на Централното училище» в Белград от 20. 
X. 1863 г., писана от него. Тозн «Извънреден протокол» пред-
ставлява в същиост органиэашюнен правнлиик на училището. 
До нас е дошъ.ч и тексты на една реч, произнесена от него през 
1865 г. на годншнпя акт в сыцото училище. 

От сцјжебната дейност на Д-р Селнмннскн като лекар е 
запазена зпачнтелна но количество документация само за ка-
ларашкня и болградскня му период. За службата му като уча-
стъков лекар в Букурещ по време на холерата през 1848 г. се 
узнава само от заповедите за назначение и уволненне. Във 
връзка съе службата му като окръжен лекар в Браила през 
18-48—1854 г. са оиелелн някон офнипалнн документи от ад
министративен характер, изпратенн от Окръжното управление 
в Браила, Главната дирекция на караитпиите по Дунавскня 
бряг и Комитета на карантнните. От службата му като окръжен 
лекар в Калараш са дошли до нас между другото Чернова от 
правилпнк за вътрешния ред в Окръжиата болшща, писан от 
д-р Селнмннскн, документи отпоено ваксинираието на децата 
против едра шарка и отпоено епизоотнята срещу едрпя рогат 
доСитък, чернови от доклади на д-р Селнмннскн срещу поряд-
ките в бол штата и за направените от него подобрення в бол-
ницата и др. Най-много са документнте от дейноетта му като 
окргжен лекар в Болград. По'Важнн от тяхеа: входящи и из-
ходящи дневннцн на Медицинската служба на българските ко
лонии и държавннте доменн за 1863—1866 г.; доклад на д-р 
Селнмннскн до Главната дирекция на саннтарната служба 
за коремння тиф по добитъка; документи за борбата му срещу 
избухналата през 1865 г. в Бесарабия холера и др. В н я кол ко 
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броя румънски периодически издания от 1862 и 1865 г. е от-
раэена дейиостта иа двамата българи професори по медицина в 
Букурещ д-р Георги Атанасович и д-р Петър Протпч. 

Има значнтелно количество записки на д-р Селимински по 
медицина от времето на следването му в Атина. 

През 1863 г. д-р Селимински огива в Чехия като предала-
вител не само на българската емиграция в румънскмте кня
жества, но и на целия български народ, за да вземе участие в 
тържествата в Прага и Велеград по случай 1000-годишинната 
от отиваието на славянските първоучнтелн Кирил и Методнй 
в Моравия. Във връзка с това във фонда му се намират: пре-
пис от пълномощно за него и архнм. Натананл Добровецкн от 
Българската обшпна в Браила, телеграма от Натанаил Добро
вецкн, писмо на д-р Селимински до Българската община в 
Браила, писмо па Васил Д. Стоянов от Прага, нсторическа 
летописна бележка на д-р Селимнискн за чествуването на тази 
хилядогодишннна и др. 

Д-р Селимински се е заннмавал ревностно с книжовна дей-
ност* Писаннята му, съчинени на гръцкн език, са предимно 
исторически. Най-важното му съчинение е озаглавено «Истори
чески спомен» и е писано през 1855 г. То е забележнтелен извор 
за нашата история през първата половина на XIX в. В него е 
даден кратък преглед и на историята на българскня народ 
през целия период на турското владичество и гръцкото духовно 
иго до негово време, но особено ценнн са сведенията за събн-
тия, в конто е взел участие сам той или е бил техен свндетел. 
В друга своя цсторическа записка д-р Селимински разглежда 
тежките последний за нашия народ от Гръцкото въстание през 
1821 г., от фанариотеката пропаганда сред българскня народ 
през 1847 г. п от избухването на Крнмската война. Безснорен 
интерес представлява н заинската му за живота на българските 
преселницн в румънскнте княжества след Руско-турската война 
от 1828/29 г., за живота на българите в Атина по време на пре-
биваването му там и за организнрането на българскня добро-
волчески корпус по време на Крнмската война. Освен в пнс-
мото сн до Ст. Радославович д-р Селимински е разгледал по
дробно нолитнката на Русия към Турция и норобеннте от ися 
народи в друга студня. В една кратка студня той се е спрял 
в общи линии иа евроиейската култура и състояиието на бъл* 
гарското просвещение. Въпросите на историята, догматнката и 
обредите на църквата, както и нравствеността на духовен-
ството са заемали важно място в научните изследваиия и фило-
софскнте разсъждения на д-р Селимнискн, за което свидетел-
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ствуват редица негови съчинения. Най-важното от тях е «Кратко 
изложение за българската христнянска църква» от 1862/63т. 
(пма и резюме). Въпроснте на релнгнята и съврсмениото про
свещение са предмет на иегова студия от 1864 г. По историята 
на българската църква и отношеипето на Цариградската иа-
трнаршня към нея има още редица откъслечнн бележкн. Връз-
кнте на българската църква с другнте църкви и историята на 
Българня от X до XIV в. са разгледани в две исторически 
записки. Върху появата и смисъла на хрнстиянството, исляма и 
протестантството д-р Селимннски е писал в една природа-на
учна и исторнческа студня. Същността и целта на поведението 
и учен пето на духовенството са разясиени от него в една фило-
есфско-нсторическа студня и една исторнческа, недатнрана 
бележка. Той се е спрял и на въпроса за икономнческата мот 
на църквата, за пронзхода и непрекъснатия растеж на цър-
ковните имоти и вредното влияние на богатството върху пра
вите на църковнпте сановшши. 

Интересно свндетелство за плановете и метода на работа 
на д-р Селимннски представляват нсторнческите материалн 
(препнси от исторически съчинения, .вестниин и документн), 
конто са ел ужели за градиво на иеговнте съчинения. Между 
тях по-важин са следннте: извлечения от историята на визан
тийский историк Дукас за нашествието на турците па Балкан-
скня полуостров; извадкн от речника на Свидас за Крумовото 
законодателство; препнси от 4 офнцналпн документа във 
връзка с разрешаването да се прнемат четири български мла-
дежи в Одеската семинария; стихотворение иа гръцкн език за 
провалянето на Браилскня бунт от 1841 г. от влашките власти; 
възвание до българнте от 6. III. 1846. г. да се представят на 
султана искания за иодобряване на положението на българ-
скнн народ; заповед на Мипистерството иа вътрешннте работн 
на Турция от 26. V. 1850 г. за въвеждане на ред н за кон ноет във 
Впдинския край; гръцкн превод на Хатихумаюна от 18. II. 
1856 г.; част от в. «Тилеграфос» с дописка по повод иа първнте 
изнпти в българското училище в Пловдив; прение от речта на 
великия везнр Мехмед Кабръзлъ в Русе от юни 1860 г. (гръцкн 
превод); препнси от 4 нисма иа руското Министерство на нънш-
ннте работи до руския генерален консул в Букурещ от 1861 н 
1862 г., съдържащи инструкции за поведението, което трябва 
да държи към българнте; извлечение от «Гласнмк Србске Сло
весности», свезка VII от 1855 г., за историята на Българската 
патрнаршня и Охридската иИпекскатаархиепископни; нзвадка 
от в. «Византией от 23. VII. 1860 г. съе статия по повод на бро-
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шурата на Тодор Бурмов«Българете и гръцкото внсоко духовен« 
ство»; нзвадка от съишя вестннк от 6. IX. 1861 г. със статия под 
заглавие »Един съвет къмбратята българн»; клетватана Йосиф 
Соколскн пред папата, преинсана от д-р Г. Миркович, и др. 

В три свои студии в духа на матерналнстпчсските н еволю-
ционистичнн теории Д-р Селимннски разглежда въпросите за 
пронзхода, развоя, родословието и разпространеиието на същс-
ствата. Разни бележки по антропология, космогония и обра-
зуваието на органичните същества пма и в запнските му от 
края на 1866 г. 

Педагогически и социологически характер има иисаната 
през 1843 г. в Атина студня за брака. Тясъдържа разсъждення 
върху иеобходнмостта и ползата от брака. Даденп са настав
ления за времето за встъпване в брак, за подбора, за задълже-
нията на жената и Др. Филоссфските проблеми са запнмавалн 
д-р Селимипски през целии му живот, както се вижда от корес-
монденцияга му, както и от исторпческитс и природонаучнп 
студии. Освен тях заслужава внимание едва кратка студия, 
в която застъпва утплитаристпчння възглед, челнчното задовол-
стзо, личннят интерес са осиовата на обществото. Има и от-
делнн извадки и записки с мъдрн мнелн от френския писатол 
Шатобриаи, от древпогршките писатели и фнлософи Демокрит, 
Еврнпид и Никандър и от апостол Павел. 

Материали от, до и за други лица са следиите: завещание 
на д-р II. Берон от 28. XII 1862 г. (прение); писмона свещ. 
Тодор Ганчов от Сливен до х. Никола Драгойчов в Бранла от 
10. I. 1862 г.; пнемо на Кале М. Калчев в Болград до Марннчо 
Белли от 30. VII. 1865 г.; писмо па Паианот Минков, Басили 
Г. Попович и Недялчо Сотнров отСливен до д-р П. Берон от 
18. VI. 1864 г., с което му благодарят за полученото чрез д-р 
Селнмински негово съчнненне на френски езнк; писмо на 
х. Ставрн х. Никола от БургасдоДимигьр Петкович в Браила 
от 12.VII. 1862 г.; писмо на учителя К. Ив. Попов до граждаинте 
на . . . (?), с което ги подканя да се съберат н да обсъдят учи
лищного дело (без дата); препис от свидетелство на свещ. Хрн-
сапт Славовнч от 7. I. 1837 г., дадеио му от 91 жители на бежан-
ската колония Нов Сливен кран гр. Плоещ за добра служба; 
писмо на Александър Екзарх от Царнград до Никола Цепов 
в Бранла от 11. VII. 1863 г., с което го нзвестява за добрнте си 
впечатления от браилскнте българи и се оплаква от нападкнте 
на в. «Българска пчела» срещу него. От особен интерес за исто-
рията на Албанского възраждане са едно писмо на албанский 
народен будител Наум Векнлхарджи от Букурещ до ллемеи-
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ннка му Йоан Цали във Висиа от 1846 г. и едно възвание на 
Наум Векнлхарджн до албанскнтс родолюбцн. Авторы из-
яснява причините за тежкото положение на албанский народ 
и посочва средствата за избавлеинето му. 

Фонд№ 29; 9 арх. ед., 47 док.; 1864 . . . 1911 г. 

ТОДОР НИКОЛАЕВ МИНКОВ 

(Феодор Николаевич) 

Заслужил просветен дееи от енохата на Възраждането. 

И з т о ч н н д и : 
За фондообразуватсля и фонда: А б р а ш е в, ГК Южнославянският 

пансион в Николаев (материалн за нсторията на пансиона и бнографн-
ята на неговня директор). — СбНУ. Кн. XXV, I. Дял нсторико-фило-
логнчен и фолклорен- С., 1909№ с. 1—98; В о с п и т а н не болгар н 
южнославянский пансион Ф. Н. Мннкова в Николаеве. СПб.» 1880; Ф. Н, 
М и и к о в.— Д и е в и и к» бр* 1333, 16 март 1906, с. 3; 

Публикации на документн от фонда: А б р а ш е в , П. — вж. пос, 
по-горе стати я в СбНУ. 

Въз фонда на Т. Минков е запазена малка част от кореспон-
денцията му, предимно на руски език. В пнемото си от 8. VIII. 
1876 г. до Иван Сергеевич Аксаков в Москва Т. Минков излага 
възгледа си, че преди венчко е славянин, а след това българин, 
и скърби за несплотеноетта на славяннте и пр. Между кореспон-
деитнте до Т. Минков личат нмената на екзарх Антим !, Григор 
Начовнч, Ив. С. Аксаков и др. Техните писма, изпратени от 
Москва, Одеса, Цариград, София и др. през 1874—1888 г., за-
сягат следните въпросн: откриване на девически пансион през 
1874 г. в'Одеса (открнт е малко по-късно «Питомник славян
ских девиц»); отстраняването на Аксаков от председателството 
иа Славянекотоблэготворнтелно общество в Москва (1878 г.) в 
огорчението му от решенията на Берлннския конгрес; ностроя-
ваието на Транскаспийската железннца от княз Хилков; про
екта за построяването иа железонътни линии в Българня през 
1882 г. и др. 

Останалпте документални материалн са свързанн главно с 
дейноетта на фоидообразувателя като директор на Южно
славянский пансион в Николаев. Това са писма, бележкн, из-
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ложения, молби и др. преднмно на руски език, а незначителен 
брой на българскн. В тях лнчат имената на Божил РаГжов, 
Транко Китаичев, Петър Н. Стремоухое, Николай П. Игнатиев. 
Михаил Ал. Хитрово и др. Материалнте са от 1864—1880 г. 
и засягат главно следиите вопроси: откриването на пансиона; 
състоянието му и проблемите на образованието в него; въз-
интаннето на южните славянн като средство за полнтическо и 
духовно сближение с Русня; грижите на руското иравнтелство 
за духовиото изднгане на паселението на Балканскня полу
остров; отношеннето на Русня и другите славянски страни към 
образователно'1'о дело; връзките между славянскнте народи; 
ннтрнгите на другите държави и на някои високотюставенн 
личности от руското правнтелство във връзка съе еъществу-
ването на пансиона; Българското настоятелство в Одеса и от-
иошеипето му към Южнославянскня пансион; иедоволството 
на турското правнтелство от откриването на пансиона и от-
ношението на Азнатския департамент, Миннстерството на вът-
решиите дела и Мииистерсгвото на народното просвещение към 
него; нротиворечнвпте мнения за съществуването на пан
сиона, закрнването му и загубата, нанесена с тозн акт на обра-
зователното дело; голямата роля, която изиграва Южнославян-
скнят пансион, и др. Към дейноетта на Т. Мннков като директор 
на пансиона могат да се отнесат също и следните документн: 
молби за приемане и напускаие на възпитаиицн в пансиона; 
правнлници за вътрешния ред; еннсъци на следващнте уче-
ниии в него (1870; 1882/83—1891/92; 1894/95 и 1897/98— 
1905/06 учебна година), в конто лнчат имената на Пегьр Аб-
рашев, Панайот Волов, Сава Геренов, Михаил Греков, Георгн 
Д. Кпрков, Георгн Я. Кирков, Петър Карабаров, Петър Пешев 
и др.; списък на стипендиантнте и иолустипендиаититев пан
сиона през 1883 г.; дневннци за успеха и поведението им чрез 
1882/83 г. и др. Тук се намнрат и брой 1 и 2 от 31. 1. и 28. II. 
1881 г. па вестника на ученнческото дружество «Братский 
труд» (в ръкопис) и брошурнте: «Воспитание болгар и южно
славянский пансион Ф. Н. Минкова в Николаеве» (печатио). 
С. Петербург, 1880 г. и ((Славянский пансион в Николаеве» 
(в ръкопис и печатен) — реферат, четен взаседаниетона Славян
ский благотворителен комитет в Москва на 18. X. 1870 г. 

От документите на с е м е й с т в о т о на Мнпков са запазени 

три писма от Елисавета Минкова до П. Абрашев, писанн през 
1907—1911 г. в Ровно, с конто му благодари за вниманнето от 
иегова страна, оказано към делото на съпруга и. 
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Фонд № 30; 4 арх. ед., 71 док.; 1878 . . . 1897 г. 

ХРИСТО П. ВЕКИЛОВ 

(Векнлев. Викилоо) 

Участник о Освободи тел и а та воина и полицейски чиновник след 
Освооожденнето — в 1888 г.; роден на 29. VI. 1856 г. в Габропо; олълче
пец от 111 бългярска дружина, нзел участие в боевете при Стара Загоро. 
Шипка и Шейново; завършил воем по училище в Букурещ; след Осво-
бождението бил жандармерийски началннк на Ошвенскн, Ямболскн, 
Новозагорскн, Кариобатскн и Антоски окръг; починал в Ямбол на 
30. VIII. 1906 г. 

И з т о ч и и и и : 
За фондообразувателя: Р а д е в . С. Строителите на современна 

Бългзрня. Т. I. С, 1910, с. 500—505; С т р а ш н м и р о в, Д. Т. 
Архив на Вьзраждането. Т. II. С . 1908, с. 176—177. 187—169. 257; 
НБМК—БИА — П. д. I 1799. 

Запазенатз във фонда кореспонденция се съетои преднмно 
от телеграмм от и до Хр. Векнлов и е свързана главно с пре-
врата от 9. VIII. 1886 г., Русеискня бунт от 1887 г. н участието 
на фондообразувателя в тезн събитня. Имтереснп са телегра-
мите от Хр. Векнлов, — Търново, до Васил Радославов — 
Варна, от август 1886 г. По съшня вънрос Векнлов нзпраща 
телеграмм от Търново и Стара Загора (1886—1887 г.) до Стефан 
II. Стамболов н Сава Муткуров. Между кореспондентите до 
Хр. Векнлов от този период и по гореспоменатите въпросн 
лнчат нмената на Мннко М. Радославов (19—27. VIII. 1886 г.); 
Захарий Стоянов (22. II. 1887 г.), Иван Стоянович от Пловдив 
(13, 15. VIII. 1886 г.), Михаил Савов от Пловдив (16. VIII. 
1886 г.). Дпмитър Топчев от Бургас (1. X. 1886 г.) и др. Из
вестии лица, сномепати в тезн матернали, са: Александър Ба-
тенберг, Алеко Богоридн, Петър Груев, Петко Каравелов, 
Николай Каулбарс и др. 

Във фонда са включенн и другп документы, конто засягат 
различии моментн от дейноетта на фондообразувателя. 

Като унтерсфицер през Оснободнтелната воина го харак-
теризират свидетелства. удостоверения и заповеди на българ-
ски и рускн език, между конто могат да се спомеиат: удосто
верение, нздадено от сливеиския губернатор Рнмски-Корсаков 
на 22. V. 1879 г.; заповед от П. V. 1883 г., издадена от Батен-
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берг за награждаването на Хр. Векилов с орден за храбросг 
показана ирез Освободнтелната воина, и Др. 

Запазени са съшо атестат от 1879 г. и удостоверение от 
2. VII. 1893 г., нздадени като на полицейски пристав в Слнвен; 
пълномощно писмо да се оказва помош, на «пристава 
при Сливенската градска полиция Хрнсто Векилов в нзпълне-
ние на служебната му мисия». 

Има и едио свидетелство за участие/по ми в гимнаспшчъ-
ското дружество «Лет в Славен от 22. II. 1879 г, 

Във връзка е дейността му Като жандармерийски началник 
се очертават две групп документы. Първата е свързана непо-
средствено със служебната му деЙност: заповеди за назиачава-
ието, уволняването и иреместването му на различии службн 
и места; удостоверения за прослужено време; актове за преда-
ваие архивите и вещите на различиите жандармерийски сек
ции; атестати за тази му дейност и пр. Запазени са също писма, 
телеграмм, окръжни, заповеди и др., в конто нма коикретни 
сведения по Съедииението, преврата и коитрапреврата от ав
густ 1886 г. (вълненнята в Слнвен, Ямбол, Пловдив и др.); 
инструкции отпоено преврата; настаняване на офицери, вой-
ннцп. коне и др. в Ямбол; иастъпването на II армия към Со
фия; нзбор па временно иравптелство; митинги, стачали във 
връзка със евалянето на Батенберг; оргапизирането на митинги 
против «узурпаторпте и изменниците на отечеството»; връщането 
на княза (запазена е резолюция от 13. VIII. 1886 г. в полза на 
княз Александър I, подписана от ямбэлски гражданн); раз-
положенпето на различимте военни части с оглед на създадсиото 
воеиио положение; пътуването на Н. Каулбарс из Българня. 
Втората трупа документи илюстрнрат лнчното му участие в 
преврата и коитрапреврата. Това са телеграмм, заповёд и и 
официалнп писма във връзка с арестуването, интериирането и 
освобождаването му. 

Във фонда се иамнрат и печатни матёриали и п реп иски 
от, до и за други лица по следните въпроси: прокламация на 
Александър Батенберг от 8. IX. 1885 г. занровъзгласяванена 
Съедииението; прокламация па Времениото правителство от 
10. VIII. 1886 г.; прокламация от Ндродното събраиис (подп. 
Ст. Стамболов) до българскня народ и указ до военните на-
чалници — и двете от 11. VIII. 1886 г. за евалянето на Вре
мениото правителство; манифест на Батенберг при напуска-
нето му на Българня от 27. VII. 1886 г. и др. 
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Фонд № 31; 7 арх. ед., 240 док.; 1844 . . .1677 г. 

ВЕЛИЧКО ТОДОРОВ ХРИСТОВ (ГАЧЕВ) 

Дееи по църковно-ияционалната борба; родеи в Шумен'; прсдставп-
тел на Лреславска епархия в Църковно-иародиия събор в Цариград 
{1871 г.); развииал и търговска дейност; починал предн 1878 Г-

И з т о ч н н и и : 
За фондообразувателя: Б л 1> с к о в. И. Материал!! по история из 

нашето възраждане. Гр. Шумен. Шумен. 1907 г., с. 66-—67, 158; П е ' 
т р о в, В. Един шуменец на народння събор в Цариград през 1871 год.— 
Ш у м е и с к н общ. вести, бр. 8—9, 4 и 12 март 1940; Про
т о к о л н на болгарский народен събор в Цариград през 1871 г. С , 
1911. с. II, IV, V, XV и др. 

От биографичнитс материал и за фондообразувателя е за-
пазена само една личиа сметка на В. Христов от 1860 г. 

Кореспонденцията заема основпата част от фонда. Голяма 
трупа са писмата от фондообразувателя До следните лица: 
Христо С. Арнаудов, Никола Генович, Тодор Илпев, Петко 
Р. Славейков, отец Тесфилакт, Жско Хадживаснлев, Атанас 
Хаджидимнтро», д-р Стоян Чомаков, Христо Т. Шишманов 
:И др. от Котел, Тудча, Цариград, Шумен и др. Някои от писмата 
са адресирани до членовете на Българската община в Цариград, 
до жителите на Преславската епархия и др. Основна тема в 
тезн пнсма е българскпят черковен въпрос: църковно-народппя 
събор в Цариград (1871 г.), избирането па В. Христов (13/ 

:25. I. 1871 г.) за представнтел на Преславската епархия в 
събора и неговзта дейност там, избирането на българскн ек-
зарх, връщането от заточение на владнците Иларион Макарно-
полски, Авксентий Велешки н Панарет Пловднвски (1872 г.). 
В писмата па В. Христов се намират сведения и за търгов-
ската му дейност—за закуиуваие на маиифактурни стоки от 
Цариград, за повншаване цените на стокпте там, за нзплзщане 
на дългове и др.; за основаването иа Шуменската градска об
щина и мнението на В. Христов, че това не е наложителио при 
налнчието на черковпа община, за устройството, управлението 
и задачите на Шуменската градска община и нзбпрапетЈ на 
Ж- Хадживаснлев от Смесения епархнйски съвет за неипиред-
седател; за избираие иа архиерей на Преславската епархия; 

1 Данин за датата на рождеипето и смрътта му не се намериха в 
лнтературйта. 
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за събнраие на спомошеетвувателн (имената на конто са съоб--
щени) и разпространението на «Дустура (Пълно събраипе на 
държавннте законп, устави, наставления и високи заповеди: 
па Осмацската империя. . .)», превод.оттурскн език на Хр. Стан-
чев Арнаудов; за нзразената от В. Христов иризнателпост 
към д-р Ст. Чомаков за положения от него труд за народното 
дело; за едиа допнска, поместена в прнтурката на бр. 16 на 
в. «Македония», която съдържа нападки във връзка с нзбнра-
нето на В. Христов за представител на.Преелавска епархия 
в Църковно-цародиия събор и във връзка с управлсжнето на 
училищата и др. 

Писмата до него са от Хр. С. Арнаудов, митроп. Иларпом 
Ловчаиски, Иван С. Попов, Никола Първанов, митроп. Симеон 
Преслапски, Антон Хаджисавов, Тодор Я. Ченгелов, Църковиа 
училищиа обшииав Котел, Шумеиска община и др., изпратени 
от Лом, Цариград, Шумен и др. Писмата на тези лица и уч
реждения са във връзка с българския черковен въпрос — за 
избирането на В. Христов от епархиалното събранне на Пре-
славска епархия в Шумен за техен представител в Църковно-
народння събор.в Цариград (13. I. 1871 г.), за даваните отчнего 
сведения във връзка със заседаннята на събора, за църковннте 
борби в Цариград, за застъпиичеството на българскнте пред
ставители пред Високата порта, за техните разногласия, за 
събития, конто са влошили и забавили разрешаването на быь 
гарскни църковен въпрос (извършената без разрешение служба, 
на богоявление през януари 1872 г., последвалото заточение 
па българскнте владици Иларион Ловчанскп, Илариои Ма-
карнополски, Панарет Пловдивски в Измид — Азия, и на
писании от българпте във Фенер махзар за освобождаването 
им, отказът им да се споразумеят с Цариград, искания на Гръц-
ката патриарший пред Високата порта по българския въпрос, 
отиваното на българскн представители и владици при патриарха 
с проект за решаването на българския въпрос и-др.). Засег-
иати са и другн църковнн въпросн — извършени злоупотреби 
на гръцкия владика в Котел и недоволството на населението 
от него, назначаване на владнка в Шуменска епархия и др. 
В кореспоидеицинта до В. Христов се намнрат сведении и за 
търговската му дейиост — за търговия с овци, абн, вълна и др. 
в Русе и Влашко, за изпратени му маннфактурни стоки от 
Цариград с английски параход (1870 г.), за уреждане на разни 
сметки и др. Също и по училищин работн — за учителствува-
нето на Никола Първанов в Лом и назиачаваието на Г. Делчев-
за учнтел в Русе, за отправена към В. Христов в Шумен молба 
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от Г. Марков — Тулча, дз го осведоми по пякои училищин въп-
росн (1860 г.); за разпространеннето между спомоществува-
телите на «Дустура» и заслугнте на В. Христов за това; за 
слухове отпоено слива пето на Шуменската и Русенската епар
хии и решението на Шумеискня епархиален събор да се от* 
хвърлн тази идея. Нампрат се още Дании за празнуването на 
Кнрнл и Метод ни в Шумен в 1859 г., за едно ходатайство да 
се освободи заточенннт в Диарбекир Хрнсто Пенев. 

Дейността на фондообразцвателя ката представител на 
Преславспа епархия в Църковно-народния събор в Цариград 
личи от немного на брой служебни документ — писма в ори
гинал, Чернова и прение, протестн, прошения и др. от митрой. 
Доротей Ссфийски — Цариград, жители на Тулча, жителите 
на с. Хърсово (Русенско) — Цоню Тодоров, Добр и Косюв, Ми
хаил Христов и др., мнтроп. Иларнон Ловчаискп, Панарет 
Пловдивскн — Цариград, Русенска община, Тулчаиска чер-
ковна община, общината на Черна вода. Смесей и я църковен 
съвет —Цариград, и др. Те са адресираии до великий везир 
Али паша—Цариград, Компсията за пзготвнне проекто-
устава на българската църква в Цариград, Тодор Икономов, 
Българската община в Русе, общината в Тулча, Смесения цър
ковен събор в Цариград, събраннето на българскнте архиереи 
и из българските представители и първенин в Цариград. Ло-
голямата част от докумеитите, памнращи со в тозн дял, са пак 
във връзка с разрешаването на българския черковен въирос: 
за нзработването на проектоустава па Българската екзархия 
и отношение™ на разлнчиите общннп към него; за иастоява-
ието на жителите на Тулча да се отхвърли съетавеинят в 1869 г. 
от комисняга по българския черковен въирос проект за споразуме-
ние между бъл гари игърци; за съетавенитеоттурското нравител-
ство два проекта за разрешаването на българския въирос; 
за упълномощаваието па Т. Икоиомов да изрази пред коми-
снята нсканията на българското население в Дунавскня вн-
лает и да следи отблнзо хода на работнте на последната. Тук 
се нзмнраг и едиа ирограма от 28. III. 1870 г., съетавена от 
Тулчанската общниа за устронството на българската църква, 
печатен правнлпик па иървня българскн народно-църковен 
събор (1871 г.), озаглавеи «Правнлник на първия български 
народио-църковен събор, конто става, за да одобри начертании 
от Смесения съвет устав и учреди Българската екзархня спо-
ред нздадення за съетавянето и висок царски ферман и съгласио 
съе свещеннте правила на правослэвната църква» и материали 
по други черковни въпросн: за ннтригите на гръцкото духо-
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венство и недоволството на българското население отпоено 
молбата на жнтелите на с. Хърсово за построяванс на черква, 
за ръкополагане на свешеници в някои села, за един протест 
от митроп. Доротей Софийски срещу нзвършени от Нншав-
ския митроп. Партений нарушения на църкэвннте правила 
(1869 г.). отправен до събранието на българскнте архиереи и на 
българските представители и първенци в Цариград; за създа-
ване на народна община в Черна вода; за осиоваване па бъл-
гарско училище и чнталище в Черна вода; за нзпратени от 
Черна вода помощи за Царнградското българско чнталище и 
читалището в Русе; за застъпничеството на Българското об
щество в Тулча за освобождаването от затвор на Димитър 
Т. Стоянов; за една покана на Българското училищно настоя-
телство в Цариград до В. Христов да прнсъетвува на публич-
ните годишнн нзпити. Накрая могат да се отбележат и н я кол ко 
статистически таблици, конто съдържат спнсъци на селата с 
означение на епархиите, казнте и пахните във Варненскп. Шу-
менскн и други окръзн с броя на нзвършените веичавки. 

Тьрговската депност на фондообразувателя се илюсгрнра, 
макар и много бегло, от иампраиц.тг се в този дял сметки за 
нзвършени разноски по изпращаисто па манифактурни стоки с 
английски, френскн и австрийски параходи (1866 г.), сметка във 
връзка съе закупуване на стоки {жито и др.). разпискн за ио-
лученн сумм. Интересни по своето съдържание са един договор 
от 9. XI. 1866 г. на турскн език между В. Христов и Й. Василев 
за образуване на търговско дружество в Каспичан и едим пра-
вилиик на терзийскня есиаф, неизвестно откога. 

В дела от, до и за други лица са писмата от Басил Ст. Бе-
рон, ЕичоД, Ковачев, Д. Т. Стоянов и др., нзпратени от Болград, 
Берковица, Тулча, Дпарбекнр и др. Огправеии са до гражданн 
на Тулча, до Нил Изворскн — Русе, Тулчаиската църковна 
община, Кируш Яиков — Русе, и др. във връзка с освобожда-
ване на заподозрените в убинството на българпиа Иван Ча-
лъков в с. Долно Чоморлня (Тулчански санджак) лица. Има 
данни и за изпратените от В. Ст. Берон 500 българо-френски 
буквари на К- Янков — Русе, сметки за продадеии илмиха-
бери (бланки за разписки) на разни лица, вероятно във връзка 
съе събираие на данъцн, и др. 



Фонд № 32; 9 арх. ед., 185 Док.; 1841 . . . 1886 г. 

КЕСАРИИ ПОПВАСИЛЕВ 
(Лапа Василиев. Васнлевнч) 

Учител » кннжовпик от времсто на Вт-зраждаието; роден в Казан-
лък около 1805 г-; учил при Неофит Рнлскн в Рнлския манастнр; учнтел-
ствувал дълги година преди Освобожденного в Пакзгюрнще (1835—1839 г. к 
в Пазарджнк (1840—1842 г.; 1854—1862 г.); о Плевей (1842—1846 г.); 
п Старя Загора (1847—1851 г.); в Пловдив (1853 г.); починял между 
23. III. и 10. IV. 1862 г. в Пазарджнк. 

Фонды е поступил в Народната библиотека пред 1924 г- н 1929 г. 

И э т о || к к и и: 
За фондообразувателя: Б а т а к л н е в , Ив, Град Татар-Паэар-

джнк. Историко-географскн преглед. С 1923, с. 196; В а к а р е л е к н . 
Хр. Кесарии Попвасилев— учител н обществен и к от времсто на Въз-
ра ж да пего. Принос към исторнята на учебного ин дело. ' У ч и л и щ е н 
п р е г л е д . 1925. кн. 1—2. с. 368—397, 

За фонда: В а к а р е л с к и. X р. — вж пос. по-горе статня, 
с. 379—391 («Опнс на архивата на Кесария Васнлневнча»). 

Във фонда се намират биографична бележки за Кссарнй 
Попвасмлев от неизвестен автор, както и една иегова тетрадка 
(дневник), конто съдържа сведения за тежкото му матернално 
положение. 

Има и няколко писма, чериовн от К. Попвасмлев до Найден 
Геров, до училишните настоятели в Плевей и др. Повечего са " 
по лнчми въпросн. Писмото до Геров е приветствие на българ-
скн и гръцки език по случай присгнгането му в Пловдив в 
1857 г. каторускн вицеконсул. Повсчеса пнемата до К. Лопвзси-
лев от Цветко Недев, от Неофит Рилски, от жителите на Сопот, 
от Пазарджишката община и Др. В тл.ч има сведения за назна-
чаването на К. Попвасилев за учител в Пазарджик в 1856 г.; 
за блнзките му ьръзки с Неофит Рилски и за получени от него 
книги; за уреждане на парнчни сметки между К- Попвасилев и 
Цц. Недев и др. 

Най-голяма част заемат документнте, свързани с учител-
ската му дейност: училищни дневници; ръкопнени материзли 
и бележки, разкрнващн методите на преподаването на К- Поп
василев във Взаимоучнтелното училище в Копривщнца; раз-
пределенне на учебната програма по чннове; ръкописни учеб 
Инин по география, по смятапе, по всеобща история, славяно-
българска грзматика, руководство по пеене, образин по красно-
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пис, един списък на празииците, конто се празнуват в учили 
щата, писан от Йордан Ненов — Т. Пазарджик; един печатан 
откъс от «Рибния буквар» на д-р Петър Берон и др. 

Друга гол яма част от документите са ръкописите на К. Поп-
василев, свързани с книжовната му дейност. По-голяма част 
от тях са с предимно църковно-релнгнозно съдържание: разни 
религиозно-нравоучителни студии; откъс от житието на св. Ха-
ралампий; разговор по Еваигелнето от Матея; част от еврейска 
история; студия, писана във връзка със статията на Тнрол 
(сърбин), в която той се е помъчнл да докаже сръбскня произ-
ход на славяиската азбука, статията «За естественото бого-
позиание»; ръкописите «О евнухе еутропип при вбежанн его 
в церков», «Молитва за света Богородица», «Жития на Езопа 
Фригийски», «Тълкувание на пасхална рука»; неделни църковии 
слова и тълкувания на еваигелнето; един препнс на «История 
славниобългарска», иаправен от К- Попваснлев; тетрадка с 
рисунки на пкони и текст с религиозно съдържание и др. 

Освен тези са запазени също и няколко другн ръкописа на 
К- Попваснлев: ръкопнс «Иравоучителни прнказки» — меди
цински съвети, езнковн въпросн, полезнн иапътствия и др.*. 
ръкопнс иа 6 стихотворения на К. Попваснлев и на една ие
гова песен за Пловдивския владика; част от гръцко-българска 
граматнка; ръкопнс на гръцко-български разговорник и др. 

В дела Документалнн материали от, до и за други лица се 
иамнра пнсмо-покана от игумен Матей в Бачковекня манастир 
до първениите на пазарджик от 20. IV. 1857 г. за поклонение 
в манастира; писмо от митрой. Хрнсаит Пловднвскн до 
Методнй иеромонах; преписка между митроп. Паисин Плов-
дивски и жителнте в Пазарджик по църковии въпроси — за 
въвеждане на български езпк в църквата; две пнсма от Пазар-
джишката община до общнпата в Пловдив във връзка с нзпла-
щане на владнчината за 1861 г., и др. 

■ 

Фонд№ 34; 11 арх. ед., 122 док.; 1868. . . 1918 г. 

СИМО СОКОЛОВ 
Вонвода на българска чета и Сръбско-турската война в 1876 г. 

Фондьт е предадсн от Етнографския музей; постъплення н от 1951 г. 
И з т о ч и и ц*и : 

За фондообразувателя: С б о р н и к Трънскн край. Уредник д-р 
Рад. Тодоров. С, 1940, с. 129—134; 146—171; 535—536. 
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За фонда: 3 а па д н нте покрайнинн през време на Освобожден и сто 
(из архива на Снмо Соколов). В: С б о р н и к Трънскн край . . . С.. 
1940, с. 129—134. 

Публикации на документы от фонда: А п р н л с к о нъстанне 
1876 г. Сборник от документ. Т. I. Пол.ред. на проф. Ал. К. бурмои. 
С 1954; С б о р н и к Тръискн край. Уредннк д-р Рад. Тодоров. С.. 
1940, с. 129—134; 146—17). 

Ог биографичните материала заслужива да сеогбележи 
едио разрешително от Сръбската велика школа от 21. X. 1875 г.. 
с което се дава право на С. Соколов на еднодневен отпуск. 

Запазената във фонда кореспанденция на български, руски 
и сръбскы езнк е свързана с дейносттз на фондообразувателя. 
Черновы на заявления и писма на С. Соколов са отправенн до 
Сръбската легация в София с молба да му се нздаде от универ
ситета в Белград удостоверение за прослушаны лекции и по
ложен изпнт, както и до Народното събраные н Пенсионного 
отделение в София за отпуска не на пенсия за принесены към 
роднната заслуги. С молба от 25. XI. 1898 г. до Централноте 
поборническо дружество С. Соколов посочва иаправения про
пуск в проектозакона за поборпическите пенсии да се отбележи 
в спнсъка на четнте командуваната от него през Срт»бско-тур-
ската война чета. Интересни са по своето съдържание две чер
новн на писма от 30, I ы 15. II. 1876 г- от С. Соколов и Цеко 
Петков до Днмнтър Ценович в Букурещ, с конто българската 
емиграиня в Белград изразява желанието си да се свърже с 
Българския революционен комитет в Румъиия. В тях се спо-
мсиава за разговорите им със сръбсксто правнтелство н готов-
ността па сьрбите да се действува съвместно в борбата срещу 
турците, като се изгъква, че иомеытът е удобен за подготовка 
на въстанне. Настояват също комитеты да гн упълпомощи 
да прпберат от Панайот Хитов намнрашите се в него комитет
ски пари, тъй като той не заслужава оказаното му доверие. 
В кореспонденцията до фондообразувателя лнчат имената на 
Светозар Деспотович, Днмнтър Илнев, Д, Кикиров, Иван 
Козарев, Глиша Маркович, Петко Пейович, Свет. Станкович, 
М. Станоевнч, Рангел Станонович, Джура Хорватович, К. А.Шу-
дрыловыч, жители от Криворечна паланка и др., конто пкшат 
от Ягодина, Пнрот, Трън, с. Власлнцн (Трънско), Крушевац, 
Петербург, Белград, Одеса. По-голямата част от писмата са 
свързани с водеыето на Сръбско-турската воина и Освободн-
телната война и депността на четата на С. Соколов — за ока-
заната помош при освобождението на Знеполе, за битката при 
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Самоков, за ладането на Ниш, за влнзането на русите в Кюстен-
дпл, за превземането на Пи рот от сърбите, за проявената храб-
рост от Трънския отряд при Трънското въстание в 1878 г., за 
ладането "на Одрпн, за иаграждаването на С. Соколов от сръб-
ского правителство със златен медал и др. Освен това намнрат 
се сведения за дейността на Никола Сукнаров; за желаиието на 
Дж. Хорватович да се срещне със С. Соколов; за награждавг-
нето па Соколов с руски орден; за амипстияга на политиче-
скнте емигранти от 1886 г.; за анекснята па Босиа и Херце-
говина от Австрия в 1908 г.; за обявяванего на независимоспа 
на България и др. Заслужава да се отбележат 24 писма и теле-
грами,размененн между С. Соколов, Никола Пашпч, Н. Сук
наров, Аце Стоянович, Божа Петрович, София Соколова и др. 
от София, Трън и др. във връзка с пребпваваието на сръбекн 
емигранти начело с Н. Пашич в България (1885—1886 г.) — 
за намнране рабога на емнграитпге, пренасяне оръжне и пре-
хвърляне на хора през границата и оргаиизпране на действия 
срещу сръбското правителство. 

Трупа документа нлюстрнрат дейността на фондообразу-
вателя като ръководител на чета в Сръбско-турската война в 
1876 г. Три свидетелства, иодпнсанн от Филип Тотю, Хрнсто 
Македонски и др., от 1894, 1896 и 1900 г. удостоверяват, че 
С. Соколов е един от главните оргаинзатори на доброволчески 
чети в Сръбско-турската воина и участник във всичкн сражения, 
както и за участнето му в Освободнтелната война; едно увере
ние на сръбекн език от 11. IV. 1877 г., издадено от Рускага 
добровэлческа бригада в Кладово, дава сведения за фондообразу-
вателя като взводен командир във II руски батальон и за иаграж
даването му като отличен офицер; инсмо от Дж. Хорватович 
от 2. IV. 1877 г. за отчисленнето на Соколов от сръбската армия 
и за качествата му като военен. Писма, заповеди, разпореждання 
от февруарн до декември 1876 г. от Богосав Вукомаиович — 
отСмедерово, майор Николай Ал. Киреев, околпнеки началник 
на с. Баня (Пиротско), Дж. Хорватович — Крушевац, добро-
волцн от четата на С. Соколов дават сведения във връзка с 
воденето на воениите действия (заемане на позиции, водене 
сражения, за наказание на провнпилн се четннци, за разфор-
мнруване на четата, за уволиените четннци и изплащаие на 
заплатите им и др.)- Към тозн дял може да се причислят и 
споменн на С. Соколов за Сръбско-турската война и ръкопис 
на Георги Станков от с. Топлидол (Боснлеградско) «Разказ 
за действнята на руско-българското оиълчение в Сърбия през 
1876 г.» 
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От участието на С. Соколов в Освободителната война 
са заназени следиитс докумеити: свидетелство от 28. VI. 1900 г., 
издадено от Общинското управление в Трън, с което удостове-
ряват, че С. Соколов е заел с четата си Трън след оттеглянето 
на турцнте к съумял да опазн окръга от оиожаряване и раз-
грабване; свидетелство от щаба на действуващата руска армия 
от 12.VIII. 1877 г. —Горна Студена (Свншовско) за нзлраща-
нето му на разузнавапе на непрпятелскнте войски във Внднн, 
Враиа'и София; заповед от руското командуване в Белград до 
С. Соколов да се явн при полк. Хорватовнч за по-нататъшнн 
разпореждаиия. Пнсма, заповеди, иоэволнтелни, издадеии от 
полк. Задарновски — Радомир, от коменданта на Краннската 
бригада в с. Свирци (Врачанеко) и др., съдържат сведения във 
връзка с воденето на военннте действия в Западна Болгария н 
Сърбпя. Тук се намира Чернова на доклад от С Соколов със 
сведения за боевете на четата му около Кюстенднл от 2 до 17. I. 
1878 г. 

Общесгпоената и служебната дейност на фопдообразуватели 
след Освобожденнето се осветлява от слединге документи: 
3 свидетелства от градския общпнеки съвет и Окръжння съд 
в Трън от 1880 и 1889 г. удостоверяват адвокатската правоспо-
собност на Соколов; 5 писма, нздадени от Окръжння съвет в 
Трън проз 1880 г., са във връзка с избирането на Соколов за 
народен представител на Трънски окръг; удостоверение от 
3. XII. 1883 г. от Мниистерството на общите сградн дава све
дения за дейноетта на фондообразуватсля като стронтел-пред-
прнемач при постройката на шосето София—Цариброд; с пнемо 
от 12. V. 1883 г. Мниистерството па вътрешиите работи му раз-
решава издаването на в. «Съзнаиие». 

Заиазени са и ияколко документа от, до и за други 
лица, конто нямат прякз връзка с фондообразувателя: едно 
писмо от 20.11. 1878 г. от Софийский губернатор до ста-
реншиинте на Паланечкото окръжие, коею в отговор на 
оплакванията им от грабежите на башибозуците им из-
вестява, че по силата на примирнето не може да им се по-
могне, тън като облаетта остава подтурска власт. Тук се нами-
рат и II крепостни акта на турски езпк и в превод от 1868— 
1878 г., с конто се узаконява прнтежанието на земя от различ
ии лниа от Трънско. 
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Фонд № 35; 1206 арх. ед м 45 000 док.; 1878. . . 1944 г. 

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА «КИРИЛ И МЕТОДИЙ» — СОФИЯ 

(Софннска публична библиотека и безплатна при нся читалнп, Публична 
библиотека и София, Софнйска публична библиотека, Софннска народна 
библиотека, Народна библиотека, Народна библиотека и музей, Българ-
ска народна библиотека, Софнйска българска публична библиотека, 
Българска национална библиотека*) 

Един от нървите културии ннстнтутн у нас след Освобождението с 
огромно значение за развнтнето на българската култура и наука. 

И з т о >1 и и ц н : 

Зафондообразувателя: В а с и л е в . К, н Б. Т о до р о в а-П ст к о в а. 
Помощта на рускни народ за създаването на Народиата библиотека в 
София. — И з в е с т и я на ДБВК за 1957—1958 г. С 1959, с 63—90; 
Й о р д а н о в , В, История на Народиата библиотека в София. По случай 
50-годишннната и. 1879—1929. С , 1930; К а л а й д ж н е н а , К. По 
никои въпросн на просветната и културната политика на нравителството 
на БЗНС нрез 1919—1923 г. — И з в е с т и я на НБВК и Библ. на Соф, 
държ. унив. Т. II (VIII). С , 1963. с. 13—56; М и х а й л о в Д о б р е в , 
Г, Осемдесет годннн Българска наинонална библиотека. 1878 г. — 
10 декемврн 1958 г. Доклад, четен на тържественото събранне в голямата 
публична инталия на ДБВК на 10 декемврн 1958 година. — И з в е с т и я 
иа ДБВК за 1957—1958 г. С , 1959, с. 41— 51; Н е д к о в, Б. Орнентал-
ският отдел на Държавна библиотека «Васнл Коларов». — И з в е 
с т и я на ДБВК за 1951 г. Юбилеен сборник. С , 1956, с. 113—122; 
П а н а Г ю т о и , И в . Българскн исторически архив при Държавна 
библиотека сВаснл Колпров*. — И з в е с т и я на ДБВК за 1954 г. 
Юбилеен сборник. С.» 1956, с. 101 — 112. 

Публикации на документи от фонда: В а с и л е в , К-и Б . Т о д о р с в а -
П е т нова . Към нсторията на Народиата библиотека в София. (Доку
менти). Бнблнотеката на Любен Каравелов, Библнотеката на Спиридон 
Палаузов. — И з в е с т и я на ДБВК за 1957—1958 г. С , 1959, с. 
477—550; В а с и л е в, К- и Б. Т о д о р о в а-П е т к о в а—вж нос. статия 
в нзточннцитс за фондообразувателя; В а с и л е в , К. и Б. Т о д о р о в а -
П е т к о в а . Към нсторията на Народиата библиотека в София. Бнблно
теката на Иван Николаевич Денкоглу. — И з в е с т и я на НБВК и Библ. 
при Соф. държ. университет за 1959 г, Т. I (VII). С , 1961, с, 491—525; 
Г р о з е « » Ив . Принос към нсторията на Народиата библиотека в 
София. — Го ли 1н ни к яа Нар. библ. в София за 1924 — 1925 г. С . 
1926, с. 215—221; Й о р д а н о в , В, — вж пос. съчннснне в нзточ
ннцитс за фондообразувателя; К р а л е в с к н, В. П. Няколко бе-

лежки по възникването на Софннската народна библиотека. (Един принос 
към нсторията на сыцата библиотека.) — Г о д и ш и и к на Нар. бнбл-
в София. 1912—1913, с. 5—22; 1914, с. 9—30; Н а й д е н о в а — С т о . 

1 След 9. IX. 1944 г. бнблнотеката се е наричала още Държавна биб
лиотека «Васнл Кола ров» (ДБВК) и Народна библиотека *Васнл Коларов» 
НБВК). 
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илооа, Г П. К- Яворов. Летопмс за щнвота нтворчествотому. С, 1959; 
П а п а й ото о. Ив. Към нсторнята на Държавна библиотека «Ва-
енл Кол аров». — И з в е с т и я на ДБВК за 1952, р. С., 1953, с. 187— 198. 

Документалнпте материал и отразяват всестраимо дейноата 
на бпблиотеката от основаването и до 9. IX. 1944 г. Основните 
документы във връзка с административното устройство, 
произлезли от дейноетта на ръководните и и съвещателнн 
орган» (Временна библиотечиа комиспя, а по-късно Бнблно-
течен комитет) — правилницп, протокол и, отчети, актове за 
предаване и прнемане на бпблиотеката и някоп методични мате
риал»! — са запазенн в по-голямата си част. 

Правилници: Първоначалното устройство на библиоте-
ката е отразено ясно и подробно в «Проект за уставы па Со-
фийската обществена библиотека и читалня, която ще бт>де 
при пей», написан собственоръчио от есфмйскня генерал-губер
натор Петър Вл. Алабин и запазен в архива както в оригинал 
(на рускн език), така и в превод на българскн. Заиазено с и 
писмото на Алабин до императорский рускн комисар вБълга-
рия кияз Александър М. Дондуков-Корсаков от 25. IX. 1878 г., 
с което му препраща проектоустава за утвърждаване. Първнят 
правилник след устава на Алабин — «Инструкция за управ-
лението на Българската народна библиотека», съетавен от 
тогавашння директор на бпблиотеката д-р Константин Иречек, 
изпратен за одобрение до мшшетъра на народното просвещение 
с пнемо от 18/19. V. 1884 г. и запазен в оригинал, се занимава 
главно с библиотечната обработка на книгите. Запазенн са 
още няколко различии проекта пли вече утвърденн правилпиди 
за уредбата на Народната библиотека до 1923 г., като: «Пра
вилник за посетителите на Българската народна библиотека в 
София» и «Правилник за правата и длъжности(те] на посетите
лите в Народната библиотека», «Правилник за заемаиие 
книги от Бълг[арската] народна библиотека», «Правилник за 
управлението и уредбата на Народната библиотека», «Пра
вилник за Народната библиотека. София, 1923» и др. Редица 
документн, размененн между бпблиотеката и мииистерствата 
на народното просвещение и на фннаненте, Столпчното общпп-
ско управление, разнп библиотеки в страната и др. в периода 
1879—1922 г., третнрат въпросп, свързани с нзработването на 
проектонравнлиицнте и тяхното приложение в софинската 
библиотека и в другите библиотеки в страната. 

Протоколите на Времепната бнблнотечна комисня и на Биб-
лпотечнпя комитет, пронзхождащи от времето28. XI. 1878 г. — 
7. XII. 1925 г., се отнасят до учредяване на бпблиотеката и 
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превръщането и вдържавно учреждение; библиотечната сграда; 
комплектуването на книжовния фонд на библиотеката и него-
вото пзгюлзуване; нзработването на бпблнотечннте правилници; 
отпечатването и разпространението на библиотечните издания; 
служебните командировки на служители на библиотеката и др. 

Месечните и годишни отчета на библиотеката съдържат 
сведения за набавяието на книги, периоднчнн издания, ръко-
писн, портрети, географски карти и др., както и за подарените. 
от руския народ книги при осиоваването и; използуването на 
кпнжовиото имущество на библиотеката и броя на посетите* 
лите и; състоянието на бнблнотечння каталог н неговото отпе-
чатване; дейността на отделите за български и чужди печатни 
произведения, отдела за «Балканика» и «Източния отдел»; 
въвеждането па Закона за задължителния депозит в библио
теката па излизащата печатна продукция у нас; състоянието 
на музея към библиотеката до отдел я него му като самостоятелно 
учреждение в 1892 г. и Закона за събнрането и съхраняването 
на старините в България; застраховката на налпчното иму
щество на библиотеката; предаването и прнемането на библио
теката при сменяване на ръководитслите и; полнтиката на 
Миннстерството на народното просвещение към библиотеката 
и поставянсто на задачи във връзка с нзработването на отче-
тите и др. 

Отпоено предаването и прнемането на инвентара, де-
лата, налпчноетта на касата, кннгнте, ръкопиенте, архив-
пите документи, портретите и др. са актовете и писмата на 
библиотеката до Миннстерството на народното просвещение от 
периода 1880—1903 г. 

Кореспонденцнята на руски езпк между библиотеката, от 
едиа страна, и Българското настоятелство в Одеса и Одеската 
градска публична библиотека, от друга, както п прнложеннте 
към нея образци за каталози, заемни бележки. чнтателски 
карти и др. отразяват методичната помощ, оказана от Одеската 
градска публична библиотека и Имиераторската публична 
библиотека в Петербург при осиоваването на Ссфинската биб
лиотека. В тази кореспондеицня се споменава още за Венелн-
новата библиотека и библиотеката на Пловдивската гимназия. 

Преписката на библиотеката с Миннстерството на народ
ното просвещение, Софинското градско общинско управление 
и др. от 1891—1932 г. се отнася до назначаването на членове на 
Бнблнотечння комитет и неговите заседания, квалифнкацията на 
бнблнотечння персонал, набавяието на книги, въвеждането на 
Закона за задължителното депозираие в библиотеката на нзли* 
защите у нас печатни издания и др. 
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Във връзка с личная състав на библиотеката са запазенн 
около 350 досиета. Те съдържат сведения за иазначаването, 
повишаването и уволияването на библиотечнн служители, 
служебните задачи на няконоттях, награждаването им за добра 
служба, слабости в работата им и никои техни провпиення и 
др. Теза досиета разкркват участнето на реднца изтъкнати 
кулгурно-просветни дейцн, писатели, общественниц н др. 
в нзграждането п развит него на библиотеката като нейнн слу
жители: Божан Ангелов, Стоян Аргиров, Михаил Арпаудов, 
Георги Баласчев, д-р Никола Бобчев, Орлин Василев, Никола 
Йонков-Владикпи, д-р Иван Димитров Кимрянов, Михаил 
Димитров, Маргарита Димчевска, Борис Дякович. Елин Пелнн, 
Стоян Займов, Екатерина Златоустова, Йордан Иванов, Велико 
Йорданов, Диамандн Ихчпев, Райчо М. Каролев, Василка 
Кертева, Иван Кирилов, д-р Александър Козаров, Михаил 
Кремен, Трифон Кунев, Георги А. Кърджиев, Васил Д. Манчов, 
Илия Мнларов, Светослав Мипков, Никола Михов, Констан
тин Д. Мутафов, Жана Ннколова, Владимир Полянов, Андрей Д. 
Протич, Васил Пундев, Николаи Раниов, ГЬпчо П. Сла-
вейков, Петко Р. Славейков, Евтим Спространов, Васил Д. Сто
янов, Днмнтър Т. Страшнмиров, акад. д-р Александър Теодо-
ров-Балан, д-р Михаил Тнхов, Петко Ю. Тодоров, Кнрнл Хри
стов, Стплпян Чнлингнров, Пейо К- Яворов и др. В библио
теката са служили и впдпп чужденци, живущи в страната ни: 
Л. Барбар, граф Николай Н. Игнатиев, д-р К. Иречек, Иван 
Николаевич Калина, проф. Валерий Погорелов, Д. Е. Такела и 
други. 

Освен личннте досиета на голяма част от служнтелнте на 
библиотеката в архива са запазенн писма, молби, заявления н 
други документи на кандидати за служба, конто по една или 
друга причина не са могли да станат библиотечнн служители. 

Въ» връзка с персонала на библиотеката има и други доку-
менталнн матерпали — писма, окръжни, пълиомощни, раз-
писки, описи на оправдателин документи и др., разменени между 
библиотеката, Мннистерството на народиото просвещение, 
Днрекцията за стонаиски грижн п обществена предвндливост 
в Ссфня, Съюза на кооперацинте—София, Ссфийското град-
ско общинско управление, разни шивачи и др. в периода 
1881—1944 г., конто се отнасят до разни соцпално-битови 
въпроси, до охраиата на труда и до трудовата дисциплина. 

Сравнително малко на брой са документите отпоено квали-
фикацаонните мероприятия в библнотеката: изложения, писма, 
заповеди, удостоверения, сметки и др. на български, рускн, 
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немскн и фрепски езнк от 1880 до 1919 г. Те съдържат сведения 
за необходнмостта от подготовка по библиотечно дело на 
директора и помошник-библнотекарнте, като се заимствува 
опитъ'г на библпотеките в Белград, Загреб, Виена, Прага, 
Лайнцнг и Букурещ; командировката на пазителнте Златан 
Върбанов и Иван Я. Велински в -Москва да следват попу-
ляриия бнблиотечен курс в университета «А. Л . Шанявский»; 
командировката на библиотекаря д-р Иван Димитров за уча
стие в бнблпотечните курсове на Придворната и държавна 
библиотека в Мюнхен в 1911 г.; курсовете за практически .поз
нания по счетоводство, търговско смятане и други търговскн 
дисциилини за администратнвння персонал и др. 

Писмата, заявленията, раиортнте, пълномощните и други 
документ на български, немски и френскн език, разменени 
между библиотеката и Министерството на народиото просве
щение, Българската народна банка, Софийского държанно 
ковчежннчество, отделни служители на библиотеката и др. 
впериода 1886—1926 г., се о гнасят до командировките на редица 
бнблнотечнн служители в страната или зад граница, натова-
ренн с най-различни задачи, като: команднроването на дирек
тора на библиотеката В. Д . Сгоянов през 1891 г. за изучаване 
устройството на Земската библиотека в Прага; на директора 
на библиотеката П. П. Славенков в 1903 г. в Търново за при-
бнраие на ценни книги и стари ръкопнси от архнвите на 06-
щинското управление и Мъжката гимназия в Търиово, както и 
командировка в странство през 1911 г. да изучи устройството 
на тамошните библиотеки във връзка с постройката на соб-
ствена сграда на библиотеката, да се запознае с архивиге в 
Дубровник и Палермо, да събере стари книги по «Балканика» 
и венециански издания на славянски книги; на П. К. Яворов 
през 1907 г. за изучаване уредбата на библпотеките в Париж; 
редица научнп командировки па главния библпотекар д-р Н. Ми-
хов в чужбина във връзка с историческага му библиография 
на България и Турция, както и в Брюксел през 1910 г. за 
участие в Международнпя конгрес по библиография и доку
ментация; пак иа д-р Н. Мнхов през 1912 г. в Петербург и 
Берлин за запознаване с библиотечного дело в Русия и Герма
ния, и в Търиово, за да прнбере библиотеката иа хаджи Ни-
колй Д . Минчоглу, подарена на библиотеката от съпругата 
му; на библиотекаря д-р Димитър Киряков в Германия и Ав
стрия през 1921 г. и др. 

Запазеии са прпсъствени книги на служнтелите на библио
теката за периода 1919—1938 г. 
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Към нзброените дотук документални материал» във връзка 
с лнчння състав нма една немного голяма препиека на библио-
теката с мииистерствата на народною просвещение и на фн-
напсите, Върховиата сметна палата, Софнйскня университет. 
Окръжната реквизнцнопна комисня, Военното окръжие в. 
София и др. от 1879—1941 г. за положеннето на персонала в 
библиотеката и измененията на Закона за народного просве
щение в 1919 г.; преклаенрането на служнтелите; назпачаването 
на пенсноннранн поборннцн на служба в библиотеката и нзпол-
зуването на труда на трудовацн; служебного положение на 
командированите в библиотеката гимиазиалпн учители; реви-
зпранс службата па персонала в библиотеката нрез 1905 г. 
от Стоян Аргпров и др. 

Във връзка с деииоетта на каицеларията на библиотеката 
са входящнте и' изходящпте дневннцн и разносните книги от 
периода 1879—1945 г., както и една препиека от 1879—1931 г. 
отпоено набавяието на канцеларскн материали; получаваието 
и изпращането на пощенски праткн; уреждането на отношенияга 
с други учреждения; съдебиите дела на библиотеката; общнте 
правптелственн разпореждания и др. 

Във фонда се съхранява голяма част от счетоводните доку
мента на библиотеката. Писма, изложения, окръжнп, бюдже-
топроекти и др. от периода 1879—1931 г. отразяват библиотеч-
иня бюджет: разходн на библиотеката през съответннте фн-
нансови годнин, направепи във връзка съе събираието и отку-
пуването на старини за библпотечния музей, купувапето и под-
вързваието на книги и пернодични издания, с лнчння състав и 
др. Другн подобии документ (па българскн и рускн езнк). 
размененн между библиотеката и Управленнето на импера-
торския руски комнеар в България и Мнннстерството на народ-
ното просвещение през периода 1879—1922 г., дават откъелечни 
сведения за щата на библиотеката. 

Във връзка с месечните заплати на служнтелите има голям 
брой документн, между конто ведомосг и раздавателни 
списъцн за месечните заплати и някои допълннтелнн възнаграж-
дения; писма, прнзовки, изпълннтелнн лнетове и другн доку-
менти за удръжки върху заплатите; документи, конто дават 
сведения за разни допълннтелнн възнаграждення върху запла
тите и за прослуженотовреме, както и една доста голяма пре
пиека на библиотеката с Мнннстерството на народното просве
щение, Мнннстерството на фипапенте, Пенсионното управле
ние в София, Софийского градско общинско управление и др. 
все по въпросн относно заплатите: удръжки, повишения, до-
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пълннтелнн възнаграждении, заплатите на служещлте по време 
на войните и др. 

Към счетоводинте документи на библиотеката се отнасят 
оше партидни книги от 1901—1916 г., отразявашн разходнте 
за купуване и подвързня на книги и перподични издания, 
купуваие и поправка на мебели, купуване на каниеларскн 
потреби и др.; приходо-разходНи тефтери за приходите и раз
ходнте на библиотеката, паричиите известия, кредитнте и пла-
тежните заповеди; актове, протоколи, описи, пнсма и други 
документи отпоено ревизнрането на фннансовата дейност на 
библиотеката; прописка във връзка съе счеговодната дейност на 
библиотеката, отношеннята и с Българската народна банка и 
някои общи правителствени разпореждания. 

Пнсма, рапорти, сметки, окръжни, протоколи и др. (на 
българекп, руски, немски и френски езнк) дават сведения за 
домакинската деиност на библиотеката: поддържане на поме-
щенията; набавяне на инвентар, отоплителни матернали, 
пншещн машипи, прахосмукачкн, каса за съхраиявапе на по-
ценните ръкоинси и староиечатип книги, както и апарат за 
фотографпрането им и др.; прокарване па електрическа пнета-
лация и телефон; направа на шкафове и дървенп лавицн за 
кпижовння фонд; поправка на мебели; нкоиомия на матернали-
те и др. 

Въпросите за библиотечншпе помещения са отразени и 
преписката на библиотеката с Миннстерството на народнотр 
просвещение, Миинстерството на обществеиите сградн, пъги-
щата и благоустройството, Мнннстерския съвет, Софнйското 
градско общннско управление и др. Тя съдържа сведения за 
оенгуряването на сгради и пренасянето на библиотеката в нови 
помещения (Голямата джамня, Ссфпйската класическа гим
назия, Гражданския клуб, къщата на Д. М. Яблаиски и Др.); 
съграждаието па нови помещения, пристройки, книгохрани
лища; ремонт на помещенията, канализацията и оберлихта; 
условнята за работа и за съхраняването на кннгнте и другите 
ебнркн; мерките за прокарваие на осветителна инсталация 
и др. с оглед на охраната на кннжовното имущество и поме
щенията; отражения на Сръбско-^ългарската война и Пъраата 
световна война върху набавянето, обработката на кннгнте, 
библиотечиата сграда и др. 

Документите във връзка с осигуровката н охраната на библи
отеката съдържат сведения за оценката на целня библиотечек 
инвентар във връзка с неговата осигуровка; осигуровката на 
движимото и недвнжимото имущество на библиотеката от пожар; 
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осигуровка на кннгнте за 80 000 лв. у Сге4К Гопаег; 
налнчвото книжовно н ръкописно богатство иа библнотеката 
към декември 1919 г, и необходимостга от застраховката му; 
изготвяието на описи за всичкн книги и принадлежности на 
библнотеката с обозначение на цените нм с оглед на осигу-
ровките; набавяне на пожарогаснтелн и пожара в библноте
ката на 6. VI. 1909 г. и др. 

Група документ третират общи адмннистратнвно-финан-
совп въпросн на библнотеката: оказване на методична помощ 
на библиотеки, читалища и др.; препращане, размяна и пода-
ряване на книги от библнотеката на другн библиотеки, на разни 
читалища и др.; набавянето на книги за Висшето училище в 
София (дн. Софийски университет «Климент Охридски»); под-
готвяне на колекцня по войната; откриването на Търновската 
библиотека н др. 

Документалннте магериали вт»в връзка с набавянето на 
книжовното имущество на библнотеката показват, че то е 
ставало по следннте пътиша: дарения, откупване, междуна
роден книгообмен н депозит. Дарения са билн правени на бъл
гарскн, руски и другн чуждестрании книги и периодична из
дания. За даренията на руски книги се отнася една преписка 
на руски н българскн език'(1878—190! г.) на библнотеката с 
канцеларията на софийская губернатор, Управлението на 
императорский руски комисар в Българня — Съдебен отдел и 
Отдел за народното просвещение, Министерството на народното 
просвещение, Българското настоятелство в Одеса, славянскнте 
благотворителнн общества в Русия, проф. Иван В. Платонов 
от Харков, Петър Вл. Алабин и др. Документнте са свързанн с 
дейността иа Алабшьв полза на библнотеката — агитация 
сред членовете на славянскнте благотворителнн общества в 
Руснй, събаране на книги, уреждане на кредити в руски кни-
ж'аринцп и др. Освен това те съдържат сведения за даренията 
на Ив. В. Платонов и ролята на Одеското българско настоя
телство по събиране и пренасяне на книгите в Българня; за 
подареинте книги от Яков Т. Головацки, Григорий Ст. Шведов, 
Дмитрий М. Росаовски, полковник В. Д. Мерказнн, В. С. Ро-
соловскн, руските универснтети и др.; за набавянето на учеб-
ници и черковнн предмет и, подарена от рускня народ за бъл-
гарскмте училища н черкви; за благодарността на българскпн 
народ към руските дарители и пр. 

Много повече са документнте за дарения на българскн 
книги. Те се отнасят до изпращааето в дар на баблнотеката 
разни ведомстве ни издания (статистически отчета за преброя-
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ваиия, нравилшшн, законн, сборници от окръжни писма н пред
писании, училищнн отчети, иартийнн устави и програми, го-
дишниии и др.)» както п за подаренн книги от частнн лица 
(Ив. Вазов, Хр. Г. Данов, П. Р. Славейков, Ст. С. Бобчев, Пан-
делн Кисимов, Сава И. Доброплодни, Стоян Михайловскн и 
др.). Има също така документ, свърэани с нзднрването и 
поканването на лица и организации да подарят свои издания 
на библнотеката, за което е било апелнрано и към българскпте 
издатели и печатарн вън от Българня. 

За дарения на чуждестранни книги свндетелствува една 
препнска от документ на българскн, английски, немски, 
френскн, руски и сръбски езнк от 1879—1921 г., размечена 
между библнотеката и Министерството на народното просве
щение, българските легации в чужбина, чуждестранните лега
ции в София, Дирекция на печата. Министерство на външннте 
работ и нзповеданията, Митннцата в Лом и Др. Тя се отпася 
До подарените на библнотеката книги от частнн лица — бъл-
гари и чужденцн, и разни учреждения и обществено-полн-
тнчески и културни организации, като: М. Дринов, Никола С. 
Ковачев, Яков Ф. Кларк, д-р К. Иречек, бр. Е. Панина, д-р Иван 
Шпшманов, Ватрослав Ягич, Коста Херман, Франц Тула, 
Еманюел Делорм, Станислав Белза, Норвежкото министер
ство на вероизповеданнята и на народното образование, Феде-
рацнята за световой мнр — Бостон, Гръцкото училпщио насто-
ятелство, румънския миипстър на народното просвещение и др. 
Освен това документите съдържат и апел на библнотеката до 
Министерството на народното просвещение да осигури дареннето 
на ценни чуждестранни лнтературнн съчннения и научнп 
трудове; сведения за книгите, справочпиците, цериоднчните 
издания и др., от конто се нуждае библнотеката; сведения за 
подарените личин библиотеки на проф. д-р К- Каснер и Антон 
Г. Драндар на библнотеката. както и за прехвърлянето на 
част от библнотеката на Дирекция на статистиката към Народ-
ната библиотека и др. В тезн документ има данни н за 
библнотеката на Българското книжовно дружество в Браила. 

Наред с книгнте библнотеката е получила в дар и доста 
ценни периодична издания — българскн и чужди. Както се 

'Вижда от запазената документация, тя е отправила редииа 
апелн до издатели и автори на българскн пернодични издания, 
за да и гн подарят. Библнотеката е проявила също така дей-
ност и за набавянето на нзлезлн вън от България пернодични 
издании. Запазенн са докумеити за такива дарения от П. П. 
Карапетров, Ю. Иванов, Ив. Карастоянов, С. В. Арсениев. 
д*р Ф. Л. Кннсберп и др. 

37 



Препнската на бнблиотеката с българскнге легации в Лон
дон. Москва и Загреб, Югославскага 'академия ь Загреб, Импе
раторский казански университет, Международния институт 
за разпространенле на соцналнн опнтн в Лондон и др. от 1879— 
1921 г. се отнася до дарения на чуждесграннн перноднчпн 
издания за бнблиотеката от Никола С. Ковачев вьв Впена, 
семейство П. Боткин (чрез Екатерина Каравелова), Югослав-
ската академия в Загреб» Немската легация в София н др., 
както и до дейността на българскпя пълномощен мпннстър в 

' Ниш и Москва Стефан Чапрашпков за снабдяването па бнблио
теката със сръбски ежедневни вестниин, излизали по време 
на Първата световна война и отнасяшн се за Българпя и с 
рускн социалистически вестшши н списания, излизали през 
191Й г. 

Бнблиотеката е получила в дар и много цеиин отделни 
библиотеки: Денкоглувата библиотека (документите се отна-
сят до начина на съхраняване на тази библиотека н нейиото 
съдържаине, предаването и от Народиата библиотека на Со-
фийското училищно настоятелство през 1884 г. и опитнте за 
възвръщането и в бнблиотеката през 1919 г.); бнблиотеката 
на Любен Каравелов {запазенн са документы във връзка с 
препращането на тази библиотека, завещана от Каравелов 
на Народиата библиотека в София; прнложенияг опие на кнн-
гнте разкрнва съдържаиието на тази библиотека); Венелнно-
вата библиотека (запазено е едно пнсмо от Одеското българско 
настоятелство до бнблиотеката от 29. Х- 1879 г. отпоено пре
даването на тази библиотека на Софнйската); бнблиотеката на 
Българското кннжовно ,дружество в Брапла, която временно 
е била дадена на Народиата библиотека в София (документите 
са от 1882 г. и се отиасят до възвръщането на тази библиотека 
на собствеинка и — Книжовното дружество, и попълването н 
с дуолмкатн от Народиата библиотека); бнблиотеката на бъл
гарското ученнческо дружество «Братски труд» в гр. Николаев— 
Херсонска губерния, УССР; бнблиотеката па Иван Попвелчев 
Трудов (две нисма от 1896 г. относно завешаната от Трудов 
библиотека на държавага и намнращнте се между книгнте му 
архнни на Българскпя таен централен комитет в Букуреш — 
1866/67 г., редактнрания от Трудов в. «Народност» и Др.); 
колекция по войната 1915—1916 г. (преписка между бнблио
теката и Мннистерството на войната, Щаба на действуващата 
армия, кмета на София, редакшште на вестниците и лр. относно 
събнрапето на венчкн печатни матерналн, конто нлюстрнрат 
общесгвения и духовния живот на страната ни по време на 
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Първата световиа война с оглед на бъдещите научна нзследва-
нйя; апелнрането към редакции, писатели и художшти, вой; 

скови части, пздателски къщн, дружества и комитет« да 
подпомогнат комплектуването на колекцията по вонната 
1915—1916 г. със своите издании; размяната па подобии сбнркн 
с бпблпотеките във Виепа, Мюнхен, Йена и Др.) и библноте-
ката на обществеиика Спнро Гулабчев. 

Към дркументите за дарения се отиаея и едиа преписка 
между бнблиотеката и миннстерсгвата на народного просве
щение и на Еъишннте работ» и изповеданиита, амернкаиския 
консул в София, Франк Пекхам във Вашингтон и др. относио 
учредяването на фонд «Д-р Ст. Панаретов» към Министерството 
па народното просвещение във връзка със завещаните 1500 
долара от българекия пълномощен мниисгър в САШ, д-р Сте
фан Паиаретов, от лихвнте на конто да се куп-уват книги за 
библиотека га. 

Иабавянето на киижовн'ия фонд на бнблиотеката е ставало 
главно чрез откупване. Български книги за общия фонд на 
бнблиотеката са били системно откупвапи и след въвеждансго 
на Закона за задължнтелния депозит. Запазени са документы във 
връзка е отпушането н а суми за закуиваие на книги и пред
ложения на Мниистерството на народного просвещение за 
закуиваие на новоизлезлн български книги; откупването на 
книги от частнн лица (Ив. Бацов, М. Москов, Киселов и др.), 
както и на библиогекнте на учителя Недьо Н. Жеков и киижов-
ника Начо А. Начев; апела на бнблиотеката до кннжарн и 
издатели да и изпратят каталозн на своите издания с обозна
чение на цените им и др. 

Една препнска на български, руски, немски, френскн, 
английски и сръбски езнк се отнася до попълването^ на книжов-
ння фонд на бнблиотеката чрез откупване на чуждестранни 
книги. Докумеитите разкрнват връзките на бнблиотеката с 
разни пздателски и кнпжарскн фирмы а чужбина по иабавя
нето на чуждестранна научна и художествеиа литература: 
Петербург (фнрмите Волф, Глазунов, Карбасников, Суворин 
и др.), Харков (Полуехтов), Париж (Ашет, Велтер, Гютнер, 
Курне Еуропа, Русо и др.), Лондон (Лонгманс & Ко, Содеран, 
Стаидард н др.), Берлин (Ладишпиков, Логос и др.), Лайп-
циг (Брогхаус, Граф, Лоренц, Огоше Буххандлунг, Фолкмар, 
Харасовиц и др.), Виена (Геролд & Ко и др.), Прага (Ото), 
Букурещ (Сфетя), Белград (Цвиянович) и др. Докумеитите 
се отнасят още и до правнлннка за събнране н нзразходване на 
сумите за доставка на книги в народннте библиотеки; откуп-
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ването на бнблпотеките на Спнридон Палаузов. Стефан Вер-
кович, П. П. Славейков, Иван Ст; Андрейчин, Давид Пана-
йотов и др. 

Множество документалнн матерналн показват уреждансто 
на сметките на библнотеката с разни издателски и книжарскн 
фирма, български и чуждестранни, за доставката на книги н 
пернодични издания и отпуснатнте суми от Мнннстерството 
на народного просвещение за тази пел; препасянето на прат-
ките с книги от Ломската митиица до София; мзплашането на 
книгнте, поръчани от П. Вл. Алабин; уреждането на сметки за 
подвързня на княгите и др. 

Заназенп са документ за закупването и на периодичны 
издания ~ български и чужди, от разни издатели, редакторы, 
книжарн и чабтнн липа. Те съдържат сведения за абонирането 
на библнотеката за разни български и чуждестранни вестннци 
и списания и помощта на българските агентства в чужбина; 
издирването на лнпсвашл в библнотеката пернодични издания; 
осигуряване на кредит в чуждесгранните книжаршши и 
пздателства; иабавяието на чужди списания, съдържашн статии 
за Болгария; получаването на секретин издания и цензурннте 
ограничения у нас; абонемента на библнотеката в «Агциз 
Зш$зе ее 1а Ргеззе» в Женева за получаване на __Из-
резки от вестннин, съдържашн сведения за Болгария, и др. 

Библнотеката е набавяла съшо така фондове във връзка с 
учредяването на отделите «Булгарнка» и «Балкэннка». Доку-
ментите се стнасят до иабавяието на книги и пернодични изда
ния, съдържащи сведения за Българпя, Балканский полу
остров и славяните нзобто; отразяват преговорите на би
блнотеката с агенция «Ь'Аг^из о*е 1а Рге$зе» в Париж 
за доставката на вснчко писано за пашете отечество в 
световния периодичен печат през 1912—-19ЈЗ г.; попълването 
на сръбския отдел в библнотеката, и то главно с книги върху 
художестве мат а литература; нэбавянето на руски книги за 
Българня и Балканский полуостров и др. 

Известен брой от запазеннте документ във връзка с КОЙ-
плектуването па книжовния фонд на библнотеката се отпася 
до размяната на библиотечнн издания и другн книги между 
Народиата библиотека в София и библнотеките в Петербург, 
Москва, Харков, Воронеж, Крошяад, Внена, Стокхолм, Лондон, 
Рио де Жаненро, Вашингтон, Прага, Брюксел, Монтевидео, 
Упсала, Каракас и др. Те съдържат още сведения за услови-
ята на Вненската библиотека за размяна на книги, предложе-
нията от службата за депозит и международен книгообмен в 
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Монтевидео за разширяване на връзкше по книгообмен в 
България; приемането на Народната библиотека за член на 
Международния бнблиографски институт в Брюксел и др. 

От 1897 г. с въвеждането на Закона за задължнтелното и 
безплатно депозиране на излизащнте у нас печатни произве
дения в Народната библиотека в София започва набавянето 
на кнпжовното й имущество и по този път. Във връзка с това 
са запазенн много описи на депознраните печатни произве
дения в бнблиотеката от разните печатарскн заведения в стра
ната ни от 1902 до 1934 г.; писма, описи и списъцн във връзка 
с нзпращането на печатни издания (книги и периодика), депо-
зиранн от софийскнте печатшши в бнблиотеката и предназна-
ченн за библиотекнте в Пловдив, Търново и Шумен;, списъии 
на печатштите и литографиите заведения в разлнчннте гра-
дове па страната и месечни сведения за състояннето и промелите 
в тях; разсилни книги отпоено депознраните печатни произ
ведения в народимте библиотеки от софийскнте печатнпцн и др. 

Една огромна преписка от близо 8000 документа (писма, 
пощенски картн, списъци, окръжнн, актове н др.) от 1879— 
1944 г., разменена между бнблиотеката и окръжните и око-
лпйските управления в страната, окръжните и околннскнте • 
училнщни инспекции, окръжните финансови и данъчнн управ
ления, печатнншгге в страната и др., разкрпва опитнте и бор-
бата на бнблиотеката за въвеждаие на задължнтелното депо
зиране на печатните издания; разпорежданията на Министер
ство™ на народного просвещение до окръжните управители и 
околннскнте началннци във връзка с прилагането на Закона за 
депозита и контрола върху печатштите; съетавянето на актове, 
глобяване на иечатарн п подвеждането им под отговорност за 
неспазване на закона; депозирането на печатни издания от 
разлнчннте печатнпцн в страната в бнблиотеката; депозирането 
на докторскнте днеерташш и тези; качествОто на хартията на 
депознтните екземплярн; съетоянието и промените на печат-
ннците в България и др. 

За регистрирането на наличното книжовно имущество на 
бнблиотеката са запазенн само няколко ннвентарни книги и 
незначителен брой документи относно отпечатваието на тези 
книги, както и някон бележки към инвеитара за чуждестран-
инте книги. 

НаЙ-малко документи са запазенн във връзка с бнблнотеч-
ната обработка на кнпжовното имущество. В няколко писма и 
списъци на книги и списания се третнра въпросът за съетавя
нето на каталог на дубликатные (от български и чужди автори); 
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представянето в Министерство™ на народного просвещение на 
спнсъци на дубликатн, триплнкагп и пр.; размяната на дубли
к а т с другн библиотеки (на гимназии, на Българското кни-
жовно дружество в София и др.); изпращането на библнотеч-
ннте дубликат по държавиите учебии заведения; нзработва-
нето на шкафове за дубликатн и др. 

Отделна лреписка на библиотеката с Мнпнстерството на 
народного просвещение, Международння институт за библио
графия в Брюксел, д-р Парлапаиов в Лайиииг и др. от 1880— 
1922 г. се отнася до съставяпето на каталози на библиотеката 
и тяхното отпечатване; начина на подреждане на фншнте на 
кирнлпца и на латиница и поръчката на фиши от Междуна
родння институт за библиография в Брюксел; критики на 
читатели към каталозите на библиотеката н необходнмостта от 
един добър систематичен каталог; оказване на методична помощ 
на другн библиотеки при систематиката на кннгите и перно-
диката и подреждаието на фншнте; набавяне на шкафове за 
каталозите; библиотеката на Българското книжовно друже
ство н Деикоглувата библиотека и др. 

Запазенн са н четири инструкции от 1937 г. за нзработването 
. на правила за каталогизация на книжовното имущество и за 

библиотечного описание на издания от колектпвен автор. 
Отпоено използуването и съхраняването на книжовното 

имущество на библиотеката са запазенн различии документ.' 
За читателските посещения евндетелствуват кннгите за 

разинсване, конто освен имената на читателнте съдържат и 
заглавията на четената литература, и преписката отпоено 
иаредбнте за нзползването на книжовння фонд на библио
теката; режима на ползването в празничнн дни; дннте и часо-
вете, в конто е отворена библиотеката; ограниченията към 
учащите се при ползването на библиотечння фонд; работата на 
дежурните в чнталнята; препоръкнте за лица, натоваренн с 
иаучни и служебнп задачи (нзработването па медицинска 
библиография, напневане история на Българскня народен 
театър и др.), на конто библиотеката да окаже съдействие; 
извършени нарушения от читателите по правнлника за полз-
ваие на книжовння фонд и пр. 

Във връзка с домашния прочит са воденнте специални книги 
с имената на читателите, заели от библиотеката книги, загла
вията на заетите книги, платеннят депозит и др. и една доста 
голяма преписка относно предписания на Мннистерството на 
народното просвещение по заемането на книги за домашен 
прочит; поръчителства на части лица п учреждения до библи-
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отеката за вземаие на книги; съдебни пронеси срещу нередовни 
читатели (напр. писателя Никола Йоиков-Владнкин): 
преустановяване раздаванего на книги за домашен прочит 
(при епидемнчни заболиванин и др.) и пр. 

Отпоено статистиката на четенето са черновите на ме-
сечнн к годишин статисгически ведомости, изпращаип до 
Мниистерството на иародното просвещение, съдържащи броя 
на посетителнте в бнблнотеката, категорннте читатели, броя 
и езика на раздадеинте книги н пр. Запазени са сыцо така пнема, 
описи на оправдателни докумеитн, вносин листове и др. по 
обнародването на статнетпческите ведомости в «Държавеи 
вестник», публикуването на статнетпческите Дании за бнблно
теката в Статистически годншнпк на Дирекция на статисти
ката, публикуването на статистически данни за Пловднвската 
библиотека и др. 

Въпрекн че бнблнотеката не е имала специално развит 
информашюнно-пропагаиден отдел, справочно-библиографска 
работа е била извършвана през целия период на нейното съще-
ствуваие предп 9.1Х. 1944 г. Както се внжда от заиазената 
кореспонденцня по тези въпроси, тя се отпася до даването на 
иай-разнообразпн справки: за нзлнзащнте вестницн и списания 
в София и в България; за връзките на бнблнотеката с Между-
народння библиографски институт в Брюкссл; за нзданнето 
па съчипенията на Алексаидър Ив. Херцен в Петербург; за 
чнталищата в България; за черквата «Св. София» в София; 
за ръкопнеи и печатни книги с музикално съдържаипе; за 
атентата в Солун през април 1903 г., за отражението на Бал-
канската война в италнанекпя печат и др. Запазени са доку-
менти и за нзвършена бнблиографска работа от бнблнотеката, 
напр. изработеиа е била библиография на български преводи 
и преработки на Гоголевп произведения, портрети и др. за 
Гоголевия музей в Нежин и др. 

За културнО'Масовата работа на бнблнотеката се нампрат 
отделпи докумеитн по уреждане на нзложби на книги и иерио- ' 
дичин издания (по случаи Всеславянский журиалпетнчески 
конгрес в София в 1910 г. н др.), на нублпчин лекции в читал-
нята на бнблнотеката и др.; по посрещане на гостн-чужденци; 
по разпращането в чужбина па книги, отнасящи се до Бълга
рия; по публикуването на статнн за бнблнотеката и др. 

Няколко писма, актове н описи дават сведения за прочп-
стването на кннжовння фонд на бнблнотеката през 1885 г. 
от специално определена комнсия, както и за ушнцожаването 
на издателскн и книжарекп каталози като ненужни. 
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Ох запазените документ се внжда, че макар и бнблиотеката 
да не с имала самостоятелни отдели но междубиблиотечна 
заемна служба и международна междубиблидтечна заемна 
служба, тя е извършвала такава дейност. Напр. от бнблиоте
ката са били изпращанн на часгни лица и учреждения (мини
стерства, училища, чнталпща. театри, съдилнша, болннци 
и др.) в София и в провинцнята българскн и чуждн книги, 
справочницн и периоднчнн издании за научна работа, служебни 
справки и др. За същата цел бнблиотеката е разменяла книги 
с Универснтетската библиотека в София, Пловдивската град-
ска библиотека, читал ището в Калофер и др. Във връзка с 
проверката на целия библнотечен нмот през 1909 и 1913 г. 
са били взетн редица мерки за ирнбнране на раздаденнте книги. 
Били са определени сыцо гака и условията за даваието на книги 
вън от бнблиотеката на учреждения и на по-висши длъжностнп 
лица. Запазеин са документн и за заемапето на книги от чуж-
дестраннпте библиотеки за временно ползване в Ыародната 
библиотека в София. 

Отпоено сьхраняването на киижовното имущество са запа
зеин слединге документн: препнека за подвърз*нята на кннжов-
ппя фонд; разпореждания, нравилници и спнсъии във връзка 
с проверкпте на бнблиотечното имущество през 1895, 1900 
и 1931 г.. както и установените лнпси на книги и вестници при 
проверкпте през 1939—1943 г.; малка ирепнека за нзвършени 
разеледваиня с помощта на полнцията и Столичното градо-
начале! во за откраднатн книги и периоднчнн издания, за пре-
насянето на ценни книги в храннлището на Българската коопе-
ратнвна банка по време на Първата световна война, за непра-
вилно нзгорени книги и вестници през 1902 г. и др. 

Запазеин са документн н отпоено следните специални сбирки 
на бнблиотеката: 

Библиотечка лавка, от приходите на която са се закупвалн 
книги за бнблиотеката (матерналите са във връзка с доставката 
на нкони и черковни вещи през 1878—1879 г. от магазина на 
петербургскня фабрикант М. Ив. Лнхачов чрез П. Вл. Алабии 
н с посредничеството на Българското настоятелство в Одеса, 
както и с нзплащането на доставеннте вещи). 

Музеен отдел (документнте се отнасят за събнрането на 
старпни, археологически находки, монети и др. нз страната 
ни и ст»храняването им в бнблиотеката; за ордените на екзарх 
Антнм I; за нзображенпята от Драгалевския манастир и Боян-
ската черква; за пръстеиа на Г. С. Раковски; за археологич-
ната сбирка на Тодораки Днмитракиев от Враца; за Белен-
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ского знаме от Априлското въстание; за пушката на Ангел 
войвода от Хасково ; за сьставянето на зоологически кабинет 
към музея; за размяната на дубликати от древни монети с 
Пловдивския музей и Др.). 

Ръкописи, старопечатнц и редки книги (преписка относно 
издирването, събирането и откупването на ръкописи, старо
печатнц книги и вестнпцн, евангелия и др. и оценките на 
проф. Беньо Цонев; уреждане каталога на ръкописнте; ползу-
ванего на ръкописната сбнрка и на старопечатните вестннци 
и книги у нас и в чужбина — напр. в Петербургскня универ
ситет от проф. Петър Ал. Лавров; подареннте книги и ръко
писи от библиотеката на Паиайот Хаджидобрев ог Котел; 
съхраняването на ръкопнсите н опнса им от Б. Цонев; опнсът 
на историческпте документи от проф. Васнл Златарскн и др.). 

Ориенталска сбирка {документи за набавянето на турски 
книги, списания и архнви и оценката им; за съставянсто на 
научен описнаръкопнсинтеи старопечатните турски книги; за 
библиотеката на Пазвантоглу и на великия везир Ахмед Ве-
киф паша; за справки из турскнте архнви, съхранявани в би
блиотеката; документации относно мерите на с. Враждебна 
и с. Драгалевии, Софийско, и др.). 

Архивна сбирка (матерналн във връзка с набавянето иа 
архивни документи; архнвинтефондове на Васил Д. Стоянов, 
Тодоракн Димитров от Враца, Българското благотворително 
общество «Дружба» в Бранла, Варненското губернаторство и 
Окръжно управление от 1878—1899 г., Търновската епнтро-
пня и др.; завещаинята иа Евлогий Георгиев и Сароглу: изпол-
зването иа архнвния фонд на Л. Каравелов и др.). 

Портрепш. карти и графика (документите се отнасят 
до набавянето на портрет, географски карти, щампн, албумн, 
литографически картнни, акварели и др.; даренията иа пор-
трети от рускня народ за библиотеката; ползването на пор-
третната сбирка и др.). 

Музей аИван Ваэов» (документи за юбилея на Вазов в 1920 г.; 
смъртта на писателя и инвентаризиранего на движимпте му и 
недвнжими имущества; ордените му и др. ). 

Една немного голяма преписка хвърля светлина върху 
отпечатването и разпространението на някои библиотечны 
издания и наиравеннте критики и рецензии върху тях, отпу-
щането на бюджетни средства за заплащането им и др. Тези 
издания са: «Български кннгопнс», започнал да нзлнза като 
периодично издание от 1897 г. под заглавие «Библиографи
чески бюлетнн»; «Систематически каталог на Софийската на-
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родна библиотека». С , 1900: «Опне на българските периоднчми 
издания в Народиата библиотека в София. 1844—1900», С . 
1903; «Опис на ръкописите и старопечатннте книги на На
родиата библиотека в София» от Б. Цонев, С , 1910; «Каталог на 
библиотекага «Марин С. Дринов», С , 1914; годпшшшите на 
Народната библиотека в София за 1912—1913 г., за 1914 и 
1923 г. и «Опис на старите печатни българскн книги (1802—1877)» 
от В. Погорелов, С . 1923. 

Най-сетне има доку.ментн във връзка с участието на библии 
втеката в разни акции — общонародна и международны. 
Преинеката на библнотеката с Министерството на народното 
просвещение, разни благотворителни дружества. Ссфийското 
градско обшинско управление. Софийский клон на дружество 
«Българскн Червей кръст» и др. (1879—1922 г.) се отпася до 
участието па служители от библнотеката като агент-пребро-
ителн и контрольори при редица статистически преброяваппн 
на населенней) в България. Тя съдържа още сведения за 
участието на библнотеката при отпразнуване 50-годншпииата 
на българската журналистика и чествуваие паметта па Кон
стантин Фотпнов; нзднгане на памегник на Хрнсто ботев във 
Врана н Г. С. Раковскн в Котел; отпразнуване Деня на славян-
скнте просветители Кирил н Методнй, годишннната на Кли
мент Охрндскн и на българската просвета. 100-годншнината 
от рождепието на Добри Чинтулови др.; чествуваие на българ
скн артнстн; погребеннето на Васпл Кънчов; сгачкнге и демон-
страините на 24. XII. 1919 г.; нзготвянето на закоип и законо-
проекти (за народното просвещение, за Държавното музнкалио 
училище и др.); увековечаване паметта на ген. Михаил Д. Ско
белев и др. 

Наред с тезн общонароднн прояви запазеннте документални 
материалн разкриват едиа широка международна дейност на 
библнотеката. Тя е участвувала напр. във Всемирното парнжко 
изложение в 1900 г., в Лондонского балкаиско изложение в 
1907 г., за което е наградена със специална грамота и златен 
медал, в Междуиароднзта изложба на графическо и печатарско 
изкуство в Лайпциг през 1914 г., във Всемнрната изложба в 
Сан Фраициско в 1915 г., във фестивале в Залибург през ав
густ 1922 г. н др. Освен това библнотеката е взела участие със 
свой представнтел (директора П. П. Славейков) при открнва-
нето на паметника на Николай В. Гогол в Москва през 1909 г.. 
когато е станало и приемането на остаикнте и на библноте
ката и архива на проф. М. Дринов в Харков; в 50-годншиия 
юбилей на Румянцевския музей в Москва през апрнл 1913 г.; 
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в чествуване на 75-годчшнината на Феликс Капиц; в нздига-
нето на паметннк на Михаил Д. Скобелев в Москва; в отпраз-
нуването на 1000-годншннпата на славянского богослужение 
във Виеиа и др. 

Няколко документа от общ характер се отнасят до Бълтар-
ското книжовно дружество 'в София; до нзвършената анкета 
за училнщата, чнталмщата, черквпте и др. в Добруджа и из-
пращането на сумм до Спас Бошнаков в Царнброд. 

Фонд № 36; 1341 док.; 1811 . . . 1867 г. 

ГЕОРГИ (ЙОРГО) ПОПСИМЕОНОВ 
(Георги Попов, Георгн Попович. Георги Чорбаджи. Георг и а дм Симонмадн, 

Георги Диагноста, Гсоргнос Симониадсс, Г. П. С. А.) 

Влиятелен чорбаджия в Търновската каза през XIX в. и за разлика 
от другите чорбаджи и застыпшк на интересите на раята пред турската 
власт; роден през 1782 г. в с- Лрбанаси, Велнкотъриовско; баща му, поп 
Симеон, бил учнтел в гръцкото килнйно училище в Арбанасн. където 
т.рвоначално учили Георгн; завършнл прочутото елинско училище на 
Христаки Павлович и Еманунл Васкндовнч в Свншов; след завършване 
на рбразованието си започнал търговия в родното си село; и 182] г. наз
начен от турското правителство за каза вскили на Търновската каза. а 
малко по-късно— за сандък емини на казата; бил викан и за член на 
меджлиса в Търново; "като гръкоман в гръадсо-българската черковна 
разпра подлържал, че българнте не трябва да се отделят от Гръцката 
патрнаршпя, но не бил сляпо оръдне на гръикнте владнци и като млад 
каза векнли бил обвинен в бунтовничество против законннтс власти и 
изпратен за девет месеца на заточение в Димотика; п 1854 г. нагрнден от 
султан Абдул Меджит с ордена «Меджидие»; на служба остаиал до 1869 г., 
когато бил пеисиониран от турската власт; починал през 1881 г. в Лрбанаси. 

Фондът е предаден от Етнографския музей; постъпления и от 19-18 г. 

И з т о ч и и ц и: 

За фондообразувлтеля: В е л и к о в , Ст. иСт. Ма с л ев. Документ 
за положенною па бьлгарското население от Търновската Јказа през 
Крнмската война. — И з в е с т и я на Държавинте архивн, т. 5., С . 
1961, с. 174—221; К о с т о в, Д. Арбанасн. Научно-популярен очерк, 
С , 1959, с. 32—31; П о п г е о р г и е в. Й. Село Арбанасн. (Истори-
ко-археологически бележки.) — П е р и о д и ч с с к о с п и с а н и е на 
Българското книжовно дружество в София, 1903. св. 1—2, с. 86—123. 

Публикации на документн от фонда: В е л и к о в, С т. Към въпрсса 
за времето на Дядо Ннколовото въетанне и за предателството, което 
ул сен нло неговия разгром. — И с т о р. п р е г л е д , VII, 1950—1951. 
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кн. 2. с. 206—209; Б е л и к о в , Сг. и Ст. Ма с л е в — вж. пос. по-горе 
статна; П о п г е о р г н е в . И. Документи по учебното дело във Врана. 
Градеи, Елена. Габроно. Разград. София. Сливеи к Шумен. — Учи л. 
п р е г л е д. Неофициален дял. 1907, кн. IV, с. 370—397; Ц о н ч е в. П. 
Из обшественото н културно мннало на Габроно. Исторически приноси. С , 193-1. 

Документалните матернали, с малки изключення. са ко-
респонденщ1Я,\\ то предимпо писма, на чорбаджим, първении н 
жители от Габрово, Дряново, Елена. Трявна, с. Беброво 
(Еленско), с. Килнфарево (Велнкотърновско) и други селища 
на Търновската каза, адреснранн до Г. Попсимеонов (в Тър-
ново и Арбанаси) като каза векнли н официален защитник на 
болгарского население пред турската власт — в Търиово и по-
нагоре. Само" незначителна част от тях са отправепи и до тър-
новскиге първении Янко Евсгатнев, Евстаткй (Статаки) Хаджн-
ннколаев и хаджи Мннчо Хаджицачев. Те третнрат преднмно 
въпросн. свързани с ежедневнето на българскня народ под 
турско робство, коего ги прав» особено ценнн. Доста от тях 
са подпнсанн от иовече лица, норадн което представляват 
одновременно и списъцн на вндпи българи от разни селища на 
Търновската каза.' Интереснп са и от еэнкова медиа точка. 
тъй като са нзпъстренн с едка смесица от български и турскн 
думн, с коьто да ват представа за ежедневння говор на бълга-
рнте в гозн кран. Само малък брой от тях са пнсанн на гръцки 
и турскн език. Почти всяко писмо подчертава голямото рабо
лепие на българскнте чорбаджни и първении пред турската 
власт. Със своего съдържание пнсмата нлюстрират подробно 
правните отношения на раята към властга. тежкото икономи-
ческо положение на българскня народ под иго. турското управ
ление и народимте подтиснпци, ролята па българскнте чор
баджни и пакостното им влияние в живота на народа, бор-
бата с Гръцката патрнаршия за черковна независимост и др. 
Ос вен това кореспонденцията отразява богато денността на 
фондообразувателя. 

Едиа от главпите теми, по конто има запазенн много доку-
ментални матернали, е потисничеството на официалната 
ту река власт над българското население в Търновската каза 
чрез нейните представители — админисгратнвннте. финансо-
вите и полицейските чиновннци. В редица писма до Г. Поп
симеонов габровски, еленски, котленски, тревненскн и ям* 
болски първении дават сведения за турското управление в 
споите селища: Габрово (през 1842, 1846 и 1861 г.), Елена 
(през 1848, 1852 и 1853 г.). Котел (през 1845 н 1849 г.). Трявна 
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0853 г.) и Ямбол (1842 г.); разказват за развалата на някон 
местии чнновпицн, конто явно вземали рушвет, н молят да се 
вземат мерки срешу тях; не желаят чиновницы с харем, защото 
това се отразява зле на морала, и др. В многобройнн писма от 
с. Беброво, Габрово, Горна Оряховица, с. Килифарево, Котел 
и др. (от 1816—1865 г.) жителите иатезн селища системно се 
оплакват на каза векилн от лошото турско управление в Тър-
»ово, от злоупотребленнята и беззаконията на иеговите ор-
гани и с право негодуват. че правнтелството им праща чинов
ннци, нежелани от народа, а не онези, конто той иска. Бебров-
ските жители иастояват при смяната на правителствени чи-
повшши да се взема съгласието на вснчкн селяни. Като израз 
на голямото недоволство срещу офнциалната турска власт- в 
Търново през 1849 г. се явява спецналиа делегация от българ-
скн гражданн в Царнград да правн ностъпки пред Внсоката 
порта за сменянето на търновския паша. 

В писмата населеипето най-миого се оплаква от управ-
лението на мюдюрите. Много селища на казата изпращат до 
Г. Попснмеонов протести срещу техннте беззакония и желаят 
да ги освободи от тях. Напр. жнтелнте от с. Беброво искат 
преместването на мюдюра им, защото не си гледал работата; 
гражданите и първениите от Габрово не искат иовече за мюдюр 
Али Пехливан; не желаят своя мюдюр и в Горна Оряховица, 
защото върщел беззакония, биел гражданите и пр.; недоволни 
са също от мюдюрнте си в с. Долна Оряховица (Г. Оряховско). 
в Дряново. където мюдюръг нмал лошо поведение, в с. Же-
равна (Котлеиско), откъдето протестпрат срещу мюдюра 
Тахнр ага. в с. Килифарево, в Севлиево, откъдето еснафнте 
донасят, че мюдюрът им не искал да преследва злодейцн, из-
вършилн убийство на мирнн гражданн, в Трявна. откъдето 
от 1853 г. до 1861 г. непрекъснато се оплакват от свонте мю-
дюри иорадн невежеството им (някон не знаят пито да пишат, 
пито да четат) и своеволнята им. 

Големп своеволия са вършелн и финансовите власти и осо
бен© техните органи — бнрниците (тахснлдарн и кабзимали). 
Така напр. габровци се оплакват от фннансовия чиновник 
Сюлейман ефенди; от с. Килифарево нскат да ги освободят 
от тахсилдара, защото тормоги сиромаснте; от Трявна се оп
лакват от кабзимала си и др. Писма на недоволство са били 
изпращанн до Г. Попснмеонов и срещу управлением на азите. 
Първеици от Трявна му донасят напр., че иаселението е не-
доволно от азите сн, и нскат но-скоро да гн сменят. Кятибите 
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също са вършели своеволия, поради което еленчанн искат 
кятибът им да се замести с Хаджи Мустафа ефенди. 

В кореспонденцията си до своя каза векили населението 
особено много роптае срещу управлението на местната поли-
ценска власт: субашнн, бюлюкбашнн, чаушн, заптиета и др. 
Така напр. жителите на с. Беброво се оплакват от своя субаши, 
конто бнел жените и тормозел селяните; тревненскнят субаши 
със своего поведение давал лош пример на заптиетата да тор
мозят народа и жителите на града искат замепяпето му с Иб-
рахнм ефенди; от Габрово и редица другн селища на казата 
също изказват недоволство от местните субашнн; от с. Беброво 
се оплакват от бюлюкбашията, недостоен за поста, който за\ча. 
и желаят на иегово място да дойде сниът на Хаджи Мемпш 
ага - Селим ага; пак оттам искат да се сменят заптиетата мм с 
но-добри и молят да се вземат мерки срещу чауша Мехмед Ха-
рачнята, който тормози съселяннте си, взема пари от тях. 
без да ги връща, и др.; в Габрово са недоволнн от своеволията 
на местните заптиета и искат сменяието на бюлюкбашията и 
забита им; еленскнте еснафи се оплакват от чауша си, а пър-
венцнте на града донасят, че заптиетата се заннмават с разбой
ничество; писма от Трявна от различии годинн изразяват мол-
бата на жителите и нървенцнтс на града да бъдат избавенп от 
забита им, който в 1849 г. задигнал 2250 гроша държавин пари, 
както и да се сменят чаушът и заптиетата им, и др. 

В кореспонденцията са отразенн не само оплакваиията на 
българското население срещу турското потнсничество, но нма и 
писма, в конто жителите и първениите от. никои селища под-
чертават пред Г. Попснмеонов задоволството си от управлението 
на отделил добросъвесгнп турски чиновшши. С такова съдър-
жанне са изпращанн писма от с. Беброво, с. Жеравна, Котел. 
Трявна, Елена и Габрово. 

Много от пнсмата, адресирани до Г. Попснмеонов, съдържат 
сведения за управлението на българските чорбаджии в разки 
селища на Търновскага каза като офиииалнн представители на 
българското население пред местната турска власт, за техните 
беззакония и злоупотреби и за недоволството на беззащнтното 
население от тях. С такова съдържанне нма много писма от 
Трявна, откъдето особено се оплакват от управлението на чор 
баджияга Никола Чушков, който прнтеснявал сиромаснте и 
всявал раздори между селяните. поради което тревимши 
искат сменяието му. Пак в писма от Трявна жителите изказват 
недоволство и от чорбаджннте Никола Хаджихристов, който 
грабителствувал и клеветал честнн селяии, Кънчо Генков. 
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конто вършел големи злоупотребления, Никола Бояджиоглу 
и др.. конто злоупотребявалн при разхвърлянето нсъбнрането 
на данъците, при преглеждане на селените сметки и пр. Изло
жения с подобно съдържанне са иратили до Г. Попсимсонов 
оше и търновският мнтроп. Иларнон, н жнтелнте на Габрово, 
конто се онлакват от чорбаджиите Мпичо, Яико, Николчо, 
Днмчо и др. и нзтъкват големнте им злоупотреби и нередности; 
жнтелнте на Дряиово, където кнр Станьо си присвоил голяма 
власт и не го пскат повече за господар; на с. Беброво, където 
чорбяджията х. Стефан веявал раздор между сел ян ите, и др. 

Има м иисма. в конто жнтелнте на никои селища от казата 
нзказват задоволство от управленнето на свои чорбаджии 
(в Габрово — от Хрпсто Цанков, 1855 г.; в Трявна; в с. Малко 
Яларе, ди. Славейково, Дряновско—от чорбаджи Димо; 
и др.), или правят предложения и дават сведения на. Г: Поп
симсонов по нзбора на нови чорбаджии (в Трявна, Габрово, 
Дряиово, Елена и др.), както и за станали разногласия между 
населеннето н образуването на партии във връзка с това; 
съобшават му нмената на някои от иовоизбраннте чорбаджии; 
осведомяват го за воденето на чорбаджпйскнте сметки и др. 

Както се вижда от ппема на жители от с. Беброво, Габрово, 
Елена, Трявна п др., бъдгарското население в казата е теглело 
много и от грабежи, безчинства и золуми на турската войска — 
аскера (низами, спахнн н др.), която в безобразнята_ сн сти-
гала дотам, че войиици язделп хора. Не са малко оплакваинята 
и от произволи и злодейства на местното турско население в 
с. Беброво, Елена, Севлиево, с. Косовин (дн. Късовци, Дря
новско) и др. В иисма от Габрово се говори за обезчестяване на 
млади момнчега; от Трявна, Котел, Търново и др. съобшават 
за насилствено потурчване на българкн и др. В много писма 
се говори за извършени над мирного население грабежи и 
безчинства от отделим крадци или от" цели разбойнически 
шайки, между конто се споменават и имена на българи. Напр. 
от с. Беброво съобшават за крадцн в селото и за появнли се 
разбойнически шайки по иътнщата, конто ограбват дюкянп и 
къши по селата, обнрат търговцн и кираджнн по пътищата и 
пр.. и иекат да им се нзиратят повече заптиета за охрана,тън 
като ношем оставили българн да пазят селото; пак от Беброво 
ходатайствуват за несправедливо задържаии или обвиненн в 

. кражба и хандутлук българи. Както се вижда от писма на 
еленчани, между конто и на Никола Жеков, разбойннци са 
вилнеелн и в технпя край; разбойинкът Димнтър Калъч.тЬ 
задигиал от техен съграждаинн Сумата 12 200 гроша, затова 
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енергично протестират срещу мярката на правителството да се 
намали броят на заптиетата им, искат той да бъде дори увеличен. 

За действнята на разбойническите шайки и на отдел и и 
крадци има много сведения в писмата на габровеки жители до 
Г. Попснмеонов, конто му разказват за извършенн обнрн в 
Соколския манастир при Габрово, в една сливенска черква, 
в с. Беброво и др. Те пишат още за разбойничество на бивши 
офпцналнн турскн власти и молят правителството да вземе 
мерки и да ги запазн от разбойнически шайки, появилн се в 
Габровско, в Шипчеиския проход, в Казаилъшко, към Сев-
лиево и другаде. Те допасят на Г. Попснмеонов, че властта 
покровптелствува разбойннците, искат от него да уреди бъл-
гарнте-крадци от Габрово да се съдят в града им за пример на 
остаиалите; молят го да ходатайствува за увелнчаване на за
платите на заптиетата и да се застъпи за нзплащането наобез-
щетение на обрани българн и др. 

За извършенп грабежи и убийства от разбойницн пишат 
и от Дряново, откъдето се оплакват, че бейовите слуги оби
рали населеннето, а ииганнзаднгалндобитък, покъщнина н др.; 
от Когел искат да им се изпрати заптие и тескерета за носене 
на оръжне за защита срещу крадци и разбойницн; от Трявна 
желаят да се увеличи броят на стражарите, както и да се по-
вншн заплатата им и молят своя каза векнлида разпрази в медж
лиса за обприте, конто стават в селото им, да се застъпипри раз-
глсждането на съдебни процеси за кражби и др.; от Елена 
съобщават за крадци в лозята нас. Мнндя, Еленско, и искат зап-
тнета; от Османпазар (дн. Омуртаг) донасят за обир, из-
вършен в дюкяна на Желяз Куюмджиев Стоянов; в пнсма от 
с. Беброво се разказва за действнята на злостор ни ческа шайка 
от арнаутн, дошла от Балкана, която нзвършилз много зло-
сторства, откраднала едно момиче от селото и заминала към 
с. Златарнца (Еленско). 

В други пнсма се дават сведения на Г. Попснмеонов за из
вършенп незаконии убийства в с. Кожлювцн (Еленско), в 
Габровсккя проход, при Провадня, при Варна и др. Както се 
внжда от тезн пнсма, не са редки случайте, когато и българи 
са учзствували в такнва убийства. В редица ходатайствени 
пнсма до Г. Попснмеонов населеннето от казата го моли да се 
застъпн за освобождаването на арестувани или затворени бъл
гари за дългове, за несправедливо обвинение в кражби, за 
лппса на тескерета при пътуване и др.; да помогие на вдовн-
ците и снраците на незаконно убнтнте било матернално, било 
когато гърсят възмездне, и др. 

52 



Някои от запазените пнсма съдържат данни за поселванепш 
на татари и черкези от Русия в селищата иа Търновската каза 
и за тегобите иа българнте във връзка с това. Най-миого се 
оплакват от татарските поселннчества през 1860—1861 г. габ-
ровските жители, от което време са нзпратилн редпна писма 
до Г. Попсимеонов, с конто го умоляват да издействува от 
властта да не се пращат повече татари в града им, защото не 
ги желаят и нямат място и храна за тях, а ангарията е много 
тежка; с писмо от 1865 г. пак от Габрово го уведомяват, че не 
могат поцече да хранят черкезите. Еленчаип в пнсма от 1861 г. 
го молят да се застъпн за тях да построят само 40 къщи за 
татарнте, а не 75, както им иска властта; оплакват се. че та'та-
рите искали да им строят големи къщи, и му съобщават (в писмо 
от 1864 г.), че не могат да сеят просо за черкезнте. Жители от 
с. Бе(>рово нскат мнлост от пашата, тъй като вече имат в се-
лото си 24 къщи иа татарски преселшши (в 1861 г.), а през 
1860 г. уведомяват Г. Попсимеонов, че изпрашат в Търново 
Аврам Бонюоглу да присъствува в меджлиса, когато ше се раз-
глежда въпросът за черкезките преселницн, и го молят да убеди 
съвета, че селото им е бедно и безплодио, порадн което самнте 
българи се изселват иепрекъснато оттам. 

Запазенн са писма и във връзка с изселването на българи 
от Търновската каза в други краиша на Дунавскня вилает, 
причина за което е бнло тежкото материално положение п не-
иосилните данъци. Така бебровски селянн през 1852 г. съоб-
щават на Г. Попсимеонов, че от Танзнмата насам (реформите 
иа султан Абдул Меджнт в 1839 г.) са се нзселилн около 30— 
40 къщи от селото, и дават сведения във връзка с изселваието 
на техни съселяни в Осмаипазар. Е.пенчани му съобщават, 
че порадн тежката вергпя хората се изселват другаде. Габ-
ровскн първенци му донасят, че селяните нскат да се махат от 
селото и че някон семейства ще бягат в Русеиско. В Русен-
ската каза се изселват и снромасите от Трявна, защото няма 
с какво да се хранят; тревненските първенци молят да не пла-
щат данък за избягалнте семейства в Габрово и др. 

Във връзка с направеиите реформи от турското правителство 
през 1839 г. и 1856 г. за обезпечаване честта, нмота и живота 
на вснчки поданици на империята са запазени следните доку-
менти: писмо от Петър Хаджихристов от Габрово (28. 1П. 
1841 г.), с което се оплаква на Г. Попсимеонов, че турците се 
бунтуват срещу реформите (от 1839 г., дадени с Гюлханскня 
хатишериф) И че иаселението на града се страхува и бяга по 
селата; писма от Габрово от 1856 г. отпоено нзиратената 
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благодарное? до Високата порта по пздзването на Хатнху-
маюна и Др< 

Кореспоиденцията осоетлява много добре данъчната си
стема на турската империя и дава изобилии сведения за да
нъците. с конто е било обложено безправното българехо на
селение в Тьрновскатз каза (с. Беброво, с. Бутово — Павлн-
кепско, Габрово, Дряново, Елена, с. Жеравиа, с. Кнлифарсво, 
Ловеч, Лясковец, Трявна н др.) в периода 1839—1865 г. В мно
жество молбн, оплаквання, пнема и др. до Г. Попсимеонов иър-
венците и жнтелнте на тезп селища го осведомяват за начина, 
по конто е стаиало разхвърлянето на данъците върху населе
нней) и неравиомерното му разпределение между хрнсгняии и 
мюсюлманн в ущърб на българите, конто и без това едва нре-
живявали. Те настойчиво искат технн представители да при-
съетвуват в меджлиса в Търново, когато става разхвърлянето 
на данъците върху казиге в Търиовския санджак, В тезн доку-
ментп има дапни оше за начина, по конто е ставало събнра-
нето на данъците, и разпоредбите на правнтелството във връзка 
с това, както и за наенлията и нередностнте, нзвършвани от 
турските чниовницн или от българскнте чорбаджпи: повторно 
събиране на събранп вече данъцн; затваряне на длъжпицн за 
данъцн, дори и за незначителнн сум и; неправнлно или при-
бързаио събиране на сумите; пзвършенн злоупотреби при вна-
сяне на парите в държавната хазнз и др. Много пнема сьдържат 
оплаквзиня на населението от тежките данъцн, конто постоянно 
се увеличават и претовареинте дапъкоплатцн не могаг Д1 ги 
нзплащат срочно. Многобройнн молби са отлравепи до Г. Поп
симеонов за намаление или опрощаване на данъците, за из
вестии облекчения при нзплащането им от отделил лица или 
за отсрочването им както за цели селища, така и за лица, отшили 
на гурбетчнлък, и др. Заназепн са писма и във йръзка с дей-
ностга на изпратеиата през 1851 —-1852 г. спецнална делегация 
от балканекпте села в Цариград с мисия да издействува на
маление на данъццте. В пнемата са посоченп и имената на никои 
лица, натоварени да събнрат данъци, както и имената на тех-
ннте поръчнтелн; дават се сведения за данъчнпте постъпления 
за настоящп и за изминали вече годинн, за трудностите при съби
ране на данъците по време на Крнмската война, когато насе
лението и без това е било претоварено с тежкн аигарнн и рек
визиция, и пр. Няколко отделнн сметкн дават представа за 
лнчнпя данък в цялата Търновскз каза, както и за данъците 
в Трявна, Габрово и Еленско. 
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Част от ппсмата до Г. Попснмеонов се отнасят до разхвър-
лянето и нзплащането на вергията—данък сградн и данък 
занятие. Това са разни молбн на иаселеннето за отсрочка на 
данъка поради невъзможност да се събере иавреме (селяните 
нямат пари или са отишли по печалба и др.) или за намале-
ннето му, тъй като поради тежкия данък много селянн за-
ночналн да се изселват главно в Русенско. Множество писма 
на иървеицп и жители от казата до Г. Попснмеонов разкрнват 
как е ставало разхвърлянето и събирането на военння данък 
(бедел, харач); нмената на лицата, натовареин с това, н нсдо-
волството на населепнето срешу някоп от тях порадн нзвър-
шени злоупотреби; воденето на данъчнитетефтерн и внесените 
сумм в държавната хазна; несправедливото облагане ца непод-
лежащи -на военен данък лица и молбн за освобождаване па 
старцнте и гурбетчиите от харач, за опрощаване данъка на из-
селншш (в Сърбия и другаде); нзселване на снромаснте в 
друг» казн порадн постоянного увелпчаваие на данъка и иапра-
веннте постъики пред властта за намалеиието му; нзплащане на 
разноскнте, направенн от лицата, натовареин да събират ха-
рача, и др. Най-много писма са запазени във връзка със събн-
рането на десятъка (йошура) върху зърненнте храни. Те съ-
държат сведения за откупуването на този данък от разни се
лища на казата, както.п на каква стойност е бил определяй той 
от властта; молбнге на иаселеннето данъкът да се събира от 
българи, а не от турци; събирането на самия данък, указа-
нията на правителството във връзка с това, извършеннте нере-
дностн от властта и притеснеиията на чорбаджиите; как е 
ставало събирането на десятъка от забягналн селянн; опла-
квання от несправедливото събиране на данъка и системата на 
десятъка изобщо; пренасянето на събраното жито и др. Изпра-
теиите от Царнград писма до Г. Попснмеонов разкрнват сре-
щпте на българскнте делегатн от Габрово, Трявна и Елена през 
1841 г. с висшн турскн чнновници във връзка с този данък, 
както и направения протест до Високата порта срещу деся
тъка от осем балкански села през 1850 г. Има писма и във връзка 
о разхвърлянето и събирането на десятъка върху овцете и ко-
зите—беглик; извършеннте злоупотребления и своеволия от 
страна на бегликчиите при събирането на данъка (напр. укри-
ване на добнтък); стаиалите сбивания, когато овчарите не поз-
волявали да се броят овцете им; молбите иа иаселеннето бег
ликчиите да си плащат по селата за храна; срещите на Никола 
Жеков с турски големци във връзка със събирането на бег-
лика н др. Освен това има едпннчни писма относно събирането 
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на данъка върху сгинете (серчнм) и извършените злоупотреб
ления от серчимджинте, на данъка върху лозята, .коприната, 
виното, ракията и др., както и за събирането и нзплащането 
на някои мига (гюмрюци) върху тютюна, коприната и др. и за 
извършеии злоупотреби от помрюкчиите-

Както се впжда от кореспонденцията, освен тежкнте да-
нъин върху българското население е тежала и прннудителна 
безплатна работа на турската държава — ангария и рекви
зиция на коли, впрегатен добнтък, хранителнн продукт и др. 
Най-ранното пнсмо е ог 1841 г., в коего тревнеиски граждами 
се оплакват на Г. Попснмеоиов, че не могат да карат наспла 
хората на ангария. Следвзт множество писма до 1850 г. вклю-
чително, в конто се дават сведения за ангария на хора и рек
визиция на коли и разни стоки; отказ» до правителството д * се 
нзпращат работниин (бичкиджни, дюлгерн. косачи и др.), 
заети в друга работа; оплаквания на населението от тежкатз 
ангария н молбн за намалявапе на броя на исканите хора и 
стоки; злоупотребления на турските бенове, конто вземалп 
хора да им работят ангария в чифлниите или гп карали да 
работят в празник; невъзможността да превозват исканите 
стоки (дъсчен материал за постройка на държавни спрадп 
п др.) порадн лошото съсгоянне на пътнщата н др. 

Има реднцэ оплаквания, нзпратенн до Г. Попснмеоиов 
през време на Кримската война, когато населението е бшю 
оставено почти без добнтък. а селпщата обезлюдявалн. Тогава 
за фронта в Добруджа и дуиавските пристанища са били рек-
визнранн коли, коне, овне, волове, житии храпи, сухари, 
брашно и другн хранителнн продуктн, въглища, вълна, ко-
жуси, шаяк, топове гайтан, каплами и др. Пак във връзка с 
войиата са билн/Принудени да работят ангария на турската 
държава разни майсторн: дюлгерн, арабаджии, самарджин. 
зндари, балтаджин, кожари, косачи и др. Освен това докумен-
тите съдържат още сведения за местата и броя на хората от 
Еленско, конто отиват на прннудителна работа; за нротестнте 
на населението, че в усилно работно време се вземат хора на 
ангария; за даваните подкупи на турската власт;за купува-
нето на брашно, ечемик и др., когато населението неможеда 
посрешне нсканата реквизиция и др. В една подробна сметка 
се изброяват реквнзираннте коли от всяко селище поотделно. 

Запазенн са писма за дадена ангария от населението на 
Търновската каза и от по-късно време до 1864 г. включителио, 
както и за реквизиция на вълиа, овнн и др. 
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Положението на насслението в Търновската каза през време 
на Крпмската война е било много тежко п порадп грижата, 
която е лежала върху пего за прехрана и подслои на мина-
ващите поении части и обозн. В редииа пнсма от Габрово напр. 
се говори за безчинствата на турските войннци по селата; за 
невъзможността на населеннето да си плата данъцнте, тъй като 
су миге са ангажнранн за прехрана на вонската; че не могат 
да настаияват повече от четиристотнн души войннци в града и др. 
От золуми и безчпнства на турските войннци се оплакват и от 
с. Беброво, коего било ограбено от тих, както и от с. Кован-
лъка (Дн. Пчелнще, В. Търновско), където постоянно отнвали 
държавпп чнновницн и воГшицн, за да гп хранят. От Дряново, 
Габрово и другн селища нзпращаг молбп до Г. Попснмеоиов 
да ги освободи по-скоро от турскпя аскер. 

Във връзка с национолно-революционното движение на 
българския народ нма даннп само в няколко документа: в 
нисмо на габровскн първенцн до Г.Попснмеоиов от 1854 г. се 
говори за закупуване на баруг от никои габровин; в пнсмо 
от 31. VII. 1856 г. гражданнте на Габрово го осведомяват, че 
четата на дядо Никола дошла в Соколския манастнр; затвор-
Н1ШИ от Хаджи Ставревото въеганис (1862 г.) в Цариградския 
затвор лишат на 9. XI. 1864 г. до Г. Попснмеоиов в Търново но 
освобожденнгто си и др. 

Една доста гол яма кореспонденция хвърля светлина и върху 
черковно-наииона.гната ни борба и кейното развитие в Търнов
ската каза за времето от 1838 г. до 1862 г. Реднца пнсма до 
Г. Попснмеоиов, изпратенн от Царнград от български предста
вители там, от княз Стефан Богориди, от цариградския пат
риарх и др.., третпрат въпросн, свързанн с дейността на бъл-
гарското представптелсгво в Цариград отпоено разпрата с 
Гръцката патриаршня за търновски владнка; назначаването 
на Неофит за митрополит на Търновската епархия и нзпраща-
нето му в казата; махзара срещу него от 1858 г.; освобождава-
пето на заточения митрополит Иларнон и др. В пнсмо от 1848 г. 
Неофит Търновски съобщава на Г. Попснмеоиов условнята, 
при конто е станал втори аът търновски владика; в 1851 г;иа-
риградският патриарх иска от мнтроп. Иларнон Ловчаискн 
да отстоява правата на патрпаршнята по църковния въпрос. 
С пнсма от 1853—1855 г. до цариградския патриарх, до нико-
меднйския митрополит и до Ст. Богорпдп Г. Попсиме »нов излага 
хода на черковната разпра в Търново и моли да и се тури край. 

Множество пнсма от общпната, иървениите и гражданнте 
в Габрово дават различии подробности по участието на този 
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град в черковната борба: нзбиране и изпрашане на предста
вители от Габрово на събора в Цариград (Колчо Пенчов през 
1848—1852 г., Иван Калпазанов през 1853—1855 г. и др.); 
изпрашане през 1860 г. на упълномощени лица от Габрово 
(Иваичо Пенчов и Иваичо Димчов), конто да работят по чер-
ковния въпрос в Търново и на конто Г. Попснмеонов да оказва 
съдействне; отношението на габровци и на X. Минчо Хаджн-
цачев (конто не иска да се бърка) по владншкня въпрос в Тър
ново през 1846—1848 г.; протестите на габровски гражданн 
срещу домогванпята на някон, между конто И сливенцн, про
тив митрополита в Търново през 1856 г.; оплакваппя от Гръц-
ката патриаршпя и от гръцкия митрополит в Търново Григорий, 
който въпрекн подадения арзухал до пашата да му се забрани 
да събира даждие от малкнте села все пак вършел това, и др. 

Гражданн и първенцп от Елена осведомяват Г. Попснмео
нов за черковната борба в тозп край, а в пнсмо от 30. VII. 
1860 г. му съобщаваг, че още предн три годнин са се отказали 
от патрнаршнята, че нскаг да нмат независима българска 
черква с родна, българска иерархия и че желаят да прочете 
това им пнсмо пред пашата. В другн писма му съобщават за 
нзнратени представители от Елена в Цариград. За недовол-
ство от Гръцката патриаршия и от гръцкнте владнцн пишат 
па Г. Попснмеонов и жителите от Дряново (в 1849 и 1854 г.); 
от Горна Оряховпца, откъдето първенцнте го молят да извести 
на меджлиса и на вспчки, че се отричат от патриарха и от нз-
пращаните от него владнцн (1860 г.); от Лясковец, откъдето се 
оплакват от патрнаршнята и очакват и Г. Попснмеонов да се 
прнсъеднип към тях; от Трявна — във връзка с нзпратеипте 
отгам представители в Цариград Цаньо Райков (1850 г.) и 
П. Р. Славейков (1860 г.), с дейността на владнката, който 
през 1860 г. отделил някои килифарскн колибнотенорията им 
и пречел на тамошния свещеник, с желаннето им митрополитът 
да заседава само в меджлиса, с нзпратените пълномошннци в 
Търново Г. Хаджимихайлов и Маньо Иванов, а през 1860 г. 
Ц. Райков и Белчо Цанев, конто заедно с Г. Попснмеонов 
да съобщяг офицнално, че не ирнзнават гръцкия патриарх 
и изпратените от него владнцн поради компромстнращите ги 
дела и че се отказват офнцнално от тях. 

Писмо от митрой. Доротей Врачанскн до Г. Попснмеонов 
дава сведения за черковната борба във Враца през 1860 г.; 
мнгроп. Иларнон Ловчански му пише във връзка с помиря-
ванего на търновци с митрополита им през 1862 г.; архим. 
Иосиф Соколскн го моли да се застъпн за него пред търнов-
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скня владика, от когото се страхува; с писма от Галац от 1847— 
1849 г. архим. Максим Райкович умолява Г. Попсимеоцов 
да се застъпн пред владиката да бъде освободен от петгодишкото 
заточеиие, коего съвсем го съкруншло; по същня въпрос му 
нншат от Цариград и негови съграждани, конто се срещнали 
в Галац с архимандрита, за невинността и честността на ко
гото габро.вски първенцн поръчнтелствуват през 1861 г.; по 
черковння въпрос през 1855 г. пнше и х. Ннколй Д. Минчоглу 
от Внднн и др* 

В доста много писма до Г. Попснмеонов се дават сведения за 
дейността на иякои градски и селски свещеници и отношението 
на населеннето към тях. Така първенците от с Беброво през 
1845 г. се оплакват от пои Сава, а през 1852 г. искат да се ар-
госат свещеннците им за безчинство; от Габрово първенцн го 
осведомяват. че вторн път пншат до владиката, че не искат поп 
Йовчо за епитроп (1848 г.); гражданнте от Елена му иншаг за 
враждите между еленскпте свешеинцн (1850 г.); селяниге от 
Килпфарево се оплакват от х. Пенчо. конто повдигал селяинте 
в Бутовскнте колнби срещу свещенпка им (1848 г.); митроп. 
Иларион Ловчанскн иска чрез него съдействието на канма-
кама да му нзпрати свещ. Петьо Ненов, конто ограбил коле* 
гата си и нзбягал в родното сн село (1866 г.); мюдюрът на Ляс-
ковец Мехмед ага го моли през 1861 г. да се застъпн за освобож-
даването на затворените лясковски свещеници; в редица писма 
първенците от Трявна се оплакват от .чорбаджията Никола 
Чушков, конто искал да нзпъдят еелскня свещеннк и да на
правят поп Йовчо хилендарски такспдиот (1843 г.), желаят 
да им ръкоположат за свещеннк Георги Ботев, избран от тях 
(1847 г.), а през 1849 г", се оплакват от свещенпка сн, конто 
ндвал пиян в черква, п го молят да гн освободи по-скоро от 
това зло. 

В някои отделнн писма пма податки за строеж и освеща-
ване на черкви в Търновската каза, напр. в Трявна, в Дря-
ново, в с. Беброво и др., както и за събиране на помощи за 
строежа на българската черква в Цариград в квартала Фенер. 
Пнсмото на Захарнн Зограф от 17. X. 1843 г. е във връзка с 
нарпсуваната от него икона «Отрастите Хрнстови» за черквата 
«Св. Богородица» в Търново, а с писмо от 5. IV. 1848 г. Цанко 
Хаджнангелов от Габрово благодари на Г. Попснмеонов за 
изпратення иконописец Захарин Зограф, на когото възложили 
да нарисува четнрн нконн. Ёдна бележка на Г. Попснмеонов 
на гръцки език дава сведения за една арбанашка черква. Пър
венцн от с. Алфатар (Силнстренско) в писмо от 1849 г. молят 
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да им се доставят за черквата богослужебин книги на церковно
славянски език, а Дан ко Хаджиангелов в писмо ОТ Виднн 
(1863 г.) иска Търновската митрополия да разпродава еван
гелия. Някои ппсма от Трявна се отнасят до уреждането на 
въпросн за вакъфски имотн и събнрането на вакъфски пари. 
За събнрането и изпрашаието на черковни пари се Отпася и 
пнемого на първепцп от с. Малко Яларе. Някои писма на об-
щината и на първенцнте от Габрово са във връзка съе събира-
ието на владнчнната и молбата им е Г. Попснмеонов да нздей-
ствува намалението и, эашото населението се нампра в бед-
ствепо положение. 

Част от писмата до Г. Попснмеонов съдържат сведения за 
търговията в нашнте земи за времето от 1833 до 1865 г.: це
ните на някои стоки във Варна през 1833 г.; издаването на раз
решения за свободна търговия с копрнна, както и цената на 
копрнната в Габрово през 1838 г. и на другн стоки през 1841 — 
1842 г.; цените на някои стоки в Казанлък през 1843 г. и на 
някои съесгни продукти в Търново през 1858 г.; тър
говията с ракня и вино и цената му, с бакър, с кожарски 
стоки, съе евнне и др.; разрешаване на търговски спорове и 
гърсене на посредничество при търговски фалнтн; иравата на 
бератлннте гърговци; за пазар на еленчани в Лясковец; за 
неенгуриост по пътшцата при пренасяне па търговски стоки, 
на храни и др. 

Между кореспопденцията се съхраняват и няколко фер-
мана, нздадени на Г. Попснмеонов и неговнте хора от тур-
ското правптелство за свободно търгуване в Европа, Персия и 
Индия. 

Няколко писма и другн документп дават сведения за учи-
лшцното дело в някои селища на Търновската каза- Пнсмо на 
ар<5аиашките старен от 1853 г. се отнася до уреждането на учи-
лището в с. Арбанаси, а с една разписка, подписана от поп 
Марин, се удостоверява, че той е получил заплатата си като 
учител в това село от 1842 до 1849 г. включително. Габровски 
гражданн в няколко писма до Г. Попснмеонов дават сведения 
за училището в Габрово. мойят го да се застъпи за учнлищ-
иите сградн в Букурещ, завещанн от братя Мустакови, за конто 
предявява претенции далечен наследник, и искат ходатайст-
вото му за освобождением на учителя им Георги Емануилов, 
новнкаи през 1852 г. от влаетта в Търново, за да не се нре-
къева учението на децата- Ив. Димчов с пнсмо от 1860 г. пак 
от Габрово го нзвестява за прнемането на ученици в Галата 
сарай в Дарнград. В писма от Трявна се иска от Г.Попснмео-
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нов да нздействува разрешение за поправка на училшцето 
им (1843 г.), както и да му се продаде една вакъфска лнвада; 
да се преподава в училшцето турски език, за което е бил ус
ловен през 1851 г. такъв учнтел; да се приберат училищнпге 
тапии от бнвшня мюдюр па Трявна Али ага, за да се предадат 
на Иванчо Стоев, и др. Писмата съдържат сведения и за учн-
телствуването на даскал Георги и даскал Койо в Трявна. 
В писмо от Свищов от 1844 г. се съобшава за заилатата на учи
тели в този град н др. 

Вьв фонда са запазени доста много писма във връзка с 
разни иаследствени и и мотни спорове на жители от с. Беброво, 
Елена, с. Килнфарево, Габрово, Трявна и др., конто молят 
Г. Попсимеонов да ходатайствува пред съответните власти 
при уреждане на семей ни спорове за наследство, на разни имотни 
спорове между частим лица —българн и турцц (за ннвн, лозя, 
бахчи, гори, мери, воденицн, къщи, дюкяни и др.), или при 
разрешаване насъдебни процеси по такнва въпроси между 
отделяй селища (напр. жители от Елена искат съветипомош 
ерещу златарци, конто се заканвалн да съснпят Караорман и 
да унищожат лозята и нивнте им (1851 г.), а през 1852 г. елен-
скн представители са искали намесата чак на властта в Царн-
град за възвръшане на отнетн лозя; тревненцн са пмалн спорим 
землища с новозагорци; троянин чрез мнтрон. Иларнон Лов-
чански искат застъпничество от Г. Попсимеонов по делото 
за една местност, която им се отчуждава, и др.). Документпте 
съдържат сведения и за уреждането на разни други въпроси, 
свързанн с пмоти: издаване на тапии за владение на имот, по
средничество при покупко-продажбн на имоти, иеправилно 
усвоени имоти, спора на тревненцн с протоспнгела х. Иларион, 
който отбил водата на общинската воденица, и др. Един опис 
на Кольо Мпхайлоглу от Търново дава сведения за размерите 
на турските и българскнте лозя в Търиовско. 

Има писма до Г. Попсимеонов във връзка с разглеждането 
и разрешаването на най-различнн парични въпроси и парични 
спорове, напр. от с. Беброво му искат помощвобшоселски ра-
боти по парични въпроси, от Габрово при уреждане на па
рични спорове и нзплащане на дългове между съграждани или 
с други селища, от Елена при разрешаване на съдебни про
цеси за пари и др. 

Не по-малко са нсканията на жители от казата (с. Беброво, 
Габрово, Елена,, Котел и др.) Г. Попсимеонов да посредничи 
при разглеждането и разрешаването на разни съдебни процеси 
(във връзка с кражби, убийства, заграбване на имоти, парични 
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спорове и др.), когато заинтересуваннте лица са бнли възире-
пятствувапн да ндат в Търиово и лично да участвуват в съдеб-
ннте дела. Те го молят еъщо така да стане поръчнтел на за-
подозрени или обвннеип лица или пък самнте те поръчнт'ел-
ствуват пред него за несправедливо обвиненн българи и др. 

„ Освен това кореспондеицнята до Г. Попснмеонов дава по-
даткн за телеграфо-пощенскнте съобщення в Търновската 
каза (нма оплакванпя от Габрово, че пошата е нередовна: 
искания от Котел да не се вднга пошата им и др.); за лошото 
състояние на пътнщата, за постройката на мостове и пречките, 
конто се правят на населенного във връзка с това; за разви-
тпето на индусгрнјгта (за фабрика вСлнвеи) и занаятнте(копри-
иарство, златарство, пчеларство, книжарство и др.), както 
и за някои еснафи (хлебарскп в Габрово, тревненскиеснаф и др.); 
за падане на цената на парите през 1861 г.; за сппдемични за-
боляванпя (напр. чума в 1837 г., холера в Елена през 1848 г.) 
и за денпосгга на някои самоукн българи—лекари (напр. 
Ыедьо от с. Миневцн, Еленско); за семейинте отношения и 
разни семейип недоразумения; за селища и мзнастирн (Габ
рово, Елена, Трявна и др , Соколски- манастнр при Габрово, 
«Св. Лавра» в Света гора и др.); за селскн сборове; за прнроднн 
бедствия (градушкн и др.); за събнраие на стари монети; за 
бюджета на с. Арбанасн през 1846—1847 г.: за покъщнниата 
на българите и др. 

Няколко пнсма от Габрово и Лясковец са във връзка с дей-
иостта на Г. Поисимеонов като каза векнлп н благодарността 
на габровин за добрнннге, конто е направил на Габрово. Тър-
новскн жители на 8. XII. 1854 г. са му издали удостоверение, 
че като техен представител пред турското правптелство 21 го
дина е нзпълнявал съвестно длъжността си. Един берат на 
турскн език определи личната му пенсия от 250 гроша за про
служено време в турската държава. 

Фонд № 37; 83 док.; 1869—1873 г. ' 
МИТРОПОЛИТ ДОРОТЕЙ СОФИЙСКИ (ВРАЧАНСКИ, 

СКОПСКИ) 

(нирско нме Дончо Иванов Спасов, Дорчо ефснди) 

Известно време дееи от църкрвната борба в епохзта на Възраждането, а 
по-кьсно прнвьржоннк. на турското правнтелстио — нздал МЈкго рсволю-
ционсрн, за което бнл презрян от българскня народ; роден в Коприпщииа в 
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първата половина на XIX а.; през 1852 г. станал духовно л вне. а през 1в53 
р. — епископ на Враца; изгоиеи от врачаици в 1860 г., той се установил 
временно в Берковнца; в началото на 1861 г. бил назначен за софийски 
митрополит, во въпреки подкрепата из турската вллсг бил нзгонен н от 
София; назначен за сколскн митрополит в 1872 г.; починал през август 
1875 г. в Царнград. 

И з т о 'I и и и в: 
За фондообразуватсля: Б о т е в. X р. Съчиненвп. Ред. н ком. от 

Ал. Бурмов- С, 1948. с. 423—424; Г е о р г и е в . М. Възраждането на 
гр. София. С. 1920. с. 66—80; Й о ц о в, Д. Културно-полнтвческа 
история на Враца. Т. I.С, 1937. с. 142—147; Снега ров. Ив. Солун в 
българската духовна култура. Исторически очервп и документи. С, 1937. 
с. 118, 137. Ы5 и 228; Ю б и л е е н сборник по мни а лото на Коприв-
щииа. |Т. 1|. С. 1926. с. 7. 15, 378, 381, 486 и 714; Т. II. С, 1937, с. 34— 
35. 83. 

Публикации на документ от фонда: Из а р х и в а т а на Найден 
Героп. Писмд, докладв в материал в за възраждането на българсквя 
народ. Под ред. на Т. Паичев. Кв. I. С, 1911. с. 523—551. 

Документнте във фонда са преднмно писма (1864—1872 г.), 
свързапн главно с дейностпш на фондообразувателя. Една 
чает от тях са черповп от мптроп. Доротей до Никола Златар-
ски, Стефан Карагьозов, Стоил Попов и др., а също и от него 
до различимте общими (Бургаска. Врачанска, Габровска, Дря-
новска, Радомирска, Русенска, Свищовска, Сливенска. Тър-
иовска и др.) и са главно във връзка с ръкополаганс на све-
щешшн. Друга грума ггисма — от Марко Д. Балабанов, 
мптроп. Иларион Ловчански, Н. Златареки, М. К- Кешов. 
Никола Мнхайловскн, Кръстьо С. Пишурка, Добрн К. Стои
ков, Илия Цанов и др. до фондообразувателя са пнеани от Берко
внца, Видии, Търново, София, Царнград и др. и според за-
стъпеннте в тях въпросн. могат да се груинрат в няКОЛКО руб
рики: по църктния въпрос — за обявяване независ имоетт а 
на българската църква; за мзбмрането на мптроп. Антим 
Видинскн за пръв български екзарх; за пзбор на митрополитп 
и владици в различии емархни; за отделяието на Берковската 
община от Софийската епархия; за събнране на данъка «емба-
тмка» (оброк); за Севастакпевнте рушвети и отпошеннето на 
екзархмята но този въмрос; за заточвамето на митрополмтмте 
Иларион Макарнополскн, Авксентнй Велешки и Панарет 
Пловднвскп; за отхвърляне искапето на софиянин, отиравено 
до екзарха м Синода за Иларион Ловчански, конто бмл опре
делен за Кюстеидил; за настояването от страна на иатриар* 
шнята екзарх Антнм да се откаже от Българскмя събор в Ца-
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риград (1872 г.); за «засилване на влашкага народност в Тутра-
кан» и др. Друга рубрика, която се очертава в същнтеписма, 
се отнася конкретно за участие/по на Доротей в църковните 
работа — за дейността му в уннзтската партия; за борбата 
му против патриаршията заедно с мнтроп. Иларнон Ловчан-
ски и Апгпм Видинскн и за дейността му във връзка със свик-
ването на Българския архиерейски събор в Царнград, за ста-
ранняга му за уреждане на църковння въпрос; за иастоява-
нето на ссфиянци Доротей да се в*ьрне в еиархнята; за остав-
ката му от софийската епархия; за определеннте от екзар-
хпята пегима кандидати за ссфийската епархия; за кандндатурата 
на Дороген за Одрннскп митрополит; за избора му за Скоискн 
митрополит; за обпколките му из епархия га; за държането му 
сред народа, оплакванията против него и др. Част от горе-
посоченнте писма съдържаг подагкн и по училищни въпроси: 
за нзиращзне на девойкн в Габровския пансион и заслугите 
на митроп. Доротей за това (1872 г.); за подарените 10 000 
гроша за постройка на девнческо училище в Сливен и др. Ос-
вен изброените църковнн и учклнщнн въпроси в документите 
са засгъпеин бегло и въпроси от българското национално-
ревоА/оционно движение (в писмото на Л\. К. Кешов, изпратено 
от Ссфня на 18. XII. 1872 г.); за ограбването на турската поща 
6г Днми»ър Обшн ирез есента на 1872 г.; за комиснята, която 
прнстнгналя от Царнград да разследва и нздирн внновниците 
по този въпрос и пр. 

Освен в кореспонденцнята дейността на митроп. Доротей 
Софийски е отразена и в няколко свидетелства (черновн). 
печатни материали и др. във връзка с произвеждането на 
поп Еичо Арнаудов от Елена в чин нконом при черквата «Св. 
Георги» в Тулча (1869 г.) и на поп Петър Андреев от Елена 
в русенската черква; за назначаването на Н. Златарски за 
«първопротопевец» в Търновската митрополия; похвална ода 
за султан Абдул Азис по случай разрешаването на църковння 
въпрос; молба на селскн първенци от с Бурджпкьой (Одрни-
ско) до Българския синод в Царнград, като молят да им се 
нздействува и раде за постройка на черква в селото им и др. 
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Фонд № 38; 18 док.; 1866 . . . 1869 г. 

ПОП ЗАХАРИЙ ХРИСТОВ 

(поп Захарий от Гебедже) 

Свещеннк през 1866—1869 г. в селата Лирен (дн. Момино), Гебедже 
(дн. Белослаа), Сулуджа (дн. Садово), Сарадър (дн. Венелнн) — Варнен-
ско, в ! Јмнрлерн (дн. Повели, Търновско), в Караач (дн. Славяново, 
Поповско), и др.1 

И з т о ч н и ц и ; 
За фондообразувателя: Н и к о в, П. Българското възраждане във 

Варна н Варненско. С, 1934, с. 133—134, 136, 143—144. 
Публикации на докуменгн: от фонда Н и к о в , П. — вж. пос. 

по-горе сьчннеиие. с. 134. 

Запазените докууе;ггн са писма па български език, изпра-
тени от Варна, Шумен и др- до поп ЗахариЙ от Варненската 
община, архнм. Панарег, архнм. Константин, Никола База
ров, јбратн Блъсковн н др. през 1866—1869 г. Те са във връзка 
с дейността па фондообразувателя кйто свещеннк и засягат 
някои моменти от Българското възраждане — по черковни 
въпроси за образуването на черковна каса; за черковниге при
ходи; за брошура по църковния въпрос, изпратена от Българ-
ската община в Царнград през 1869 г.; разпореждання за тър-
жествени службн на 6. XII. 1868 г. вЦариград и в различии 
български градове във връзка с предстоящий проект за от-
лразнуване освобождението на българската църква от гръц-
кото духовно иго; освещаваие на чсркви; извършване на чер
ковна служба в български села; порицания до поп Захарнй, че 
допуска обнколки на гръцкн свещеницн по българскнте села, 
за да нзпълняват черковни обреди; нареждання до поп Захарий 
да забрани на гръцкн калугери да ходят по селата и събпрат 
мплостиня и др.; по училищното дело: за Варненското девн-
ческо училище и неговото поддържане; за задълженнята на 
учителнте и работата им в учнлнщата; за «нздаването на разни 
книжки за народа» и др. 

Във фонда се наммрат и две печатни нареждання на Варнен
ската община от 15. VIII. 1866 г. и 15. VIII. 1867 г. до селата 
Аврен, Гебедже и др., с конто се определи поп Захарий Христов 
за техен свещеннк. 

1 Поради оскъдннтс бнографични даннн за фондообразувателя датите 
на рождението и-па смъртта му не могат да се определят. 
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Фонд № 39; 50 док.; 1850 . . . 1871 г. 

АРХИМАНДРИТ ПАВЕЛ БОЖИГРОБСКИ 

Известен дееи по иьрковно-нацноналната борба в Солун и Солунско 
от епохата на Възраждзнето; родсн1 о първата половина на XIX в. & 
с- Коннкодо (Еннджевардарско, Македония); монах в Зографския ма-
настпр; свещенослужнтел в Солун, Лесновскня манастир, Белее» Воден 
я др. о периода от 1850 до 1871 г.; развил дейност по събнране на помощи 
за манастнри; починал след 1872 г. 

И з т о ч н и ц и : 
За фондообразувателя: С т о я н о в , М. Българска възрожденска 

книжннна. Под ред. на проф. Ал. Бурмов. Т. К С.» 1957, с- 274: Сне
га р о в , Ив. Сол у и и българската духовна култура, С, 1937. 

Публикации на докумендн от фонда: С и е г а р о в. Ив. — пж. 
нос. по-горе съчнненне. 

Документите във фонда са предимно пасма на българскн и 
гръцки език, свързани с дейностга на фондообразувателя из-
ключително по църковния въпрос. 

За дейноетта на фондообразувателя като протосангел в 
Солун говорят запазените пнема на Ерусалнмския патриарх 
Кирил, изпрг.тени от Цариград през 1850—1856 г., конто за-

•сягат следннте моментн: изпргщането на индулгенини от Па
вел Божнгробски в Солун до патриарх Кирил в Цариград; 
мъчнотиите и неприятностите на таксидпотската служба; 
заимотите на починалия протосингел Гедеон; за парнчни сумм, 
сметки, помощи и др.; за подпомагаие на църквата; назначава-
ието и преместването на архим.Павел на различии служби и др. 

От дейноетта му като игумен в Лесновския манастир са 
пнемата на Щнпско-Ыовоселската и Воденската община до 
архим. Павел във връзка със следннте въпроси: управленнето 
на църковните дела; клеветите на владнката против архим. 
Павел; тържествата по случаи освобожденнето от гръцкото 
духовно иго — разрешаването на църковния въпрос в 1870 г. 
и църковния събор през сыцата година; нзпращане на учители 
от Велес във Воден; назначаването му на другн служби; но-
сещението на Александър Хнлфердинг в Лесновскня манастир 
и книгата му за славяните и т. Н. 

За дейноетта на П. Божнгробски като архимандрит във 
Воден са запазенн документ по следннте въпроси: евнкване 

1 Поради оскъдннте сведения за фондообразувателя бнографич-
ннте даннн са определен)! прнблизително. 
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на вселенски събор през 1872 г.; дейността на д-р Стояи Чо-
маков по църковиия въпрос; изложеннето до Високата порта 
за българските епархии в Македония; отделянето на българ-
ската църква; избор на представител от Воденската епархня; 
свободно църковно управление на българите; обещаншгто 
на велнкия везир за известии отстъпки по църковнин вьпрос; 
въвеждането на българскн език при църковното богослужение 
във Воден; освобожденнето от гръцкото духовно иго; парите, 
конто архим. Павел дава за издръжка на училшцата; за на-
зиачаваието му за Воденскн митрополит; свнкването на все
ленски събор през 1872 г. в Цариград. Това са писма, изпра-
тени от Цариград и Солун през 1870—1871 г. от мнтроп. Ила-
рион Ловчанскн, Того (Георги) Гочов, Димнтър В. Македон
ски, д-р Ст. Чомаков и др. Заслужават да се отбележат и пис-
мата на Солунската българска църковна община до архнм. 
Павел във Воден от 21. VI и 14. IX. 1870 г., с конто го «канят 
да посети за два-трн дена града им, понеже българската об
щина в Солун е първа в Македония и всичкн дейци но народа 
ните работи трябва да влязат в сношение с иея. Общнната и 
народът желаят той да дойдевСолун».Списмоот 4. VII. 1871 г. 
от Цариград Гочо Гочов съобщава на архнм. Павел, че е из-
действувал да го включат в спнсъка на кандидатите за владицн. 

В нисмото си (от 22. IX. 1865 г. — Белград) д-р Ян Шафа-
рнк, директор на Белградската народна библиотека, до вла-
диката Владислав Ригер в Прага му препоръчва архнм. Павел 
като българнн от Солун, който понастоящем бил в Белград, 
за да събнра помощи за подиовяване на Ерусалнмскня «сла-
вяносръбскн» манастнр «Св. Арахангел Михаил». 

Фонд № 40; 7 арх. ед., 163 док.; 1782 . . . 1885 г. 

ДИМИТРАКИ ХАДЖИТОШЕВ ЦЕНОВИЧ1 

(Днмнтър Тодоров. Хаджнтсодоров, Хаджнтсодоровнч, Тошоолу) 

Деец но църковната борба о началото на XIX в. 

Фондът е предаден от Етнографскня музей; постьлления и след 
1924 г. 

1 Данин за датата на рождението му не се намернха. 
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И з т о ч н и ц и : 
За фондообразувателя: В е л к о в. Ив. Наши старинки градове, 

*С., 1903. с. 78—80; П о п г с о р г и с в , Й. Град Враца. Принос към 
историята му- С, 1903, с. 11, 39, 42—51 и др.; Йоцов , Д. Културно-
полнтическа история на Враца. Т. I. С, 1937,-с. 98—110. 

За фонда: Известия за команднровките на Миннстерството на На-
родното просвешенпе. С, 1905. Кн. 2. с. 339—340. 

Публикации на документн от фонда: Поп Г е о р г и е в , И. Град 
Враца. Принос към историята му. С, 1903. 

Докумеитите от фонда на Димнтраки Хаджитошев са главно 
кореспонденция, която съдържа незначителен брой пнема 
от фондообразувателя И ннсма от разни лица до него. Между 
-авторите на писмата лнчат нмената на епископ Антим Лов-
чански, Героним, игумен на Рнлския манастир, Иеремия, 
Филарет и Иосиф — проигуменн на Ватопедския манастир, 
митроп. Иларнон Търновскн, митроп. Макарий Търновскн, 
Рако Милановнч—Салиево, Тома Мнланович — Вндин, Ми-
лош Обреиович — Крагуевац (Сърбня), Георги Млхайлов — 
Плевен, Константин Огияновнч — Пирот, архим. Гаврил Пет
рович — Букурещ, Възко Тодоров — Плевен, Мануил Ив. 
Шишманоолу — Виднн, и др. Документалните материали от 
този дял обхващат разностраината дейност на фондообразува
теля. Те илюстрнрат грабптелството и злоупотребленнята на 
гръцките владицн, несъгласнята между тях и врачапи и за-
почналата борба срещу гръцкото духовенство начело с Д. Ха
джитошев (първия опит за сваляне на гръцкня владика Ме-
тодин — 1824 г.). Немзлко на брой са писмата, конто разкрн-
ват търговската му дейност. От тях лнчи, че той е търгувал 
с големнте градове в България, Влашко и Сърбия — с копрнна, 
кожи, восък, вълиа и други стоки. Тук е съхранеи един доку
мент на сръбски език откняз Милош Обреиович, който свиде-
телствува за установени търговски отношения между него и 
Д. Хаджитошев. Запазеннте пнема от Светогорските и Рнл
ския манастирн съдържат даннн за оказаната от фондообразу
вателя помощ на последиите, за матерналнпте им затруднения, 
за нзпращанн от тях таксидиотн за събиране на помощи и др. 
В едно пнемо от Рнлския маиастнр се съобщава на врачапи, 
че освен двама таксидиотн нзпращат и един монах, за да пре-
подава църковно пееие, за която цел се нзпращат и нужпнте 
кинги. За голямата популяриост на Д. Хаджитошев свидетел-
ствуват редица писма, в ко1гго се иска от него ходатайство пред 
турските власти, както и иамнращото се във фонда патриар-
шеско послание за назначаването на Методин {1813 г.) за Вра-
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чански епископ и Д. Хаджитошев за управител на Врачаиската 
епархия до постъпваието на Методий. От другн писма могат 
да се извлекат Дании за разните вндове даиъци и тяхиото съби-
ране, за иреследването на Д. Хаджитошев оттурските власти и 
обвнненнето, че бунтувал християннте против църковната и 
гражданската власт и др. 

Докумеиталните материал и от, до и за членове от семей-
ството на фондообразувателя могат да се разделят на слединге 
групп: писма до Тошо Ценов (Цен'ович) — баша; от н до Алек-
сандър Хаджитошев. от и до Замфнраки Хаджитошев н от и до 
Тодор (Тодораки) Хаджитошев—сннове. Този дял съдържа 
документи от следните лица: Атанас Василев — с. Краево 
(Ботеиградско), Найден Геров — Копрпвщица, иеромонах Да
ниил Хнлендарскн, Иларнон, игумен на Рилскня манастир, 
митроп. Илариои Търиовскн, митроп. Макарий Търиовскн, 
епископ Методий Врачански, Днмитър Хаджитошев— Оря-
хово, Георги Тодоров — Видии, Теодосия Серафимова — Вн-
дни, Стефан Богорпди. Замфнраки Димитров—София, То
дор (Тодораки) Димитров — Врана, Александър Димитров — 
Виеиа, митроп. Доротей Врачаискн — Плевей и Оряхово, 
Мсхмед наша — Етрополе, Цапко Хаджиннколов — Видии» 
хаджи Мннчо Хаджпцачев—ТърновоДрисант, цариградскня пат
риарх, и др. В този дял се съдържат дапин за злоупотребите 
на гръцките вдадици и борбата срешу тях; за лошото поведе
ние на гръцкип владика Агапин и стремежа на населението 
да се избави от него; за събиране на различите индове дапъци, 
във врачанскнте села; за търговня с вълна, коприиа, иамук 
и др.; за събиране помощи за разните маиастирн порадн маге-
риалннте затруднения, в конто се иамнрат; за тежкиге даиъпн, 
с конто са облаганп манастирнте; за кърджалийски грабежи, 
убийства и др. От другн иисма, намнращи се в този дял, мо
гат да се извлекат данни за Руско-турската война (1806—1812 г.); 
провъзгласяваието на Доротей за врачански епископ (5. I. 
1853 г.); за пзвършенн от него злоупотреби и недоволството на 
населението, за което говори един махзар, написаи от Хрпсто 
Самоковец и подписан от 40 души от Врана; за отиечатване па 
физика на български езнк от Найден Геров в 1849 г. и др. 

В дела от, до и за другн лица са събраип вснчкиге доку* 
мети, отнасящи се до Врачаиската община и др. Между ав~ 
торите на писмата личат имеиата на Доротей Врачански — 
Плевен. Оряхово, Одрин, Илариои Критски, митроп. Търиов
скн — Търиово, Константин, патриарх цариградски — Ца-
риград, баба Цвета Кръстенякова — Враца, еиископ Мето-
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дмй Врачански, Натанаил, игумен на Хнлендзрскня манастир, 
К. Огняиов—Цариград, Осман Пазвантоглу — Видин, Пан-
сйй Врачаиски — Царнград, епнскоп Софроиий Врачански, 
Хрисант, патриарх цариградски, и др. Тези писма са адреси-
рани до гражданн (първенци) на Враца, Христо Стойчев във 
Враца, митроп. Иларпон Търновскн, митроп. Аверкий Вра
чански, Мнлош Обреновнч и др. Документите от този дял 
са пак във връзка с църковната борба на врачапн: за събиране 
на епархиалните дългове, за провъзгласяването па Доротей 
за врачанскн епископ (1853 г.), за недоволството от него и 
борбата между Доротей и противпнците му, за убийството на 
гръцкия владнка Агапин, за назначаването на Аверкий (Пет
рович) за врачански митрополит. В съшата трупа документи 
се съхранява и едно пнсмо от Софроний Врачански от 1808 г., 
в което е отразена иадеждата за освобождение на Болгария от 
Русия; пнсмо от 18. II. 1811 г. относно благодариостта на рускпя 
генерал Турчанинов за оказаното от врачанм содействие на 
воиниците му. В една бележка от Осман Пазваитоглу, на
писана на турскн езнк, но с кнрилпца, се нзброяв-ат начал-
ннцнте на врачанската крепост по негово време. В този дял 
се съхранява и една тетрадка, конто съдържа предания, мо-
лнтвн, разказн, описания на чудотворнн икони, кръстове,' 
и др. на Светогорските манастирн, прение от ръкоиисно 
евангелие, намиращо се в болярската църква «Св. Никола» 
във Враца, и една печатка индулгенция от ерусалнмекия пат
риарх и владнцн, преведена на български езнк. 

Фонд № 41; 28 док.; 1857. . . 1877 г. 

ХАДЖИ ГЕОРГИ ХРИСТОВ ХЕСАПЧИЕВ 

Училищем деец от епохата на Възраждаието; родсн вероятно п Габ-
рово; член из учнлнщното настоятелство в Габрово от 1865 г.; почивал 
след Освобожденнето.1 

Фонды е предаден от Етногрэфскня музсй;посгьпления в от 1921 г. 

И з т о ч н и ц н : 
За фондообразувателя:' Ц о н ч е в. д-р П. Из обществен ото и кул-

турпо минало на Габрово. Исторически приноси. С, 1934. с. 316, 354, 468. 
1 Подробив и конкретнн биографичны дани» не можаха да бьдат от-

крнти пито в литературата. пито да бъдат извлечен)! от документите въа 
фонда. 
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Гол яма част от фонда на Георги Хесапчнев заема кореспон-
денцаята. От него е запазено едно лично писмо-чернова (1864 г.) 
до Тодор Ст. Бурмов — Цариград. Остаиалите са писма до 
него от Хрнсто Ст. Арнаудов, Тодор Ст. Бурмов, Никола Пала-
узов, Никола Ефт. Сапунов, Петко Хаджиманафов, Габров-
ското училнщно настоятелство н др. В тях са отразепп сведе
ния по училишни въпроси — ходатайство от Хр. Арнаудов 
за назначавангто на Иосиф Ковачев за учител в Габрово в 
1869 г.; но черковни въпроси; за ръкополагането на Иосиф 
Соколскн в" патриаршески чин от палата (1861 г.), за Сорбите 
по разрешаването на българския черковен въпрос — за неудач-
ння избор на представителите на Търновската епархия в Ца
риград и утвърждаването на екзархийскня устав (1871 г.). 

Докумеитите. свързанн с дейноапта па Г. Хссапчисв като 
член на училищното настоятелство (избран в 1865 г.), са след-
инте: бюджет за учил пшата през учебиата 1875/76 г.; доку
мент, в конто се изтъква иеобходимостта от определяне до
хода, конто църквнте т е дават на училпщага; документ« за 
дострояването на започнатото училище, за коего е нмало раз
решение от султан Меджид още преди 21 годипи (1867 г.); 
договорно писмо между комнснята за пзграждаие на нова 
сграда на училището и Генчо Кънчов с изброяване на уело-
внята, при конто той се наема да я построй (5. III. 1872 г.); 
молба от Габровското училишно настоятелство до мютесарнфа 
в Търиово за разрешение да седоизгради започнатото училищно 
здание; молба от Габровскии казалийски съвет до женския 
маиасгир в градазаотстъпванемястоза постройка на девическо 
училище (1875 г.); разписка, подписана от габровските учители, 
за иолучеин от тях заплати за един месец от 1877 г. и др. 

В дела от, до и за друга лица (1864 г.) е запазена преписка 
между хаджи поп Христо Йовчев— Габрово, и Тодор Ст. Бур
мов — Цариград, по парччни, лични и други въпроси. 

Фонд Ј6 42; 24 док.; 1844 . . . 1877 г. 

НИКИФОР ПОПКОНСТАНТИНОВ ПОПМАРКОВ 

(Никифор Попов, Никифор К- Попов, Ннкифор Консгангинович; 
нрякор: Мудрой) 

Заслужил просветен десц от времето на Възраждгшето; роден па 
26. V. 1824 г- в Елена; учил в Одеската семинария; учнтелствувал повече 
от ЯО годинн в Татар Пазарджнк (1845—1850 г.), Габрово (1856 — 1859 г.). 
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Елена (1852—1856 г- и 1859—1875 г.) и в Търново; член на Епархналннн 
съвет в Тгрново; ннспектор-реннэор »а Петропавловската семинария в 
Лясковец през 1876—187/ г.; след Освобожден и сто — председател на 
Градскня съвет в Елена, предстйвител в Учреднтелното народно събранио 
II директор на Тьрновската девн ческа гимназия; превел и съетдвил ня~ 
колко книги: «Цветособрание иъркопнославянскаго ИЛИ старобългар-
скаго язика». Царнград — Галата« 1858; «РъководствО към нравственна 
философия на новоначалннте». Белград, 1847 л др.: починал на 27. ХП. 
1881 г. о Търполо-

И з т о ч и и ц и : 
V За фондообразувателя: Б я т а к л и е в, Ив. ГраД Татар-Пазар* 

джнк- Исторнко-географскн преглед. С , 1923, с. 203—206; Шишм а-
и о в, д-р И в. Д. В. И, Григорович. Нсговото пътешествне в Евро* 
лейска Турция (1844—1845)- В; СбБЛН. Кн. VI- Сл, 1916, с. М9—151. 

Между документнте на фонда па Нпкифор Попконстаити-
иов се намнрат кратки автобиографична бслежки от пего, 
конго съдържат конкретна данин за учеипето му в Херсон-
ската духовна семинария в Одеса; за годнинтс на учнтелству-
вапето му в отделимте градове, за членството му в Епархналнмя 
съвет в Търново; :*а съденето му през 1845—1846 г. в Татар 
Пазарджик и Пловдив като «бунтовннк и руски агент» — член 
на пякакъв съюз в Одеса, и оправдаването му и др. В кореспон-
денцията са запазепи писма-чернови от фондообразувателя до 
Александър Екзарх в Царнград, до Петър Берон, до дирек
тора на Рншельовския лицей в Одеса, до митроп. Иларион 
Кюстендилскн и др., в конто се намнрат сведения за съетоя-
иието на училищата в Пазарджик и околнята. В едно от тих 
N. Пои Константинов нзказва благодарност ил Петър Берон 
за получеинте 20 екземпляря от «Рнбпия буквйр», конто му е 
изпратнл. Отразено е п желанието на Н. Поп Константинов 
да стане редовен ученик в Рншельовския линей. Във фонда 
са запазепи и пнема до Н. Попкопстаитинов от следиите ко-
респондеитп: Марко Попкойчов Витанов, Станислав Д. Дос-
певски, Алберт Л. Лонг, Казалпйскнн съвет в с. Беброво 
(Еленско), жнтелите от с. Кумрумахали (дн. Разделцн, Тър-
говнщко) и др. В тях пма сведения по училищни въпросн: 
за строежа на училището в Елена (1863 г.); з.( местата за уче-
ННЦи-българн в Роберт колеж— Царнград (1865 г.); за съби-
ране на помощи за постройка на училище (1874 г.) в с. Скрн-
жево (Зъхиенско— Македония, дн. в Гърция). 

Повечето от докуменгнте, евързанн с дейноетта на Н. Поп-
констанпшов като учител и училищен наспюятел, са: писма, 
разменени между Йордан Николов и иървенците на Елена до 
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мнтроп. Илариоп Кюстенднлски (за получената чрез учителя 
Милан РадиЕогв парична помощ за постройка на ково училище 
в Елена от Иларион); писма от първенците в Елена до Аб-

дуллах ефендн (отпоено уславянсто му за учител по турскн 
език); от Елеиското училншио настоятелство до обшнпата в 
с. Черна вода, Елеиско; от архимандрит Стефан до хрнстия-
ните в Търновската епархия и др. В тях намираме сведения и 
за избнрането на Н. Поикоистантииов за член на учнлнщното 
настоятелство и др. Запазени са съшо: речта па Н. Попкон-
стантинов за значението на гр. Елена като просвечен центвр 
в мнналото и необход и мостга да се отвори ново училище; 
речта му, произнесена на велнкденските тържества 1б73 г., 
па конто присъетвувал и мнтроп. Иларион Търновскн (Мака-
рнополскн) — възхвала на иеговата борба против гърцитс и 
за създаване на самостомтелна българска черква. Към дей-
ноетта па Н. Попконстантинов може да се отнесе и един пегов 
ръкопис, в конто излага свои мнели, влезли о прошение до Ви-
соката порта, с коего се е искало обезпечаване на българеката 
народност и утвърждаване на самостоятелиа българска църква, 
и др. 

Фонд № 43; 74 док.; 1847 . . . 1883 г. 

ПЕТКО РАЧОВ СЛАБЕЙКОВ 
(Петко Рачов Тодоров; прозвища и псепдомнми: Аз който съм. Дядо 
Дечо, Дядо Дудоих. Котлпрои. П. Р. Медни Карнди, Медннкароп. Недо
делан писач. Новий Гайдар. П. Р. Славейскн. ТвоЙт недодялан писач 
млн веке по-право Гандар-писар) 

Един от най-заелужилнте дейии на бьлгарското просветно и кул 
турно възраждане, андон писател, журналист и учнтел. 

Фонды е предаден от Етнографския музей; поетьпления и от 1928.' 
1929. 1930 и 1950 .. 

И з г о ч н и ц и: 
За фондообраэуватсля: Д и и е к о в. П. Петко Рачев Славейков. 

Творчески път. С , 1956; К о с е в . Д. Петко Рачеа Славейков. Общест-
вена и полнтпческа лейност. В: Г о д к ш и и к на Софийский универ
ситет. Т. ХЫН. С , 1947.; С л а в с й к о в а, Св. Петко Р. Славейкои. 
Биографически очерк. С , 1959. 

За фонда: С л а в е й к о и а. Св. Архивы на Петко Рачов Славей
ков — Л и т е р а т у р с и архив. Т. I. П. Р. Славейков. С . 1959. с. 
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5—13: 1 л а в е и -к о и, Ив. БиОлиотеката м ръколнсите па П. Р. Сла
вейков. — Б ъ л I. ч и с ъ л, 1896, кн. 5. с. 65—82. 

Публикации на докумснтн от фонда: Л и т е р а т у р е ) ! архив. 
Т. I. П. Р. Славейков. С, 1959-

От биографичншпе материали във фонда е запазено едно 
родословно дърво на рода на П. Р. Славейков, изработено от 
Петър Попкойчев Внтанов. 

Между кореспондеицията се намнрат няколко черновн ог 
писма на П. Р. Славейков до общината на Трявна и няколко 
ппсма до иеизвестнн адрёсати. В писмото сн от 26. IX. 1850 г. 
до Тревненската община Славейков отправя укори до нейнмтс 
ръководители, че не мпслят за благото на народа си. В 4 ппсма 
до неизвестнн адрёсати се засягат парнчнн и другн въпроси от 
лнчен характер. В писмата, изпратени до фондообразувателя, 
лнчат нмената на Васил Берои, Ст. Бояджов, Днмитър Бър-
ньов, Н. П. Василев, поп Койчо Внтанов, Александър Гра 
нитски, Александър Екзарх, Ранко Иванчев, Хрнсто Пеичо 
Казасов, К. Кесаров, Константин С. Кнпиловски. Панделп 
Кпспмов, Евгения Кисимова, Алберт Л. Лонг, Р. Маврндов, 
Жечо Мзраджиев, Никола Мнхайловски, Цвятко Недев, Пе-
тър Оджаков, М. Петрович, Александър Рлчннски, К. Райков, 
поп Андрей Робовскн, Иван Славейков, Н. Спиридонов, А.Д. 
Хесапчиев, Драган Цаиков, Илия Д. Шнваров, гражданн от 
Плевен и др. По-голяма част от кореспондеицията е свързана 
с дейноетта на фондообразувателя като журналист, писател, 
учител и общественик.Застъпеннса следннте въпроси: във връзка 
с нздаването н разпространеннето ,на никои от Славейковнте 
книги и вестиицн (иабиране на абонати, изпращане на мате-
рпали за в. «ГаЙда», за отпечатване на «Смесна китка», за 
напневането на калеидарчета, за отправеиа покана от Алек
сандър Екзарх от 21. X. 1860 г. до Славейков да поеме редак-
тирането на «Цариградски вестник» ндр.); по училищни въпроси 
(във връзка с учнтелствуването на фондообразувателя във 
Враца, Плевен, Свшдов и др., сведения за училнщата в Плевен. 
молб;) за съдействнето на Славейков пред врачанскня владнка 
да заплати обещаннте на плевеиското училище учебници, 
сметки по постройка на ново училище в Габрово — 1866 г., 
и др.); по църковння въпрос (за преговори с Цариградската 
патркаршня през 1861 г., за живота на заюч.чште български 
владнцн в Бруса — 1864 г., за огношението на тревненските 
първенци към гръцкия владика в Търново, за участието на 
Славейков в църковннте борби, за избнрането му за предста-
внтел на Севлиево нацърковния събор в 1861 и др.); за доставка 
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па сп- «Българскн книжици» и в. «Дунавски лебед» заСевлнево; 
за излизането на първия брой на сп. «Мнрозрение»; относж» 
статнпта на Тодор Ст. Бурмов срещу Н. Мнхайловскн; отпоено 
обещание над-р А. ЛонгСлавейков да преведе Новин завег на 
българскн езнк и му намери постоянна работа; за изпратепм 
до фондообразувателя фолклорнн материалы; за проявен 
интерес от рускня консул във Варна Ал. Рачинскн по българ-
ските въпроси; сведение за проведено от турската власт в Тър-
ново тържество по случай разбпването на рускнте войски при 
Севастопол през 1854 г.; за пзгубен сандък с книги и ръкопнен 
на Славейков; по семейни, парпчни н други въпроси-

От разностранната дейност на фондообразувателя са запа-
зенн съвсем незпачптелнн по брой материалы: от ръкописите 
се намнрат един откъс от статня (без начало н край), в конто 
Славейков обяснява понятието «Православен» и част от превода 
на романа на Д. Дефо «Робинзон Крузо». 

От учипшеката му дейност е запазено само едно условно 
ипемо от 5. X. 1862 г., подписано от Тревненските първенци 
за назначеннето на Славейков за учнтел в Трявиа за една 
година и за определената му заплата. 

Във фонда се иамират няколко документа до семейстеото 
на фондообразувателя. Това са 10 писма на П. Р. Славейков до 
жена му Ирина. Тези писма са от личен Характер , но съдържат 
редина дашги от живота на поета —за материалното му съето-
яние, сведения за дейпоетта му, за здравословното му съетоя-
ние, за отношеиията му към семейството и др. 

Ф. № 44; 83 док.; 1 8 1 1 . . . 1877 г. 

АНДРЕЙ И СТОЯН РОБОВИ 

(Андрей Дониов (Попдойнов) Робовскн — Даскал Дсчо, Стоян 
Попандреса Робовскн) 

Андрей Робов — книжовннк и учнтел; ученик на Хрнстакн Павло
вич; роден на 19- VIII, 1801 г. в Елена; учнтелствувал в Елена (1834— 
1838 г.)- Горна Оряховнца, Лясковеи и Трявна (1838—1840 *\); "Рез 1842 г. 
станал свещеннк в Елена и работил като общественик и книгошдател; 
починал на 26 декемврн 1858 г. 

Стоян Андреев Робов (син на Андрей Робов) — дългогодншен учи* 
тел в с. Беброао. Еленско (1852—1853 г.), въа Враца, Елена» Лясковеи 
(1857—1873 г.), Разград. Търговнше (1873—1874 г.); роден през 1834 г. 
в Елена; починал в 1878 г, 
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И 3 Т О ' М | || Ц ц ; 

За фоидообра1уватслите: А р и з у д о в , М. Неофит Хнлендярскн 
Бозоели( 1785—1848). Живот—дело— епоха. С , 1930- с. 437; Н е и о в-, Й. Ав
тобиография. - СбНУ. С , 1896. Кн. XIII. с. 355—369; Б о б ч е ц. 
С. С- Принос към нсторнята па Българското възраждане. Поп Андрея 
Робоискн. -— СбНУ. Кн. XXГ I. Дял псторнкофнлологнчсн н фолк* 
лорен. С., 1905, с* 1 — 17; К ъ р ш о в с к н, П. С*И Н. Б об ч ев . Стоян 
и, Андреев Робовскн. В: Е л с н е к и с б о р н и к * С , 1931. с. 231 — 
236; К 1» р ш о о с к и, П. С Из мпналото на град Елена. Кн VIII. 
Елена, 1932, с. 80—82. 

Най-голяма част от матерналите във фонда заема кореспон-
денцията. Запазени са писма-черновн от Андреи Робов и 
Стоян Робов до Неофит Возвели, до жители в Елена, до пър-
непни във Врана, до епископ Доротеи във Враца, до училищ
ного настоятелство в Ески Джумая(дн. Тт>рговнше), до Алек-
еандър Екзгрх— Царнград, и др., к а кто н размеиеин писма 
между двамата. Запазено с едно писмо от 1841 г. от А. Робов 
(Елена) до Неофит Возвел», в което той го угешава в заточе-
ннето му. Восгаиалитесе намнрат ценнп сведения за съетоянн-
ето на учнлищата и училищного дело във Врана и Елена; 
за назначавапсто на Н. МнхаПловски за учнтел в Плевей, 
1854 г.; за учнтелствувансто на Ст. Робов във Враца; за гра-
бнтелствата на турците в Елена; отпоено борбите за извоюване 
на независима българска иърква, за гьржеството, съетояло се 
в Елена на 9. III. 1870 г. по повод разришвамето на църковпня 
въирос в Царнград. 

По-гол яма група са иисмата до Робови, в която въз основа 
на адресата и съдържанпето се оформят две групп: едннте — 
до Ан. Робов, другнте—до Ст. Робов. 

А втор и на пнемата до Ан. Робов са: хаджи Станчо Драганов 
от с. Беброво (Еленско). Антонин Енюв — КарнОбат, 
граждан« От Елена и Враца и др. В тях нма сведе
ния за желай него на Драганов еннът на Ан. Робов — Стоян, 
да стане учнтел в Беброво; за педоволството на Антоний Енюв 
от учнтелствуването си в Карнобат поради лппсата на средства 
за учнлпщип нужди п малкйя брон ученицн; за определинего 
на Ан. Робов от еленчани за духовен и светски съветник на 
Еленско; н Другн въпроси. 

До Ст. Робов са запазени писма от Алексапдър Екзарх — 
Царнград (1859 р.), Йордан Арнаудов — Паиагюрище (1869 г.), 
Сава Г. Катрафилов — Ески Джумая (ди. Търговнще), 
Паиделн Кнсимов, Никола Михайловски — Търново (1859 г) , 
Елена (1851 г.), Царнград (1874 г.), Иван Момчилов, първенцн 
от Лясковец (1861 г.), и др. В тях са поместенн дапии за обеща-
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нието на Александър Екзарх да нздаде биография на локойния 
Андрей Робов за съетояннето на учил кишите работи в Пана-
гюрище нзаобразуваното в града читалииде; за желанието па 
Сава Г. Катрафнлов да назначи Сг. Робов за учитсл в Ески 
Джумая; за изиращани до Ст. Робов от Ив. Момчилов книги; 
за покана, която първении от Ласковей нзпрашат до Ст. Робов 
да отнде там учнтел, и др. 

Във връзка с дейността на А. и Ст. Робови са запазени 
няколко документа: дейността на А. Робов като свещеник 
е нлюстрнрана от свидетелство за ръкополагането му в свеще-
нически чин на 14. 1. 1842 г.; копие-заявление от А. Робой 
до меджлиса в Търново, в което се оплаква от Търнонската 
митрополия. 

От учшпелскшпа дейност на Ст. Робов са запазени пнсма от 
него до учнлишмото настоятелство в Елена (1865 г.) и до учи-
лищното настоятелство в Ески Джумая (1861 г.), с конто се 
еъгласява да стане учнтел и уточнява условията. Във връзка 
с книжовната дейност на Ст. Робов са запазени 2 хвалебственн 
песни от иего за Врачанския епископ Доротей и за Неофит 
Търновски. 

От съвместната издателем и кнцжовна дейност на батата 
и енна Робови с запазеио договорно писмо между тях и Алек
сандър Екзарх във връзка с печатане и продаване на книги в 
съдружие (6. IX. 1858 г.). 

В документите от, до и за друга лица са запазени следните 
писма: от Замфмраки Димптриевич до Константин Огняновнч, 
от Стефан Хаджибакърджиоглу до Сава Добронлоднн, от 
Емануил Васкидович до сина му — асички по училнщни, 
личнн и други въпросн. Към тази група документп може да се 
отиесе и един пепълен ръкопис — част от география на Балкан
ский полуостров (без автор). 

Фонд № 45; 561 док.; 1846 . . . 1888 г. 

МИТРОПОЛИТ ИЛАРИОН ЛОВЧАНСКИ И КЮСТЕНДИЛСКИ 

(Свст:ко имс: Иван Иванов) 
Известен Оългарскн митрополит, деец но църкошшя йьирос от епо-

хата на Възраждането и след Освобождсинето;роден в 1800 г. (1801 г.) в 
Елена; получил манастирско образование в Капиновскнн манастир кран 
Търново, където прекарал дглгн годный; и 1819 г. станал монах; руко
положен скоро в неродиконскн чин, служил дълги години прн търиов-
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синя митроп. Иларион и при търионския оладнка Неофит; в 1849 г. бил 
ръкоположен за епископ; проз 1852 г. станал Ловчанскн митрополнг 
и в продолжение на 20 годин и оъзглавявал Лончанската епархия; взел гчастис в църковно-народннте борбн срещу Гръиката патриарший; през 
868 г. скъсал с патрнаршнята, лриеъсднннл се към на родните архиереи 

н заминал за Царнград. кьдето станал порадн старшинството сн предсе-
дател на архиерепското хьбранне (Синода); през 1872 г- бил избран за 
Кюстенднлски митрополит; починал на 2. II. 1884 г. в Кюстенднл. 

Фондът е предаден от Етнографския музей; постъплення и от 1930 г. 

И 1 т о 'I и и ц и: 
За фондообразувателя: В а с н л ь о в , Т. Илариоп Ловчснски к 

църковният въпрос. — ДV х о в и а к у л т у р а . 1920, кн. 1—2, 
с. 109—И4; И в а н о-в, Й. Северна Македония. С, 1906, с. 339 и др.; 
Ц а и к о в Ст. Българската православна иърква от Освобожденнето до-
настояще време- В. Годншннк на Софийский университет. VI. Богослов
ски факултет. Т, XVI. 1938—1939. С. 1939. с. 23—24. 

Публикации на документ» от фонда: А п р н л с к о в ъ с т а н н с -
1876 г. Сборник от документи. Под ред. на проф. Ал. К- Бурмов. Т. I. 
С 1954. с- 381—383. 

Към биографична те материал и могат да се отнесат слединге 
документы, свързанн с живота на фондообразувателя: автобио
графична бележка, писана в Кюстендил (б. д.) от митроп. 
Иларион; завещание (препис) на Иларион Кюстенднлски от 
2. VIII. 1881 г\, с коего назначапа пзпълннтелнте на завеща-
нието си и оп редел я какво ще оста не на църковннте епитропи, 
какво ще получат блнзките му, учнлищата в Кюстенднл, Рил-
скнят манастпр, Капниовскпят манасгнр, бедните, селените 
свещенпин н пр.; опис на движимнте и недвижимите имоти на 
Иларион Кюстенднлски; опис на църковмите му одеждн; раз-
пнска за получените вещи според завещаннето; сиисък на 
вещнте. получени от комисията, учредена да прегледа заве
щаннето, списъшг, разпнскн, протоколы и др. на лицата, полу
чили пари съгласно със завещаннето; протокол за завешаннте 
сумм, прндружен с опис на вещнте, конго остават на мнтропо-
лията в Кюстендил и на църквата «Св. Богородица». Тук се 
намнрат и 15 разпнскн за получени сумм от завещаннето па 
митроп. Иларион, изпратени от Иосиф I, митроп. Мелетий и 
др. ДО изпълнителнте на завещаннето през 1885—1886 г. от 
Царнград, София, Кюстендил и др. Освен тях са запазени и 
20 пнсма-черновн от Рафаил Дренски до мннистъра на външ-
ннте работы и изповеданыятэ, Българската народна банка в 
София, Екзарх Иосиф I в Царнград, Иван Владикин в Бяла 
Слатина и др., писаны през 1885—1688 г. пак във връзка със 
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завещанието; писмата, размснени между Министерство™ на 
външиите работн и нзповеданнята, Кюстсндилския окръжен 
управнтел, наследшщнте н изпълнителите на завещаннето на 
митроп. Иларион са запазени също в отдел на тетрадка и об-
хващат периода 1884—1886 г. Запазени са и голям броЙ мате
риал!! за погребението на Иларион Кюстеиднлски (сметки, 
разпискн, спнсъин и пр.). Освен горензброеннте материали 
към същии дял (биографичны) могат да се отнесат и едиа група 
документи с воден и лнчни сметки за периода 1859—1883 г. и др. 

Останалнте документалии материали във фонда (нзклю-
чнтелио пнсма) са свързани с дейността на фондообразувателя 
и могат да се разделят на няколко по-големи групп съобразно с 
тази дейност. 

В първата група материали, засягащн времето, когато е 
бил Ловчански митрополит, са запазени писма от него и до 
него на български и гръикн езнк. Пнсмата от него са отправени 
до свещеник Антоний Хранов в Кюстендил, до членовете на 
общнната в Кюстендил, до първениите н старейте на Троян
ский манастир и др. от 1869—1872 г., конто са във връзка с 
изпратен от Иларион Ловчански фермам за построяване на 
черква в Радомир; за събиране на доброволни помощи по 
уреждането на черковнпя въпрос изобщо; за препоръка от 
Иларион да се приеме за игумен на Троянския манастир дядо 
Йоникнй от Гложенскня манастир и др. Запазено е също и 
писмото на Иларион Ловчански от 16. II. 1872 г. (Цариград) 
до приврсменпата комисия в Цариград, с което моли да «прн-
емат оставката му от екзархнйския чин, защото е стар и силите 
му не позволяват да приеме този висок пост». 

Между писмата до Иларион Ловчански личат имената на: 
мнтроп. Иларион Макарнополски, д-р Стоян Чомаков, Иван 
Стефанов, Илия Цановнч (?) и др., писани от Виднн, Ловеч, 
Цариград и др. през 1862—1872 г. В тях са застъпени следиите 
конкретии момеити по църковното дело: уреждане на българ-
скня черковеи въпрос; проектът за определяне на самостоя-
телна българска черква; Българският църковен събор през 
1871 г.; интригите па патриаршията пред правнтелството по 
църковния въпрос; духовннте обязаности на свещеницнте; 
партнята на младите и отношението и към старите (1872 г.); 
взетн сумн от видииския митрополит (Антнм) при обиколката 
му из Ловешката епархия, конто задържал само за себе си; 
подялбата на енориите и черковннте приходи между местинте 
свещеннци; отношението на новия каймакамнн в Ловеч (1872 г.) 
към работите на епнскопията; мъчнотинте прн събиране на 
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данъка владичнна; продаването на десятъка от търновскня 
мютесарнф; дописка във в. «Македония» откосно' неверии слу-
хове, че Иларион ще бъде избран за Софийски митрополит 
(1872 г.); нзбирапето му за Кюстеидилски митрополит. По учи-
лищното и просветно дело в 1872 г. има сведения за желаиието 
на троянцн да построят училище; за задържаието на част от 
владичипата за техннте училища; за пзпратена помощ на девн-
ческото училище в Елена и Сдивен; за годншната вноска на 
Богословского училище, стипендии на учекнци, книгите им; 
за нэплащане заплатите па учнтелите; за представянето 2—3 
пъти на пиесата «Раина княгиня» в Ловеч; за разиространенне 
на Историята на Кръстевнч и др. 

Освен в кореспонденинята" дейността му е отразена и в 
следиите документ: няколко окръжни от Иларион Ловчански, 
ппсапи в Царигрзд през 1869—1870 г. до гражданнте в Ловеч, 
Кюстендил и др., в конто се говори за доброволната помощ за 
доизграждане на българската черква в Цариград; за изработ-
ването на проект за уреждане на черковна самостоятелносг; 
за комисията от трима българи и трима гърцн, която ще опре
дели кои епархии ще влязат в българската черква. Тук се 
намира и едно поучнтелно слово иа Иларион Ловчанскн към 
християннте в Ловеч. 

Освен сноменатнте към биографичните материалн лпчни 
сметки тук могат да се отнесат к една друга трупа сметки във 
връзка с дейността му като внсше духовно лице (Ловчански 
митрополит) —сметки за суми, прнети като подарък, и за какво 
ги е изразходвал; сметки за събраната помощ от ловешките 
села за българската черква в Цариград; тефтер с водени от 
Иларион сметки: «Доходът на Българската в Търново екзар-
хня от разнн епархии, както следва. . .»; «Приходи и разходн 
на Българската екзэрхия за 1860—1872 г.» и голям брой други 
сметки к тефтер, обхващащи периода 1853—1872 г-

Във втората група, която очертава дейността на фонда-
оОразувателя като Кюстеидилски митрополит (1872—1884 г.), 
се намнрат следните документалнн материали: тетрадка с 
писма-чернови от Иларион Кюстеидилски, писани през 1873 г. 
и изиратенидо Антнм I и други екзархисти. Някон от въпроснте, 
застытеии в тях, са слепните: утвърждаване на Екзархийскня 
устав и приемане на Кюстепднлската епархия от Иларион; 
пречките при събнрането на владишкия данък; интрнгите на 
гръцкнте владнцн Игиатнй и Панснй Скопски, конто се стре-
мелн да подронят авторитета па екзархията; иедоразуменията 
между владиката Партеннй и гражданнте в Пирот; враждеб-
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ннте отношения между българите и гъркоманите в Кюстендил; 
жсланието на кюстендплцн да не се прнемат от гьрците пари за 
българската черква; интрнгите на владнката Игнатий и него-
внте привърженнии; молбата на гъркоманите до софийский 
мютссариф да нм иозволи да си построят черква и др. 

В друга зашита тетрадка пма преписка (иовечето ннсма са 
черновн от Иларион), водепа през 1879—1880 г. между мнтроп. 
Иларнон, екзарх Иосиф I, Марко Балабанов и Др. (Царнград, 
София, Кюстендил и др.). В нея се говори по следннте въпроси: 
за изработване на законопроект по «вероизповедното ведом
ство»; за духовните наредбн, конто изработнли архиеренте в 
Търиово; за епархннте, конто били извън граннците на княже-
ството; за владнчината, която т е се плаща вече от дьржа-
вата; за пар,шаването на царския ферман (мютесарнфът 
забранил да се произнеся името на българския владика в 
Кюстендил и Кратово); сведения за Кюстендилската епархия, 
от която сдна част се намира още под турско иго, и др. 

В кореспонденцията до Иларион като кюстендилски митро
полит се срещат иыеиата на Антнм I, Стоян Чомаков, Георги 
Груев, иеромонах Синесин Стобийски и др. (от Цариград, 
София, Пловдив, Кратовб, 1Дип и др. през 1872—1883 г.). 
В писмата са застъпени следните конкретни въпроси по чер-
ковното дело-, лошото материално положение на екзархнята; 
нзпращането на гръцкн владиин от патрпаршнята в чисто 
българските епархии; полученото разрешение за избор на ек-
зархннскн съвет и неговнте членове; избор на членове за Св. 
Синод (в състава влиза мнтроп. Иларион) и потвърждаване 
на нзбора от турското нравнтелство; намаляване броя на чле-
новете на Синода и екзархийскпя съвет; нзбпране и съставяне 
на епархинскн съвет и на казалийски и нахийскп съвет в 
Кюстендилската епархия; иривременннят правилиик за вът-
рсшното управление на екзархнята; пречкнте и беззаконнята, 
конто срещал Иларион от страна на гръцкия владика Игнатий 
и прнвържеииците му, и борбата срещу него; назпачеиата 
комисня от Високата порта за отстраняване на владнката 
Игнатии от Кюстендилската епархия; нзбпране помощник на 
Иларноп, конто да ю замества при отсъствие; намесата на 
кочаискня каймакам в черковните работи и клеветнте му 
срсщу Иларнон; меркнте за по-лесно събиране на екзархий-
ското даждие и подобряване положеинето на свещеинците; 
опройержение на слуха, че е имало пякакво тайно споразу-
мение между екзархнята и иатриаршията; освещаваието на 
Банишорската черква в Кюстендил; желанието на гръцкия 
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патриарх да измени фермана (за самостоятелна българска 
черква); меркнте, конто трябва да се вземат срещу порядките 
на калугерите и кзлугеркнте в манастнрпте (за да се спрат 
оплакванията на христняните до Св. Синод и писането по 
вестницнте); нзгонвэнето на гръцките владици, конто са оста-
нали в българскнте епархии след създаваие на екзархията 
и отношението на Синода по тоя въпрос; съставеиатз комисня 
от турското правителство (едпо лице от Високата порта, едно 
от екзархията н едно от патрнаршията), със задача да направн 
допнтване до смесеиите епархии, конто имат право да минат 
към екзархията; издаваие фермани за построяване на черквн; 
ръкополагане на свешеннци, епнскопи и пр.; едииственото 
духовно списание «Възкресннк» (1875 г.), коего нзлнза по това 
време; определяне заплата па митрополитите и техннте замрст-
ницн от правнтелството; седалището на българския екзарх 
(Пловдип); причините, норади конто не са бнлн пратели (бьл-
гарски) вл ад иди в македонските епархии —Охрндска и Скоп-
ска — след Освободителната воина; за някои постановления 
(на Министерство™ на външните работи в княжеството) от
поено управление™ на черквата; управлението на еиархннте в 
княжеството и одобряване правнлнншгге на Св. Синод (дадени 
са осиовните положения в правплннка) и др. 

В други нисма са застъпепи въпросн и по училищношо дело: 
евиквзне на училищем събор (1874 г.) от най-добрнте учители 
в епархнятз; съетавяне програма на осиовните и подготвигелни 
училища; прнлагаие на окръжното, с което се олределя във 
всяка черква по един дискос в полза на бедннте училища 
(1874 г.); даване помощи от екзархията на учнлншата; изпра-
щането на Константин Живков в Ннколаевскзта гимназия със 
стипендия и на други ученицн в Русня; събнране помощи за 
построяване на училища; назначаване на учители и учителки 
в епархнята- Тук нма сведения н по други въпроси: създаваие 
на печати от българи в Цэриград с цел да се подпечатват про
шения до правнтелството (1874 г.) преобразования от страна 
на турската власт в съетава на управителните съвети и съди-
лпщата в началото на 1876 г.; нолучаване на в. «Изгочно време» 
в Кюстенднл; полагане усилия за запазване спокойствие™ 
между населението в Кюстенднлската епархия по време па 
Апрнлското въетаине; събирането от хрнстнянското населе
ние на данъка «бедел-и аскери»; определената комисия по 
събиране помощи за гладуващото малоазинско население; 
завещание™ на Авксентий Велешки и др. , 
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Към съхраняваннте писма, които разкрнват дейнистта 
на фондосбразувателя като Кюстендилски митрополит 
(1872—1884 г.). могат да се отмесат: протокол от 10. X. 1872 г. 
(Кюстендил) на първото главно заседание, свикано и предсе-
дателствувано от него за нзбиране на духовни и мирски члё-
иове на иривремеиния съвет в Кюстенднлската епархия; спи-
сък с описание на черквнте в Кюстендил, Радомир и околно-
стнте им и сведений за духовиите лица На същите места; няколко» 
печатни документа на български н гръцки език — ферманът 
за обявяване на иезависимостта на българската църква; «ок-
ръжно пнсмо от Българската екзархня, подписано от Антим 1, 
митрополит Вндински и екзарх български, до свещенииите» 
(от 14. V. 1876 г.) отнссно свещепици, взели участие в Апоил-* 
ското въстание (прпзовават всички към нокориост нпреданост 
на правителството и на мюсюлманското население, като гн 
съветват да поучават в този дух и енорпашите си) и др. 

Къмдейността могат да се отнесат и равносметките за при
ходите и разходите на Кюстендил ското чсрковно настоятел-
ство, Щииската каза, па екзархийското съкровшце и др. за 
1873—1875 г.; разписки за полученн суми срешу екэархийско 
даждпе и разни другн сметки на екзархията, епархня'га и 
пр., както и за изплащане па учителскпте заплати (запазен е 
списък на лнцата, дали заем на общината за нзплащане иа 
учителскпте заплати); списък на учнлшцата в спархпята и др. 

Ос вен отбелязаните доесга във връзка с денноетта на Ила-
риои пнема п други матернали от и до Иларнои Кюстенднлскн 
във фонда има и едпа трупа документы, конто са пзпратени 
от и до Кк стсндилскатасбщина (от Антим I, Ив. Д. Доспевскн, 
А. Д. Живков, Д. Д. Македонски, Г. А. Цариградски, Св. Си-
иод в Царпград, различим общнпи и лица: Захарнй Хзджи-
гюров. Стоя и Чомаков, Хрнсто Тъпчилещов и др. — всички 
от 1866—1876 г.). В тях са отразенн еледните вънроси по чер-
ковното дело: за лошото положение в някон села, конто са 
останалн без свещеницн; за гръцкото влияние в епархнита; 
за интрнгите и безчипствата иа гръикпя владпка Игнатии и 
борбата против него от страна иа българнте; за броя на хрнстн-
япите в Щипско-Новоселската община и желанието им да се 
прнсъедиият към Велешката епархия; за уреждането па вла-
дишкнте заплати в Кюстенднлска епархия; за оп редел я не 
таксите на обредите, които извършват свещениците; за злоу
потребите на някон от тях; за положенпето на черковното дело 
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в Палаиечко; за първия проект за уреждапе на черковппте 
работи; за усилията и средствата на патрнзршнята да не влезе 
в сила ферманът за учредяваие на Българска екзархия; за 
избор на представители от Кюстепднлската епархия на събора 
в Цариград по уреждапе на черковния въпрос (запазенн са 
също и два «блэгодарителнн адреса» до султана и великия ве-
знр, нзпратени от Кюстенднлската епархия по случай раз-
решаването на черковния въпрос); «списък на подарените на 
Кюстенднлската църковна община одежди и книги» от Оде-

•ското настоятелство; за наредбата на правптелството до граж-
данските власти да може населението безпрепятствено да из-
бира представители за народння събор в Цариград и неговнте 
решения; за избора на Иларион Ловчанскн за владика на 
Кюстенднлската епархия; иазначаване на нови духовнп и 
мнрскн избиратели там; избор на екзарх и членове на екзар-
хийския съвет; събиране на екзархийскня данък; за бсдственото 
положение на екзархнйското съкровище; построяване на чер-
-кви; назиачаване и уволняване на свещепнцн и епископи и др. 

В сыдата група могат да се извлекат и някои сведения по 
училищни еъпроси: за набавянето на учебнн ръководства, гео-
графски карти и Др.; за иазначаването на учители,за техните 
заплати и пр.; за императорский лицей в Цариград, в който 
следвали 44 българи (1872 г.); за събирането на помощи за 
построяване на девнческо училище в Ппяпечкпмаиастир и др. 

■Освен тях са запазени и ияколко списъка на учнлищата в 
епархнята (1873 г.), на лнцата, конто са дали заем на общината 
за учнтелскнте заплати (1875 г.); сметки за давани пари за 
учнлищата в Кюстенднлската епархия (1874 г.) и др. 

Фонд № 46; 304 док.; 1870 . . . 1907 г. 

БЪЛГАРСКА ЕКЗАРХИЯ 

Рькоиоден орган на бългаоската черква, учроден с ферман от 28. И. 
1870 г. след продължнтелна борба на бьлгарсккя народ за обособяване на 
независима черкиа. 

Фонд-ьт е предаден от Етнографскня музей: постьплриня и от 1939 г, 
и др. 

И 3 Т О Ч Н II Ц П 1 

За фондообразурателя: Е р т н м н й , архим. Б*лгарската екзархия 
в Цариград (!) — III, С. 1933—1934; К и р и л, патриарх български. 
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Граф Н. П. Игнатиев и бъ.чгарсният църком-и оъпро.с Т. 1. Изследоани 
документ» (1864—1872 г.). С, 1958; Снега рои, Ив. Солун в българ
ската духовна култура. Истор. очерк и документн, С, 1937. 

В запазената кореспонденция се намнрат няколко пнема и 
телеграми главно от Габровското училищно настоятелетво 
от 1872 г. до екзарх Антнм 1 и Хрнсто С. Арнаудов в Царнград, 
с конто гп молят «да нм съдействуват при лолучаваие заповедта 
за довършваие на училишната сграда, започиата предн 21 го
дина». Също така са запазени пнемо н изложение пак до ек
зарх Антнм I в Царнград от 1875 г. във връзка съе сметкнте по 
построяване на българската църква «Св. Стефан» във Фенер: 
за сумата, която остава да се дължи на Хрнсто П. Тъпчнлещов,. 
Димнтър Ив. Гешоглу и Никола П. Тъпчнлещов, за разглеж-
дането от страна на епархналния съвет на въироса откосно 
техшгге искания, за несъгласнето на народа да се нагьрбн с 
тоя дълг; за искането и смесените епархии да се включат в-
кръга на екзархията; за подкаиване от страна на турската 
власт да се събира военна помощ от страна на духовенство™,, 
за която цел е образувана в Царнград специална комисия 
(1877 г.) и пр. 

Във фонда са запазенн преписка н други материали (писма, 
телеграми, описи, разпнекн, фактурп и др. на българскн, 
гръикп, турскн и френскн езнк), разменени между екзарх 
Иосиф I в Царнград и председателя на Българската църковиа 
училищна община в ЕниДЖе Вардар нрез 1886—1907 г. Пре-
ппскага е озаглавена «По изкарваие фермам за съграждаиие 
б[ългарска| църква в Еи[ндже] Вардар: по нсканието дил от 
грънката и унпатска църкви и от църковцпте имотц и по на* 
нравата на църквата». В пея са застъпсии слединге въпросп: 
издаваие ферма« за построяване на църквата; средствата, с 
конто разполага сбдииата за построяването и; платане такси 
за нздадени танин; план (размерите) на самата черква; прото
кол с решеиисто за строеж на черквата; комиснята, която т е 
ръководи посгройката; радоетта на гражданпте, че ще започне 
строежът; събнране на вол ни пожертвования от населеннето; 
сведения за хода на строежа, за прнвършване на паричните 
средства, за сумата, която отпуска Министерство™ на външ-
ните работи н изповеданнята в София за продължаване на стро-
ежа; интригнте на гьркоманите пред меетната власт след па-
правата на черквата; първата литургия в черквата; приходите, 
конто ще има черквата; успехът на църковно-училищиото 
Дело и пр. В преииската со намнрат и иодробни описи на цсичкк 
матерналнн средства, необходнмп за цялата постройка; оии-
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си на оценения материал и разходпте за иостронката начерк-
вата. Запазенн са също и вснчки разгшски, сметки, фактури и 
др. за получеии пари срещу доставени материалы, извършена 
работа от отделил лица и пр. В същата преписка (» останалите 
материалк) са застъпенн и разил другн въпросм: за големн 
злоупотреби с данъцнте от страна на мухтара; за искането 
да се назначн българскн мухтар в Енмдже Вардар; за нали-
чпето на едиа едпиствеиа църква и за молбата и стремежа на 
българнте да им се разреши да се черкуват там; за лишаваисго 
на екзархнстнте & Еиндже Вардар от черква и отпускаието 
само на един параклнс; за градското пасите, коего се продава 
само от гръиката община; за негодуването на населението 
против гъринзма. Дава се и статистика на християнското и 
друго население в Ениджевардарско и др. 

Треда трупа документа от фонда са запазеннте «Записки 
за нзтеглени суми от банка «СгесШ Ьуопа^з» по теку-
щата сметка на училищпия отдел при екзархията за 
1906—■ 1907 г. Това са «записки» — разпискн, конто третират 
следните учалшцни еъпроса: учебнн пособия; изплащане пан-
споннзта такса на стипендпантнте в Солунскпя мъжкп и деви
чески пансион, в Серскня и в Бнтолскня девически пансион, 
пансиона в Одрип; изплащане на стипендннте в Киевскзта 
духовна академия, наема на гореспомеиатите пансиона, на 
училшмата и др., както и заплатите на чниовниците в от
дела а в разлнчннте училища; за наем, дапък и Др. иа УЧИЛИ-
щето в Енндже Вардар; за мобелмровка, наем и др па Дзмир-
хисарската община; за изплащане заплатите на мнтрополитите, 
секретарите а пнезрите, иа архиерейските наместннцн и пред-
ставителите на общниите; на учигелите и служгщнте при учеб-
иите заведения, на лекарите в Скопие, Куманово, Щнп, Воден, 
Прилеп...Лерин н др.; за отиусната сума за построяване на 
Енилж^вардарската църква а др. 

Освен горензброеннте докумеитн във фонда се нампра и 
отделиа група от печатни материали: няколко екземпляра от 
сулганскня фермзн за учредяване на Българската екзархия от 
1870 г. на българскн и турски език; възвание от 1870 г. за от-
иразпуваие 1000-годншннната на Българската църква; 
стихотворение, издадено в Царпград на 6. 1. 1872 г. по случай 
учредяване на екзархията; няколко послания па българскн и 
гръцки език до свещешшнте и християнското население от 
Антнм I (Царпград, 1872 г.) по църковин въпросн (за провъз-
гласяване на Българската екзархия за схазматнческа, про
тив прониквзне уаиатството в Македония а Солуи а нзобшо 
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за пагубною влияние на унията за българския народ, за чест 
вуване на делото на Кирил и Методнй н др.)- Запазен е и план 
на българската църква «Св. Троима» в Царнград. нзработен 
от архитект-Фосати. 

. Фонд № 47; 73 док.; 1858... 1878 г. 

НЕШО БОНЧЕВ БОНЧЕВ 

Един от льрвнте български крнтиии, публицист и подало-

И я т о ч и и Ц и ; 

За фондообрагуяатсля: Б о й ч е п. Н, Лнтературна критика и пуб
лицистика. Под ред. и с прсдг. от П. Дннекоо. С*. 196?; С б о р н и к 
Нешо Бончев. Жннотонис и преаенкн на дейносттл му по случаи !0() год, 
от рождсинето му. Под ред. па Н, Гориной и Н, Т, Дончеп. С , 1939 г. 

За фонда: Г о р и и о в, Н. Нешо Бончев (жпвотопнс). В: С 6 о р' 
II И к Нешо Бончев , . . С , 1939, с. о4. 

Публикации на документ» от фонда: Б о н ч е в , Н, — пн< пос. 
ночоре сьчииенне: Б о и ч е в, Н- Разсьждеиня,.- М а к е д о и и я, 
Ор. 49. 13 май 1870; С б о р н и к Нешо Бончев . . . С.. 1939. 

Малкияг брой документ от фонда могат да се разпределят, 
какго следва. От биографичните материалы е запазен един 
СПисък на панапорскн първенци от 31. I. 1858 г., конто отпу-
таг доброволии помощи, за да се нзпратят да следват в Русия 
съграждаинте им Нешо Бончев и Мэрии Дрннов. По същня 
вънрос се отпася и условно пнсмо от Панагюрската община от 
1. IX. 1858 г., с което тя се задължава да издържа двамата мла-
дежп в иродъ.тйсение на 7 година- Към тозн дял се отиася н 
едно гефтерче на фондообразувателп, писано на рускн и гръцки 
езнк, което съдържа личин бележки н сметки, бележки за 
водена кореспонденцин, за здравословното му съетояние, 
миелн, сентенции, бележки във връзка с учителската му дей-
ност И пр.; запазенн-са и отделим бележки с метеорологичпн 
наблюдения на фондообразуватели за периода септемврн 
1876 г. — януари 1877 г. и бележки с лекарства и начит на 
лекуването на болеетта му. 

В кореспонденцията до Нешо Бончев лнчат имената на 
Петко Бончев, Марии Дринов, Маргарита Дринова, Георги 
Икономов, х. Манчо Попов, Петър Теодоров, Васил Чолаков, 
Българско кннжовно дружество — Браила, конто иншат от 
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Цариград, Харков, Одеса, Браила, Галац, Паиапорище и 
Карлово. В тезн писма са засегнатп следннте въпросм: сведе
нии за Марин Дрннов и пребнваването му в Българня по време 
на Освободителната война; сведения за дейността на Българ-
ското книжовно дружество (съдържаннето на излезлнте книжки 
на Периодическо списание; поместването в него на нреводз на 
Н. Бончев на «Тарас Булба» от Н. В. Гогол; желанието на ръко-
водството на д-вото Н. Бончев и М. Дрннов да вземэт участие 
в редактирането на списанието; установенн връзкп на друже-
ството с Луи Леже, Шсфер и др.); новинп от Панагюрнше и 
за иесъгласпята между панагюрскпте първенцн по някон 
училищнн въпроси; посещеннето, което П. Теодоров направил на 
някои българскн търгбвии в Одеса, и срещата му с Филип Тотю 
(юпп 1870 г.); цената на картсфите в Цариград през 1863 г.; 
семей ни и другн личин въпроси. 

Учителската дейност на фондообразувателя е отразепа 
в следннте докумепти: 2 указа, поднисани от Александър 
II — Петербург, от 31. I. 1873 г. н28 . I. 1875 г. за иаграж-
даването на -Н. Бончев с ордеии. Един атестат в оригинал н 
прспнс от 29. IV. 1875 г., нздадеп от I москонска гимназия и 
подписан от директора н Ив. Лебедев, съдържа сведения от 
биографичен характер за Н. Бончев: рождена дата, образо
вание, подаисгво, службн, конто е заемал, и получени награди, 
отпусиатн му материалнн помощи и др. Тук МОЈКСМ да причи
слим и един бележннк. конто съдържа план за нреподаване 
лекции по старогръцкн език, спнсък на книги на старогръики 
ез!!к, намирзщи се в I московска гимназия, училищнн програми, 
списъш! на ученица п сведения за успеха им и паправеин от-
еъствня, педагогически бележкн, биографнчнн бележки, бе-
лежки по гръцка история, бележкн от обществен и лнчен ха
рактер, к а кто и преводн на откъсн от «Разбопнинп» иа Ф. Шн-
лер и «Юлий Цезар» на У. Шекспир. С ппсмо от 20. IV. 1873 г. 
учнлищното настоятелство в Пловдив канн Н. Бончев за учп-
тел в Пловднвското класно училище. 

Към творческата дейност иа фондообразувателя като 
публицист и фолклорист се отнаспт 2 черповн на статни до 
редакинита на в. «Македония». Първата е иасочена срещу като-
лическата и протестангската пропаганда в Българня и без-
снлнето на православного духовенство да се бори с нея, както 
и слабостнтс му относно възпитанисто на младежта. В същзга 
статня Н. Ђончев критнкува тежкото и безправно положение 
па българската жена. В другата статня той излага мнеиието си 
за училищната програма на българскнте училища. Запарен е 
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и превод на руски сзик на Историята на Херодот — I и II 
кн., както и част от превода на български език на руската 
повеет «Когалничанка». Тук се нампра н една тетрадка е 
препнен на пародии песни, бнблнографични бележкн по старо-
българска литература и др. Един немалък брой документн 
във фонда са адреенрани до семепството па фондообразуеателя 
(майка, сестра, братя). Осем пнема от периода 1858—1862 г. 
От Царнград, Киев, Москва Н. Бойчее отправя до майка ей в 
Панапорнще. От тезн писма лъха чувство на нежна енновна 
любов и загрижоност за тежкото матернално положенно на 
семенството и огромннте трудности, конто тежат на майка му. 
В тях тон дава сведения за своего пътуване и настаняване в 
Русия, за учебннте си занимания там, изпраща напътствия към 
невръстната си сестра, сведения за своя неразделен приятел 
М. Дрииов и се сиира и на другн ссменин въироси. Оьс същото 
топло чувство и братска любов са нропнкнатн и писмага до 
сестра муАна Бончева от 1859—1871 г. Той я напътствува в 
нейното образование, като и посочва книгнте, конто трябва да 
прочете, изпраща и вестницн и списания («Пер подичее ко спи
сание», в. «Зоршша»), матернално я подпомага, дава сведения 
:*а някои българп, жпвущн в Москва (П. Каравелов, М. Дри
иов» П. Теодоров и др.), за избухиала епидемия от холера в 
Москва в 1871 г. и другн въпроси от лпчен характер. Н я кол ко 
писма от Нешо Бончев са адреенрани до братята му Иван и 
Петко. В тях са засегиати личин и семей пи въпроси, сведения 
на следването му в духовната семинария в Киев и университета 
в Москва, за следването на някои българи в Русня (М. Дринов, 
П. Теодоров, Ив. Каролсев, Георги Мачов и др.), за учптел-
ствуването па В. Чолаков в Панапорнще и др. С нпемо от 
2. V. 1859 г. от Галац В. Чолаков се обръща до Петко Бончев 
в Царнград с молба да помести изпратена дописка във в «Бъл
гари я». 

Фонд № 48; 123 док.; 1841 — 1871 г.1 

СТЕФАН ЗАХАРИЕВ СЕКУЛОВ 

Заслужил книжовнпк и активен деси в иъркопно-наиионалната 
борба; роден около 1810 г- в Пазарджнк и търговско семейство; заннмаеал 
се с търговня, бил прааптелстаен ковчежннк,- училищем настоятел и ни-

* В тозн фонд са прнмесени части от фонда на Татарпазарджншкатл 
община; 
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трополитски наместник на Пловдпвския митрополит в Пазарджик и пред-
седател на църковната община; сътрудиичил съе статнн за различии 
стари паметници във вестинцнте «Турция», «['айда». «Македония» и др.; 
починал на 13. IV. 1871 г. 

И з т о ч и и ц и : 
За фондообралувателя: [Ст. Захарнев — некролог за него). — в. М а-

х е д о и и я, бр. 19. 10 май 1871; X. Животопнс на Стефана ЗаХариев 
от гр- Т. Пазарджик. — У и и л. и ре где д. 1900. кн. VII—VIII. 
с. 658—668. 

Публикации на документ от фонда: П о и г е о р г и е в. Й. Ма
териала по църковната борба. (X. От архива на Стефана Захарнсва). — 
СбНУ. Кн. XXIV, I. Дял историхо-фнлологнчен и фолклорсн. С, 1908 
с. 263—275. 

Зэпазената кореспонденция (1857—1870 г.) до Ст. Захэриев 
от неговатаденносткатомктрополнтски наместник в Пазарджик 
п председател на църковната общнна свидетелств у ва главно 
за дойного му участие в църковно-иашюпалнага борба. Пазят 
се и пяколко документа от самия Ст. Захариев и от Татар-
пазарджпшката община. Менаду кореспондентите до него лнчат 
имената на Йоакнм Груев, конто ппше от Пловдив, Ил. Дуков. 
Георги Костов, Атанас Б. Кръстев, Тома Попович—от Нев-
рокоп (дн. Годе Делчев), Михаил Петков — от Пещера, Никола 
Ив. Ковачевскн — от с. Ковачевпца (Неврокопско, дн. Го-
цеделчевско), Тодор Ненов Мзнастирски—от Враия. д-р Стоян 
Чомаков и Ив. Д. Гешоглу — от Цариград, Стефан Ве-рко-
вич — от Сер, ммтроп. Пансин Пловдивскн. от общинпте в 
Пещера, Неврокоп и Пловдив, от Зографския манастир и др. 
Пмсмзта на нзброешгге авторн съдържат сведения, свързаии 
главно с църкотия въпрос: за иедоволство на българнте от 
гръцкия епископ в Пловдив; църковната борба на пещерцп 
с цннцарнте; изобщо по разпалване на църковния въпрос в 
Неврокоп и за отрнцателното отношение към гръцкия владика 
там; спорове с Гръцката патриарший; заслугата на Ст. Заха
рнев да се въведе пеене на българскн език в църквата в Пазар
джик; уннатска пропаганда от страна на Ст. Веркович; църков
ната борба на жителнте от с. Ковачсвниа. конто отказвалн 
да плащат владпчнната на драмския гръцкп владика; сьби-
рането на владишки данъцп; избнрането на д-р Ст. Чомаков 
за представител по църковния въпрос; пеене на българскн 
език а църквата в с. Баннца (Серско?); ирнзнаваието на Нев-
рокопската епархия в Цариград за българска; нуждата от 
църковни книги и тяхното набавнне; за събирзне на помощи 
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за църквата в с. Исарлък, Неврокопско; по черковни сметки: 
арссти на българи по черковната борба в Сер; недоволствата 
на българите в Македония от гръцкнте владпцм, бедетвеното 
положение на иъркошште певиц н др. Освен по черковння 
вънрос в коресиоцдеицията се срещат сведения н по училищ-
нЬто дело: за учнлнщето »а Й. Груев в Пловдив, за събиране 
на помощи за учнлнщето в Сер, огпразнуване празника па 
Кирил и Методий в Неврокои в 1863 и 1867 г., учнлищиото 
дело в Неврокоп нзобщо, по набиране на български учители, 
за следване на българ.н в Медицииската академия в Царнград, 
за българи. учещи се в Одеса (Тома Ив. Гешоглу). 

Освен горните две групп в кореспоидепиията'се съдържат 
огкъслечин сведения и по разни други въпроси: отпоено заве
щание™ на родолюбивата българка М. Секолова (?) на църк
вата и учнлнщето в Пазарджик; за събиране на спомоществу-
вателн за весобщата история на Й. Груев; за набиране на або-
иаменгн и разпростраияване на весгншште «Македония» и 
«Българня» и сп. «Български кнпжнци». както и за дейиоегга 
на Ст. Захариев в това отношение; за положението на българ- , 
скня народ под турско иго (за отвлнчане на девойки и др.); 
за нзвлнчапе сведения от владишкнте тефгерн от страна на 
Ст. Верковпч за Кюстендилско, Дупнншко и Радомнрско: 
за тефтер с новоотхритн пародии песни, получен от Ст. Верко
впч; по събиране на монети от страна на Ст. Захариев в неглвня 
край; за книгата на Ст. Захариев за Татарпазарджишката 
каза (изд. във- Виена в 1870 г.): сведения за д-р Ив. Богоров 
11 ДруГН ВЪПрОСИ. 

Фонд № 49; 30 арх. ед., .800 док.; 1839 . . . 18961 

ХАДЖИ НИКОЛА (НИКОЛЙ) ХАДЖИДИМОВ 
МИНЧОГЛУ 

(Мннчсв. Мннчов, Мннчсвнч. Минчоолу. Минчооглу) 
Дееи от църковната борба в XIX в.; роден в Търново на 17. II- 1826 г.; 

получил солидно за врсмето си образование; гол ям търгонеи на кожн;-
твърде млад заставал на чело на борбата в Търново срещу тогавашиия 
владика Неофит; тьрновски предстаантел н застышнк на българските 
ннтересн в Царнгрлд за около 15 годики (1856—1872 г.) за защита на цьр-

1 Материалнте от таза година са на дъщерята на Мннчоглу — Бон к 
Д. Петкова. 
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кокните права набългарнтс пред Гръцкатя патриарший; член на вре
менный съвет за управляоане на епархиАскнте рабоги до нзбирането на 
екзарх Антим 1; известен търгооеи п Цари град и Търнопо; прлтежател на 
тьрговска къща еьс съдружие в Царнград до 1871 г.; в Търиово бил В 
Съдружне с ЕастатнЛ Сел РОЛИ; притежател на известия хан съе складове 
и Търдопо, строен от маПстор Никола Фичсв; благодетел на Търново; 
починал в Търново на 3- IX. 1892 г-

Фондът е предаден от Етнографскня музеи; поступления и от 1961 г. 

И з т о ч н и ц н : 
За фондообразувагсля: Н и к о л о в, Т. Град Велико Търново. 

В: Климент Търновскк — Васил Друмео. Пол ред. на проф. М. Ар на удов-
С, 1927.С. 308; Пътеводител на гр. В. Търново и околмостите мУ- В. Тър
ново, 1907. с. 79—80; Хадж» Никола Д. Мничеи — Хаджи Николн,— 
Общ. в е с т н и к В е л и к о Т ъ р н о п о , бр, 0, 15 октомври 1927. 

Публикации на документ и от фонда: П о п г е о р г н е в, И. Ма
териал)' по иърковната борба. В: СбНУ. Кн. ХХП н XXIII. I. Дял нсто-
рнко-фнлологнчсн н фолклорсн. С, 1906— 1̂907, с. 1—80; К"- XXIV-
С. 1908. с. 1-370. 

Ог биографичните материала за фондообразувателя във 
фонда са запазени кратки биографичнн бележкн от Недялко 
Карансшев от Търново с бегл и указания за написана биогра
фия на Николй Минчоглу от дъщеря му Мария. Във връзка с 
пмотното му состояние към сьщня дял са отнесепи: един да-
нъчен картон" на турскн езпк за дапък върху нмотите, няколко 
документа за наследство, сметки от лнчен характер1 и др. 

Кореспонденцията на х. И. Минчоглу с богат извор за исто-
рнята па Търново изобщо и по-специално за възраждането на 
града нредн Освобожденнето. Между лицата, с конто е водил 
прел иска, личат нмената на Яико В. Беленскн, Васил С. Ве
рой, Тодор Ст- Бурмов, Илия Цоиьов Внднмли, Хр. Д. Гешо-
глу, Недьо Добрев, Александър Екзарх. Никола Златарскн, 
Драгнн Иванов, Екзарх Иосиф, Иларноп Ловчапскн, Д. Ив. 
Кабакчиев, Д . Н. Карагьозов, Ст. Н. Карагьозов, х. Георги 
Д. Киснмов, Гаврил Кръстевич, кн. Ал. Б. Лобанов-Ростовскн, 
К. Мариновнч, архим. Милетин, х. Днмо Минчоглу, Никола 
Мпхайловскн, Ив. И. Момчилович, Георги Иедео, Сиир. Петров, 
Иван С. Пипев, Пашанко Попович, Никола П. Тьичнлещов, 
Христо П. Тъпчилещов, Цаико Хаджиангелович, Захарнй 
Хаджнгюров, х. Иванчо Хаджнпенчовнч, х. Минчо Хаджи-

"цачев, А. Д. Хесапчиев, х. Цончо Хаджицачов, Н. И. Чока-

1 Може бн част от тез и сметки са въз връзка с търговскатя му дей-
ност — вж и там, 
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логлу, Стоян Ив. Чомаков. Запазени са и няколко писма- от 
х. Н. Минчоглу до х. Петър Марков по търговски въпроси. 
Всички гореизброени кореспонденти пишат от различии гра-
дове на България: Търново, Самоков, Габрово, Ески Джумая 
(дн. Търговнще), Русе и др.; също и от чужбина: Цариград, 
Виена, Марсилия и др. В кореспоиденцнята съобразно със 
застъпените в тях предметы се очертават няколко групп — по 
черковния еъпрос: пожелания от много краища на България 
българскнят народ да се сдобне със своя иерархия; оплаква-
ния против различимте гръцкп владицн и Желаннето на народа 
да се заменят с българн — против самоковскня Матей, против 
врачанскня, против търновскпя и др.; благодарности от раз
личии места на България и най-вече от търновски жители 
до Мничоглу в Търново и Цариград за проявената от иегова 
страна защита на интересите на българите пред Гръцката 
патриарший и Внсоката порта и самоотвержената му борба 
за извоюване на независима българска църква. В едно свое 
пнсмо Н. Златарски от Търново съобщава на Мничоглу в Ца
риград за изготвения от търновцн протест до Портата и патри-
аршнята против Драган Цанков и увлечението му в унн-
атството, както и за отказа на абаджийския есиаф от Търново 
да подпнше този протест; за единодушного избиране иа два 
пъти на Минчоглу за представител на търновцн в Цариград; 
за проекта и желаннето на българското население да стане 
екзарх Иларион Макарнополски; за из граждане на параклнсн 
и черквн; по училищни и просевший въпроси: за училищного 
дело в Търново през края на втората половина на XIX в.; 
подробности относ но завещанието на д-р Никола Пнколо, 
починал в Париж, съдържа писмото на Н. Миханловски от 
14. VII.. 1866 г., в което се указва, че той завещал огромнн 
сумн за училищата н църквнте в Търново; податки за учнтел-
ствуването на Атанас Илиев в Стара Загора в 1871 г.; за редак-
тирането на сп. «Български кнпжици»? за отнване иа Васил 
Берои в Букурещ за печатан^ на френска граматика и за раз-
пространението и след това между царнградските бълггри; 
по търговски въпроси: за търговия с овнн (писма иа Йордан 
Хаджиннколов), кожи, Захар, лимони и пр.; за събнране на 
сумн от различии лица, дадеии вероятно в заем; за отваряне 
на търговска къща на Хр. Д. Гешоглу във Виена. Част от пис-
мата са до търговската кантора на Минчоглу и Евстатий Сел-
вели в Търново и разкриват различии странн от голямата им 
и разностранна търговска дейност. Друга част са адрссирани 
до Оьдружието Минчоглу и К. Марииович в Цариград и дават 
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сведения главно за търговскнте им работн (даване пари в заем 
под лихва, за получени сумм и различии други паричпн в занмо-
отношекия); сведения за икономнческото положение на бъл-
гарския народ, за курса на турската лира в Цариград през 
1857 г. и др. В много от пнемата от търговски характер се на-
мнрат конкретнн даннн за положението на народа в Търнов-
ската казз: за стремежа на търновските аги да заграбят хана 
на х. Минчоглу заедно съе складовете-му, без да плашат наем; 
за събирането на десятъка, за бегликчийството и др. 

Към дейиоетта на х. Николи Минчоглу трябва да се отне-
сат документите (махзарн, пълномощнн л нема, молбн, покали 
и др. на българекп, турски, френекп и гръцки езнк с множество 
печати и подписи), конто разкрнват главно заетъпничеството 
му пред Високата порта и патриаршнята като представите-' 
на търновци в Цариград за един период от близо 15 годили 
(1856—1872 г.). Това лнчи от следите документ: пълиомещпо 
от търновекп жители до Минчоглу да ги представлява пред 
Високата порта и да бъде защитник по църковнмте им работн; 
пълнемошно съе същото съдържаиие от букурешкнте бългзри; 
прение на евндетелство от митроп. Григорий Доростоло-Чер-
венскн, издадено на х. И. Минчоглу, че дейетвително е бил 
представител на Търновската епархия и е взел участие в раз
решенного на лърковппя въпрос, за което харчил н свои сред
ства; пълиомотно от гражданн от Търново от45. VI. 1854 г. 
да предзде жалбата им па английский посла ни к в Цариград, 
за да се освободят от лош и нетърпнм владика; подобии молбн 
са отправенн от различии краища на Българня до Цариград — 
от русеиски и севлиевеки гражданн, от черковната община 
в Кгззнлък, от плевенци, конто се оплаквзт от митроп. Доротей 
Вр&чански, от гражданн от Шумен и Стара Загора, в конто 
се казва, че се отказват от гръцкня патриарх и владиците му 
и се борят за независима народна иерархия; едно печатио по
слание от 1858 г. от Цариград прнэовава за материална помощ 
за българската църква там; одна изпратена от Минчоглу молба 
от жители от Търновската каза до великий везнр в Цариград 
да се спазва султанского нареждане за премахване на аигари-
ята; молбн за намаленне на големнте данъци върху евпнете, 
внното и др.; л друга молба гражданн от Търново предлагат 
Доротей Врачапски да бъде заменен с отец Григории, рилски 
духовник, много заслужил за Търново; протест от търновски 
жители до председателя на църковния събор в Цариград 
(1861 г.) прогни решен вето да не участвуват епархните в избн-
рането на архиерей, като пскат равенство с гъриите във всяко 
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отношение; в пксмо с множество подписи от 1861 г. търновски 
свещеници молят х. II. Мннчоглу да вземе грнжата за отваряне 
на богословско училище в града им; в друга молба осман-
пазарски гражданн искат помощ за построяваие на нова църква; 
ескиджумайскп жители се оплакват от затрудненията при 
постройката на училище в Ески Джумая (дн. Търговнше); 
лясковски първенци молят Минчоглу да се застъпн за оево-
божденнето на техни съотечественици от затвора; ферман 
за учредяване на екзархията на турскн и българскп език 
от II. III. 1870 г. В докумеитите от тозн период от дейносчта 
на Мннчоглу има сведения и за набора на Н. Мнхайловски от 
Търново също за представител в Цариград (1868—1872 г.), 
както и за избора на Костакн Марннов за представител от 
Русе в Цариград; сведения за училищного дело във Варна 
(1863 г.); за сцрнране на помощи от страна на Сава Добро-
плодни за училища. 

За дейността на х. Ыпколй като член на полицейская съвет 
в Цариград (ло-късно и на Касацпонния съвет — 1869 г.) 
говорят немал ко документ: назначение от 18. VI. 1865 г. 
от Високата порта до х. Н. Минчоглу; правилпик от 28 главн 
за ръксвэдене рабогата на съвета с пмената па членовете на 
съвета; поканп и бележкн до него от внсши турскн чиновннцп 
за аудиенции при султан Абдул Азнс в 1866 г.; за тържества 
в Императорскня отомански лицей при раздаване на награди, 
за тържества по случаи отпразнуването на байрама, за праз-
нуване на възшествнето на султана и др. 

Търговската депност на фондаобразувателя е отразена 
не само в кореспонденцнята му, а й в няколко търговски теф-
тери със сметки, в копирнн книги (1841—1864 г.) от Търново 
и Цариград с търговски писма, в отдел ни откъслечии сметки и 
в записи на запоЕед с обозначение на суми и имена на липа. 
Запазен е преведеи на български език берат на султан Абдул 
Азнс за правата на турските поданиии — европейски търгов-
ци-бератлни. 

От докумеитите от, до и за членове на семействато могат 
да се отбележат няколко: до бащата на Минчоглу — Днмо 
Мннчоглу, от 1846 г. — по паричен въпрос; до сина му Христо 
Н. Минчов —турскн документ от 1892 г., конто удостоверява, 
че е студент по медицина във Внена; пълномощно от 1896 г. 
на турскн език, дадено от дъщеря му Бойка Н. Петковэ на 
съпруга й майор Д. Петков за урсждане въпроси, свързанн с 
наследството от баща й; две писма от П. Пешев от Севлиево от 
1893 н 1898 г. до Катинка Нпколн Мпнчова по семейни паричнн 
въпроси. 
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/ 
В дела от, до и за други лица са отнесепи три документа: 

препис от лист 114 ог Кованлъшкнн прение на Пансневата 
история от 1783 г., отнасящ се за българските светим; част от 
библейски текст на църковпославянски езмк — I л.; лист 
от ръкопис на новобългарекм езнк от XIX в. с апокрифно съдър-
жанне (описание на второго пришествие). 

Фонд № 50; 38 док.; 1875 . . . 1879 г. 

АРХИМАНДРИТ ХРИСАИТ 

Учнтел II архиерейски наместник и Хасково ппеди Освобожденнето; 
родеи вероятно в първата половина на XIX в.; в 1857 г- — учнтел в Хас
ково; в 1869 г. бил избран от Хасковската община зэ казалннски свеще-
ник в Хасково, а преэ август 1876 р. — за архиерейски наместник в сыция 
град; починал след Освобожденнето. 

И з т о ч н и ц и : 
За фондообразувателя: Из а р х и в а т а на Н а й д е н Г е-

р о в. Пнсма, доклади и материал и за възраждането на българскня на
род. Под ред. на Т. Панчев. Кн. I. С, 1911, с. 57. 370, 571—572, 794; 
Кн. II. — С, 1914. с. 149, 151. 154. X а с к ю ю |Хасково| — Маке
д о н и я , IV, бр. 12, 24 декемарн 1869. 

Фондът се съетои от служебин пнсма, послания, окръжни и 
бележкн — всичкн свързани с дейноетта на архим. Хрисант 
като архиерейски наместник в Хасково. Техни авторн са: 
екзарх Антим I — Цариград, д-во «Св. Пантелеймон» в Плов
див, Епархийскнят смесен съвет в Пловдив, екзарх Иосиф I — 
Цариград, Казалийският съвет — Хасково, Пловдивската 
митрополия (чнито пнсма в по-голямата си част са подписаны 
от епископ ГерваснйЛевкинскн и някои от митрой. Панарет 
Пловдивски), старейте на с. Днпсизгьол (дн. Езерово, Първо-
майско) и др. Горепосочените документи са до архим. Хри
сант п членовете на казалийскня смесен съвет в Хасково. Едко 
писмо от 17. VIII. 1876 г. потвърждава набора на архим. 
Хрисант за архиерейски наместник в Хасково и одобряваието 
му ст митрополията. Всичкн останали документи според застъ-
пеннте в тях предметы могат да се разпределят в няколко 
групи. Поъечето писма савъввръзка с пошушаването на Април-
ското въетание — за извършенн от турците опустошения и 
тежкото положение на пострадалнте, за тяхното подпомагане 
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със съдействнето на архим. Хрнсант и казалийскня съвет в 
Хасково, за подпомагане на засегпати от въстаннето манастири 
и техците магсрналии затруднения, за поемане от хасковски 
жители отглеждапето и иъзпнтаннето на деца. останали без 
родители след въстапнего, за изпратенн сведения на руския 
императорски комисар княз Александър М. Доидуков-Корса
ков за броя на разрушеиите по време на въстанието църкви 
и други. 

Друга груна докумеити се отнасят за Руско-турсната война 
(1877-^1878 г.) — за нзиратено екзархнйско окръжно от Плов-
днвската митрополия до Хасково {май 1877 г.);, съдържащо 
нареждане да се направи молебен за султана и войскага му; 
за изпратенн окръжнн, чрез конто се ириканва българското' 
население към подчинение на турската власт; за искането на 
митрополията {2. X. 1877 г.) да "им со нзпратн пздадения «тур-
скн манифест» против русите; за набнране на доброволцн за 
турската войска; за образуваните в Пловдив и другп градове 
в 1878 г. комитеты за подномагане на иострадалого във вонната 
население в Южна Българнн. 

Немного на брои докумеити съдържат сведения и по цър-
ковни и училшцни въпроси: бележкн за нърквата в с. Кослука 
<ди. Драгойиово, Хасковско) — за за^ючванего на строежа и 
в 1853 г., за възстановяването й па два пъти от архим. Хрн
сант и от^пископ Илариоп и за ограбваието й от турцнте след 
1856 г.; биографнчпп бележкн за поп Константин Попннколов, 
ръкоположен от архим. Хрнсант в Хасково, и за поп Грозьо 
Петков, ръкоположен от епископ Гсрваснп Пловдивски; за 
църковното н училищного дело в с. Депеизгьол — сведение 
за технн учители и свещепицн н за извършеии грабежи от тур
цнте; за отпването на гръцки владнка в Хасково (1876 г.); 
за събнраие на даиъка бедел аскер и и владпчниата (1876— 
1877 г.); за такспте, конто ще се вземат от екзархийскитс оргаии 
при заверка на различии докумеити (1875 г.); за сваляыето на 
Антнм I (14. IV. 1877 г.); една молба на селяин от с. Чобап 
махалеси (Хасковско) от 6. IV. 1877 г. към архим. Хрисант 
за назначавшие на учител в тяхпото село; за нздаване свиде-
телстйо на Йордан Ненов за учителствуването му в Хасково; 
за решенннта на свнкаиня казалийскн съвет в Хасково (1875 г.); 
за подобряване на учебного дело чрез изучаване на новата 
метода на обучение и др. 

Във фонда се съхранява още и сдпо писмо отпоено учре-
дяването на благотворнтелното д-во «Св. Пантелеймон» в 
Пловдив (1879 г.), за целта па дружеството да съдействува за 
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здравеопазването на населението чрез основаванс на болници-
в по-големите градове на страната; за призива на Плов-
дивското благотворително дружество към хасковци да ос-
новат клон от него к болннца в града им; н накрая — 
един списък, съдържащ имена на граждани от Хасково. 
извършили спомоществувание за културнн прндобивки в 
града. 

Фонд № 51; 11 док.; 1889 . . . 1896 г. 
ДИМИТЪР АПОСТОЛОВ МАТОВ 

Известен български фолклорнст, етногрзф и филолог. 
■ 

И з т о ч н н ц н : 
За фондообразувателя: А л м а н а х на Софийский университет 

«Св. Климент Охрндски». Животопнсни и кннгопнсн" сведения за препо-
давателкте. С, 1940.С.341—342; Милстнч, Л. Днмнтьр Матов.— 
Б ъ л г а р с х н п р е г л е д . кн. XI, 1896, с. 55—75; Ст о и л о в, А. 
Български книжооннцн от Македония. |Т.) II. 1879—1912. С, 1928. 
с. 13—18; Ш и ш м а II о в, Ив. Д. Д. А. Матов. - Б о л г а р с к и 
п р е г л е д . 1896, кн. IX—X, с. 288. 

Основната част от фонда на Днмнтър Матов съетавлява 
кореспондепциятй, конто дава сведения за научинте ннтереси и 
връзкн на фондообразувателя. Запазени са пнема от Александър 
Н. (?) Веселовскн, Марин Дринов, Васил Кънчев, Никола 
Начов, Милан Решетар, Николай Т. Сумцов, Кузман Шапка-
рев и др., конто пишат от Харков, Будапеща, Петербург, 
Варна, Самоков. В тях се намнрат дании за близкнтс връзкн 
между Д. Матов и М. Дринов и за интереса на Дринов към 
работата му; за излязлата на рускн статня на Матов «Ёпос-ли — 
древнейший род поэзии», публ. в «Этнографическое обозрение» 
1895 г.; за молбата на нздателнте на Ешшклопедическня сло-
вар (Ф. А. Брокхаус и И. А. Ефрон) в Петербург да получат 
биографнята на Д. Матов, която желаят да иапечатат. В Тези 
ннсма се открнват и сведения за интереса на впдния унгзрекн 
славяновед Решетар към българския език;за отношението на 
Шапкарев към статиите на В. Кънчев за Македония и за нсто-
рическите грешки в тях; за връзките на Д. Матов с Ал. Весе
ловскн, който му изпраща два екземпляра от свое съчинение 
с молба едното да предаде в бнблиотеката на Высшего училище. 
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Запазени са и други два документа, свързани с дейността 
на Матов: реч над гроба на Стефан Верковнч (1893 г.), в която 
нзтъква заслугите му към българския народ, и няколко листа 
със записаны" пародии песни от Овчеполска облает, Кумапска 
околия, от Авксентий Георгиев. 

Фонд № 52; 19 док.; 1874 . . . 1877 г. 

ХРИСТО (ХРИСТОДОР, ХРИСТОДУЛ) ПЕТРОВ 
ЦИКАЛОВ 

Участник в подготовката на Априлското въетанис в Пещера и Бра-
ингово; роде» в Пещера на 24. X. 1857 г. ; първоначалното СИ образование 
получил в родння сн град; сподвижник на Г.Бенковскн; дееи. по иъркоц-
ната борба; училишен деятел; починал след 1938 г.1 

И з т о ч н и ц н: 
За фондообразувателя: С т р а ш н м и р о в , Д. Т. История на Ап

рилското въетанне. Т. II. Пловдив, 1907, с. 109; Т. III. Пловдив, 1907, 
с. 90; НВКМ — БИА, п. д. 1561 б. п. 

Фондът се съетон от писма до Хрнсто Цикалов от следните 
лица: Димнтър П. Георгиев, Хрнсто Г. Данов, Яков Матакиев, 
Димитър В. Манчов, пещерскн гражданн, Петър Г. Писарев, 
С. Попевстатиев, Гр. Теодоров, Вълко Н, Шэнов и др., конто 
пишат от Батак, Карлово, Пловдив.Царнград и др- Те съдържат 
сведения във връзка с потушаването на Априлското въетаине — 
за извършенн кланета, за благотворнтелната дейност на леди 
Емили Странгфорд след въетаинето и др.; за Цариградската 
конференция (1876 г.) и Освободцтелната война; за просвет-
ното дело — построяване на училище в Пещера и назначаване 
на учители; за проектирап от д-р Алберт Лонг строеж на учи
лище в Пазарджнк; за учнтелски събор в Пловдив в 1875 г.; за 
изпратени от Хр, Г. Данов учебннцн; за заслугите на Хр. Ци
калов за развнтието на учебното дело в Пещера; за нздаването 
на в. «Ден» и спневането на иякои броеве на в. «Напредък»; 
за проектнраното нздаване на нов български вестник «Царн-
град»; за в. «Зорница». В посоченнте документи има сведения 

1 Поради оскъдннте Сиографични даннн за фондообразувателя датата 
на смъртта му е определена приблнзително; част от пссочените даннн са 
мзвлечени и от док. №11 А 8886 —ф. №93, НБКМ — БИА. 
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и по църкоонн въпросн — за свал я пето иа екзарх Антнм I 
(14. IV. 1877 г.); във връзка с българо-гръцкн отношения; 
за дейността на мнтроп. Панарет Пловднвски в Плзарджик 
през 1875 г. Във фонда се наммра н едно «уверително писмо» 
от 7. V. 1876 г. от жители на Пещера с подпис и печат, вероятно 
изтръгнато иасилствено от тях, в което те заявяват, че са верни 
и покорни поданици на султан Абдул Азнс. В друго писмо от 
Я- Матакиев от 1877 г. се споменава за отпътуването на граф 
Н. П. Игнатиев от Царнград за Гърцня и Русия. 

Фонд № 53; 22 док.; 1844 . . . 1859 г. 

АРХИМАНДРИТ ХРИСАНТ САМОКОВСКИ 

(Светско нчс: Христо Дойников) 

Дееи от иърковната борба; ролен в 1800 г. п Самоков; пьрвоначал-
ното си образование полупил в родни* си град; учил в гръцко училище 
в Паэарджик (от 1814 г.): У'гнтеЛ в Лозенград (около 1828 г.); чиновник 
в Царнградската патриарший (1840—1847 г.); игумен в грънкни мана-
стнр вСв. Екатерина« в Кнево-Печорската лавра — Русия (1847—1858 г.); 
■правляващ Самоковската епархии (1864 —1#66 г.); починял на 19. IV. 
871 г. о Самоков. 

И з т о ч и и ц и : 
За фондообразувателя н фонда: К Р а п ч а и с к н, Н. Една светла 

забранена църковна лнчност архнм. Хрнсант от гр. Самоков. — П ра-
в о с л а и и е, бр, 3. 25 март 1912; Се м е р д ж н е в , Хр. Самоков и 
околноетта ну* Принос към ми нал ото им от турското завоевание до Ос-
вобожденисто. С, 1913, с. 66, 154—155. 

Фондът се съетои от писмо на български и гръцкн езнк до 
архнм. Хрнсант в Самоков и Киев от следните лица: Николай 
Даскалов — Киев, Станислав Доспевскп — Петроград, Кон
стантин Мнладннов —Москва, Христо Мустаков — Букурещ, 
Васнл Попович — Бранла н Москва, Йоакнм Сннаитски, 
С. Стояиов — Одеса, Васнл Чолаков — Москва. По-голямата 
част от тях са във връзка съе съдействието, което архнм.Хрн
сант е оказал на български младежи, между конто н иа.някон 
от споменатите кореспонденти, за постъиването им в руски 
висши учебни заведения—за материалната н моралпа под-
крепа, давана им от него, за тяхпата прнзнателност и благо-
дарност за следването им там и др. В едпо от писмата се съоб-

1 
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щават нмеиата на следващнте в Москва българи, в друга Ст. До-
спевски го осведомява, че е завършил художествената гимна
зия с отличие и златеи медал. Във фонда се иамират и писма, 
конто съдържат сведения и по другп въпросн: за нсторията 
на Българската патриарший преди паданетб на България под 
турско робство; за Охридската архнепнекопия до унищожа-
ването й през 1767 г.; за предаваието на гръикия Екатерннски 
манастир в Киев на архим. Кирпл (1858 г.); за намерението на 
някои лица, напр. Сава Радулов и В. Чолаков, да станат учи
тели в България и другн въпросн. 

Фонд № 54; 197 док.; 1837 . . . 1880 г. 

НЕОФИТ РИЛСКИ 

(Неофит Рилсц, светско име Никола Попов Петров) 

Виден просветнтел н черкоаен дсеи от епохата на Възраждането. 

И з т о ч н и ц И: 

За фондообразувателя: Ш н ш м а и о в. Ив. Иовн студии из об-
лаетта на Българското възраждаис I. В. Е. Анрнлои, Неофит Рплскн, 
Неофит Возвели. С, 1926, с. 63—497. 

За фонда: Ш и ш м а и о в. Ив. — вж пос. по-горе съчннение — 
с 83. 

Публикации па документи от фонда: Ш и ш м а н о и, Ив. иж съ-
щото съчкненне, с. 84. 

Сред документите на фонда се иамнра нзвестната автобио
графия на Неофит Рнлскн, кояго започва с един лист, изпнеан 
с въпросн от друг неизвестен автор. В тази автобиография се 
иамират сведения за учепието на Неофит Рилски в манастира 
в Мел ник и после във Влашко в 1834 г., за да изучи взаимо-
учнтелната метода за Габровското училище ндасъетави табли-
ците и български граматнкн; за учителствуването му в Бого
словскою училище в Царнград и за работата му върху българо-
гръцкия речник и др. Запазен е и Ьневникът на Неофит Рил
ски за 1841 . . . 1870 г. в дваиадесет тетрадки. 

Най-значителна по брой е групата на документите, съета-
вяща кореспонденцията. От Неофит Рнлскн са запазени пнема-
чернови до нгумеи Антим и монасите в Зографския манастир 
в Света гора, 1857 г.; до Панснй Рилец във Видии, Хасково, 
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Рилскля манастнр и Пловдив от 1849—1861 г.; до Драган Цан-
ков в Цариград (1858 г.) и др. В тези писма ее откриват даннн 
за връзкпте на Неофит Рнлски с монасите на Зографския 
манастнр; за напътствиятз на Неофит Рилскн към ученика му 
Лаисий Рилец, както и за приятелството между тях и за ус
луги, конто Паиснй му е правил; за отказа на Неофит Рилскн 
да вземе участие при нареждането на маиастирското училище; 
за радоеттз, с която приема решението на кнпжовиата община 
в Цариград да издаде речника му, н др. До Неофит Рнлски са 
запазенн голям брон писма от Александър Екзарх, Антим — 
епитроп в Рнлския манастнр, Антим —епнтроп на Зографскня 
манастир, Тодор Ст. Бурмов, Найден Геров, Христо Димитров, 
Никола Златарски, Захарнй Зограф, Константин Рилец, Ила-
рион Макарнополскн, Цвятко Недьов, Никнфор Рилец, Паи-
син Рилец, Никола Палаузов, Никнфор. Попконстантниов, 
Райно Попович, Аверкий Попстоянов, Петко Р. Славейков. 
Христо П. Тъпчилешов, Сава Филаретов, Захарнй Хаджи-
гюров, Николай Хр. Палаузов, Драган Цанков, Стоян Чомаков 
и др., пнеани в Пловдив, Рнлския манастир, Цариград, Са-
моков, София, Търново. Карлово, Петроград, Одеса, Вндин, 
Габрово 1г Дупшша (дн. Станке Димитров) между 1837 н 1880 г. ■ 
В тези писма се откриват сведения за историята на Рнлския 
манастир и за св. Иван Рнлски, конто монаенте изпращат на 
Неофит в Габрово, 1836 г., както и Дании във връзка с жела-
иието им да издадат българска антология, 1849 г.; за предло-
женнето на Ав. Попстоянов да стане сътрудник на Несфит 
Рилскн за издаване на книги, полезни за иародното просве
щение, 1836 г.; за пристигането на Никола Хр. Палаузов н 
Василии Н. Априлов от Одеса с- пълномощни пнема от Ни
колай Ст. Палаузов и Василий Евст. Априлов и нзбкрането на 
четнрнма настоятели (Петко Хаджнманафов, Христо Цанков, 
Георги Хссапчнев и Пенчо Цачов), заедио с конто започнали 
подготовка за нострояване на учнлнщна сграда (1845/46 г.); 
за молбата на Тодор Ст. Бурмов към Неофит Рилскн да изпрати 
един ръкопис на патриарх Евтпмнн (Владислав Граматик — 
панегирик), който се съхранявал в Рилския манастир, тъй като 
архнмандрнтът на руската посолска църква Леонид в Цариград 
искал да издаде съчиненнята на патриарх Евтпмий; за лошото 
съетояние на училището в Стара Загора (1848 г.); за гоиенията, 
из конто били подложепн йеромонасите Никнфор и Константин 
от страна на гръцкото духовенство през!858 г.; даннн във връзка 
съе заседаннята на представителите по черковния въпрос в 
Цариград, 1860 г.; интереса на Авксентнй Велешки по издава-
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пето на гръц.ко-българскня речник на Неофит Рилскн и за же-
лапието на велешани тон да нм стане пак митрополит (1860 г.); 
съобщеиието на Найден Геров, че руският Синод решил по 
ходатайство на Александър ч>. Хилфардннгданапечата гръцко-
българския речник на Неофит Рилскн, както и мнениего на Ге
ров, че е най-добре речннкът да бъде довършен на новогръцки 
език (1863/1864 г.); молбата на Александър Екзарх към Неофит 
Рилскн да се изкаже относно формата на езнка, на конто се 
снисваоБългарскн книжннп»; сведеинята относно иамерението 
на Неофит Рилскн да издаде своите съчннення и прово
дите си; известия около водеието на Кримската война и други 
междуиароднн новинн, конто Христо Димитров му съобщава; 
учителствуването наЦв. Недев в Габрово; за почигта, с която 
Антнм, пгуменът на Зографския манастир, се отпася към Неофит 
Рилскн; иовини от Рилскня манастир, конто нгумени и енит^ 
ропи изпращат на Неофит Рилскн, когато той е на остров 
Халки; мнението иа Захарнй Зограф по нзраОотка на олтара 
в църквата на Рилскня манастир; протеста на софиянцн срещу 
митроп. Доротей (Софийски); за ирнстигналн в Цариград мо-
наси от Зографския манастир с молба за помощи, за да открнят 
печатница в Света гора; преместваиего иаПловднвския вла-
днка Хрисант в Смирна. В нисмата е отразено мнението на 
П. Р. Славейков за подготвяння от Неофит Рилскн за нечат 
гръцко-български речник (1858 г.). съобщеиието на Др. Цаиков 
относно съгласнето на книжовната община в Цариград да пе-
Чата речника на Неофит Рилски, както и сведения за печата-
нето на част от речника през 1875 г. и др. 

Във фонда еа запазени трупа документн, свързани с кни
жовната дейност на Неофит Рилски; седем ръкопнсни тетрадки 
с бележки за готвена от него българска граматика; ръкопнсът 
му «Из Исуса сина Снраков»; ръкописиа аритметика.; ръко
пнсни бележки по земеопнсание; упражнения по българска 
и славянска граматика; част от обяснигелен служебник на праз-
ниците през годината; предсказания за времето през 1846 г.; 
препнсн на народната ггесеи за Владимир и Косара, на завета 
иа Иван Рилскн пред учешшите му и на надгробния иадпис 
на деспот Хрельо в Рилскня манастир; чериова на предисло
вие към речника иа Неофит Рилски; част от превода на служ-
бата на цариградския патриарх Фотий и др. 

Фондът съхраняаа и редица документн, свързани с деЙ-
ността на Неофит Рилски като свещгнослужител. По-голямата 
част от тях са писма, разменени между Иосиф, игумен Рилски, 
епитроп Серафим и другн монасн от Рилскня манастир, ца-
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рнградскнн патриарх Григорий, иеромонах Дамаскни, Авкеен-
тий Велешки, жптелнте на Дупинца, Иларион Макариополски, 
цариградскня патриаршески Свети синод, Врачапската об
щина, иеромонах Пантелеймон в Кюстенднл, Климент Тт»рнов-
екИ| Ст. Чомаков, Н. Попконстантинов, мнтроп. Доснтей 
Самоковскн, Хр. Димитров, жители от Банско, първенци от 
Хасково и др., писани между 1847 и 1897 г. В тези пнсма се 
открпват Дании за събираието на помощи в Русия за нужднте 
на манасгнра; за отзоваването па гръцкия владика Дионисий 
от Кюстеидил (1861 г.); за причините, поради конто са отлъченн 
от черквата Иларион Макариополски и Авксентнй Велешки 
(1861 г.), и обръщеннсто на двамата към българския народ при 
отнването им на заточение, в което го подканят да не се отчанва 
в борбата; за молбата на жителнте от Дупшша през 1863 г. 
мнтрополпята да се преместн от Самоков отново в Дупннца, 
както е било до 1788 г., както и мнепнето на Хр. Тъпчнлещов, 
Ст. Чомаков, Н. Тъпчилещов и 3. Хаджнгюров отпоено това 
премествзне; за оплакването на жители от Струмица допред-
ставителите по черковния въпрос в Царнград във връзка с 
отказа на гръцкня владика Доротей да нматбългарски уч"нтел 
(1867 г.); за избирането на 3. Хаджнгюров и Хр. Димитров 
за представители от Самоковекня епархиалеи съвет по чер
ковния въпрос (1871 г.) и др. 

Запазенн са и два документа, свързани с дейноетта на Нео
фит Рилски като учител: приходо-разходни сметкн на учнлн-
щето в Габрово н сметкн за купенн книги от братя Мустзковн 
за сыцото училище (1836 г.) 

В дела от, до и за друга лица се съхрзняват следннте доку-
ментн: печат на българската дружина «Добра надежда» в Бел
град; бележки на х» Д. N. Паничков за пъриото празнуване 
на 11 май в Калсфзр (1851 г.), биографичны бележки за Неофит 
Возвели п др. и пнемо от Пантелеймон Николаев до Димитър 
Я ноли (Янули'Търновчапина) по търговски въпросн. 

Фонд № 55; 24 док.; 1860 . - . 1875 г. 

ТОДОР НИКОЛОВ (НИКОЛАЕВИЧ) ШИШКОВ 

Учител. книжовник и читалищен дсеи. ралпивал деАцост преди н 
след Освобожден пето; родси на 27. V. 1833 г. във В. Търиово; учнтел 
н директор на училище в Търиово (между 1851 — 1877 Г- с известии пре-
къевания); в Слнвеи (1866—1868 г.); в Стара Загара (1853—1861 г.); 
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р Цариград (1871—1873 г.); в Габрово и Варна (1979 г.); управнтел на 
канцеларинта на Варненския губернатор (1679 г.), по-късно прокурор 
н сътия град (1881 г.); нредседател на Свищовския и Шуменския окръжен 
съд; инспектор на Свищовския учебен окръг (1883—1885 г.); автор и 
преводач на редина трудОве; сътрудннчел във в, «Цариградски вестник», 
в. «Българня», сп. сБългарски книжици», «Читал шце» и др.; номинал на 
15. VI. 1896 г. във Варна. 

И з т о ч н и ц и : 
За фондообразувателя: П о т е н . Хр. Сьчннення. Ред. и ком. от 

Ал. Бурмов. С, 1948; Б а н к о в , Н. Ив. Из архивата на Министерств 
вото на народното просвещение (1878/79—1884/85 г.)С, 1905, с. 310—311; 
С т о я н о в , М. Българска възрожденска книжннна. Под ред. на проф. 
Ал. К- Бурмов. Т. I. С. 195?, с.377—380; Т. II. С, 1959. с.866; Ц е-
р о в , Ив, П. Споменн и бележкн на . . . Варна. 1935, с. 45; Ч и л и н-
г и р о в, Ст. Българскн читал ища прели Освобожденнето. Принос към 
нсторията па Българското възраждане. С. 1930. с. 678; 10 б и л е и и а 
книга на В. Търновската народна мъжкв гимназия «Св. Кирш» по случай 
50-годишнината от оеноваването и и 75 г. от откриване на класното 
училище в гр. Търново. В. Търново. 1933, с. 32.39-

Фоидът се съетои от писма (в чернови и препнеи) и други 
докумеитални материали, свърэани с дейноетта на Т. Шишков 
като учнтел и книжовннк. 

Едно евндетелство от Търновската община удостоверява. 
че на I. IX. 1873 г. е бил назначен за учшпел в тяхното градско 
училище. Във фонда се намнрат и документн от архива на Тър
новската община, конто са свързани пряко с учителекзта му 
деГшост и с дейноетта му като училищем настоятел. В неголяма 
грума документн от фондообразувателя до Търновската об
щина се дават сведения за провеждането на учебннте занима
ния, за нзработеи училищем правилиик от учигелския съвет 
мрез 1874 г. н измратен за одобрение в общината; за нроведени 
от Т. Шишков нзпитн на кандидат за Петропавловската семи
нария край Лясковец и др. В подробен доклад с приписки. 
иаправенм от д-р Васил Берои, се съдържат сведения за раз-
вмтнето на училнщата мрез някои месеци на 1874 г. Преоблада-
ващата част от документалните материали (1874—1875 г.) са 
писма (чернови или препнеи) от Търновската община до Тодор 
Шишков ц Търново, до граждани на Търново (Д. Арабаджи, 
Петър Бояджиев, Богдан Хаджинванов и др.), до женскою 
дружество «Радост», свещеннци и първенцм в града, Съвета 
на старейте, учителите и др. В тях се намнрат сведения за 
учебното дело в Търново: за приема не на учеппци в търнов-
ските училища, за изплашаие на учнлищнмте такси, за учеб-
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ните занимания, за провеждане на годишнн изнити и др. В едно 
писмо (препис) от Иларион Търновскн от 30. IV, 1874 г. до 
архим. Стефан, члейове на Епархналиня съвет, и до граждани 
на Търново се поставя вънросът за открнване на духовно 
училище в града и за идването на епископ Климент Браницкн 
във връзка с това. 

Дейносттз на Т. Шишков като книжовник се нлюстриря 
от едно печатно обявление, написано от него във връзка с нз-
даването на книгите му «Л\алка антропология» и «Начални 
етика». В него авторът е нзгъкнал характера н полезността на 
тезн издания и е отправил апел за набнране на спомощеспп-
вателн. 

Фонд № 56; 570 док.; 1875—1879 г. 

БЪЛГЛРСКО ЦЕНТРАЛ НО БЛАГОТВОРИТЕЛНО 
ОБЩЕСТВО (БЦБО) — БУКУРЕЩ 

Политически н революционна организация на б!>лгар':ката еми-
грацня в Румъния, продължнтел на дел ото на БРЦК " Българското че
ловеколюбиво настоятелство. 

Фондьт е предаден от Етнографскня музей; постъпления и от 1930 к 
1943 г. 

И з т о ч и и Ц и : 
За фопдообразуватсля: Б у р м о в» Ал. Българскн революционен 

централен комитет (1868—1876). 2 изд. С, 1950, с. 153—164; Б у р м о о. 
Ал. Към нсторлята на руско-българските връзки през 1876 г- Бглгар-
ско человеколюбиво настоятелство в БукуреЩ. — И з в е с т и я на 
Института за българска история. 1951, кн. 1—2, с. 81—95. 

Публикации на документи от фонда: Б у р м о в» Ал. — вис пос. 
по-горе стзтня; Г е н ч е и, Д. Матсриалн за иеторнята на Българскощ 
възраждане. Документи но пъстаннята. — СбНУ. Кн. XIII. 1396. 
с. 682—687; О с в о б о ж д е н и е Болгарин от турецкого ига. Документы 
в трех томах, Т. 1—П. М.. 1961, 1964. 

Докумеитите,1 конто обуславят реаомоционншпа дейност 
на БЦБО, могат да се разпределят на няколко групп според 
вида им и застъпеннте в тях предметы. В първата група трябва 
да се отиесат няколко программа документа, лосочеии в хро-

1 Част от фонда на бЦБОсе намнра вы) фонд *\?5 — фонда на К. Цан-
коа, председател на Обтеството. 
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нологическн ред: «Устав на Българското человеколюбиво настоя-
телство Букурещ» от 23. VIII. 1875 г., ЧИЙТО деловодител е 
би 1 Кнриак Цанков (основано като комитет за подпомагапе па 
жертвите от въстанието в Хериеговниа и подновено на I. V. 
1876 г. след нзбухването на Априлското въстанне); няколко 
варианта от «Програма на българскнте искания» от 19. XI. 
1876 г., Русе, «Политическа програма» от 19. XI. 1876 г., 
«Политическа програма, нзработеиа в първпя български на-
роден събор, се изпратп на френски до всичките европейски 
кабинсти чрез техните дипломаты в Букурещ». Тези докумептн 
разкриват следннте въпроси: дейносгта на БЦБО в иачалото 
на иоемврн 1876 г.; възобновяването на революционный коми
тет в Русе и провъзгласяваието му за нейтрален във вътреш-
ността; разглеждането от русеици на изпратената от БЦБО 
политическа програма, за да се направят постъикн пред консу-
лнте на европсйските държавн за подобряване положеинето 
на народа, характера на ирограмата, отразяваща напылю 
либералнобуржоазпата идеология на БЦБО: пълна автономия 
на Българин, Тракия и Македония и създаването на незави
сима българска държава начело с княз и конституционно 
управление; за събранието, свикано на 18. XI. 1876 г. подимето 
Български народен събор с главна задача — разглеждано 
и ириемане на полнтнческата програма, конто, нрндружена 
от един мемоар на френски език, била изпрагена на 1 декември 
на велнкнте енли чрез техните представители в Букурещ. 

Следващата група документи, конто обуславят администра-
тивно-организационната дейност на БЦБО са т. нар. кднеа-
нцциъ, т. е. протокомипе от заседанияга на обществото. Те са 
воденн между 18. VIII. 1876 г. и 14. IV. 1877 г. и отразяват 
взетнте решения и следните въпроси, разглеждашща тях: из* 
работваието на устав, «диплом» и възвание във връзка съе съз-
даването на БЦБО; приемането иа нови членове и провъз
гласяваието на никои почетни членове — Димитър П. Иванов, 
Др. Йорданов, д-р Г. Страискн, д-р Димитър Кирович, Димитър 
Икономов, ген.-майор Иван Кпровнч Кишелскн, Иван Степа
нович Иванов; избираието за подпредседател на обществото 
Олимпий Панов и др.; преглеждане на сметките на Българското 
человеколюбиво настои гелство от основаването му в 1875 г. 
до август 1876 г.; изпращане благодарност на американский 
консул в Цариград Юджин Скайлер и на Джузепе Гарибалдн 
за съчувственото им отношение към българскня народ; поде-
мане иа иан-главната задача на обществото — изпращапето на 
доброволии за Сръбско-турската война. Освен тези оргапиза-
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цношш и осиовни въпроси в протоколиге са отразеии и редина 
други конкретны Данни, свързанп с пряката дениост на БЦБО: 
за отпването на Д. Икоиомов в Сърбня през август 1876 г. 
за проверка-на работпте гам; за закуиуването на дрехн и оръ-
жие за четшпште в Сърбня; за отпването на Ангел Хаджнива-
нов Орукин в Кладово: за ызпращане на иървнте групп за 
Сърбня; за отпускане помощи на обществото в Гюргево и 
суми на Тома Кърджиев, Никола Павлов и Хрнсто Карамин-
ков във връзка с възложенн им от обществото задачи; за из-
пращането на Д. Икоиомов п Летър Енчев като делегат в 
Делиград през октомври 1876 г.; за упълномощяването на 
Йоснф Майзнер като представител на обществото в Англия; 
миснята на К. Цалков и Петър Иаботков през септемврн в 
Русия като делегаты на БЦБО до славянските общества там; 
отпускане на помощи на Венета Ботева, Павел Бобеков, Сава 
Ангелов, Антон Клисуреца и др.; за набелязване и обсъждапе 
на въпросите, конто предстояли да се разгледат на общото събра-
инена 18. XI. 1876 г. в Букурещ; дейиостта на БЦБО по подго-
товката наЦариградската конференция и въпросите, конто ще 
се поставят на нея ; за решението на БЦБО да се поднесе 
благодарствен адрес1 от К. Цанков и Петър Епчев по повод 
иоемане командуването на Южната руска армия от кияз Ни
колай Николаевич, с конто адрес българскнлт парод да засви-
детелствува своята гореща любов към Русия и Да изрззи на-
деждата си за нейната освободнтелиа роля. 

За завършване на дейността на БЦБО с обявяваието на 
Освободптелната война говорят един протокол от 14. IV. 
1877 г. и едио Юбявление» от май 1877 г. на БЦБО — Буку
рещ, подписано от К- Цанков, П. Енчев, Д. П. Иванов, Ст. Стам-
болов, Ив. Кавалджнев, Павел Хр. Внсковски и Иван Вазов, 
в което се изтъква, че съгласно с възваннето им от 12 април 
прекратяват дейността сн. 

Освен сломеиатите иротоколи към органнзаииопната дей-
ност на обществото могат да се отнесат н няколкото протокола 
от благотворнтелннте общества в Болград, Галац, Браила и 
други градове, конто говорят за подкрепата на обществата при 
с^юрмирането на четы в Румъння, за да минат в Българня през 
иоемврн 1876 г. 

1 Въп фонда се пази н самият благодзрстие" адрес, на руски еэнк. 
от 4. XII. 1876 г-
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Към тазн група могат да се отнесат и ияколко речи и «слова», 
държаии на различии заседания на БЦБО пак по същите въп-
роси, отразенн в протоколите. 

Във фонда на БЦБО са запазени и няколко пъдномощни 
пасма от Благотворителните общества в Турну Магурели, 
Болград, Слатина, Крайова, Гюргево и др., с конто определят 
свои представители да г» представляват на обшн съСрания на 
БЦБО в Букурещ. От подписите на пълиомощннте могат да се 
нзвлекат съставите на благотворителните общества в Румъния. 
Между делегатите личат имената на Петко Д. Катранов от 
Турну Магурели, Д. Ямболов — учител по физика от Бол-
град, А. Василиев от Слатина, Никола Т. Дампнов от Край
ова, Д. Л. И ко номов от Гюргево. Друг вид пълномащни, 
също от обществата в румънскнте градонс, възлагат на Вл. С. 
Йоннн да поднесе на конфаренцията в Цари град чрез 1876 г. 
полнтпческата програма на българскитс искания и мемоар 
до Великнте снлн и да защити ннтереснте на българския народ 
пред чу ждите представители. 

Кореепонденцията отразява главно денноетта на общест-
вото в Сръбско-турскага война от 1876 г. Докумонтите са иаин-

"еани на »емски, английски, руски, сръбски, румънск», френски 
и български езнк. Най-напред трябва да сеотбележиедна ио-
малка група писма и телеграми от Букурещ (от август 
1876 до март 1877 г.) — в Чернова или п реп не, писанн от 
председателя на БЦБО или от друг» членове на ръководетвото 
до различии липа: до Иван Сергеевич Аксаков — Москва, 
до благотворителните общества в Александрия, Болград. 
Браила, Бузъу и др., до майор Котам — Лондон, до. главною 
командуванс на крепоетта в Кладово, Гастоп Лемей — Буку
рещ, Алексаидър Михайлович Горчаков — Москва, Ангел Ору-
кип — Кладово, Панарет Рашгв — Букурещ, миннстъра на 
външнню работ» на Сьрбия — Рнстич в Белград, Н. Сквор
цов—Москва, Никола А. Славков — Гюргево, Славянски» 
благотворителен комитет—Москва, Н. Станиславов — Турну 
Северин, Константин Станишев—Москва, Михаил Григоро
вич Черняев и Константин Борисович Чиляев — Сьрбия, 
Виктор Юго — Париж. В тезн документ са заегьпенн след-
ните въпроси: за началиия период от дейиоетта на БЦБО през 
август 1876 г. и покаин за набнране на нови членове; за из-
бирането за почетен член на обществото майор К- Б. Чи
ляев; за разиространеннето на руския в. «Иллюстрированная га
зета» сред румъиските българн; задеЙността на БЦБО във връзка 
съе Сръбско-турската война; за органнзпрането на отдел ни 

109 



бългзрскн баталионн в Сърбня; за заслугите на ген. Черняев 
за това; за открнване на подписка от редакцията на «Иллю-
стрирванная газета» за ранените и пострадали българн от вой-
ната; за освободителната роля на рускня народ към южните 
славянн; за поместване на благодарствен адрес до Уйлпм Глад-
стон във в. «Възраждане» във връзка със съчувственото му 
отношение към бългзрите в Сръбско-турската война; благо-
дарност до редакцията на в. «Русские ведомости» в Москва за 
съчувственото отношение към българскня народ, изразени 
чрез лресата, и за събраната помощ в пари и вещи за българ-
скнте доброволци и тяхното лошо положение лрез есента на 
1876 г. 

Много по-голям е броят на писмата (август 1875 — април 
1877 г.). изпратени до БЦБО от различии кратна на Румъния, 
Русия и България. Между кореспондентнте личат имената на 
известии български, руски и други денци: Василий Евграфов 
Абисеов— Ярославл, Иван Аксаков — Москва, Тодор Алтъ-
нов — Кладово, Янко Ангелов — Турну Северин, х. Васил 
ЈЗалтаджиев, Стефан Ботев — Олтеннна, княз Александър 
Иларионович Василчнков — Петербург, С. Груич— Белград» 
Райчо П. Гръблев — Плоещ, Българскнте благотворителпн 
общества (дружби) в Александрия, Болград, гЗранла, Бузъу, 
Галац, Гюргево, Крайова, Турну Магурелн, Олтеннца, Сла-
тина н др., Никола А. Живков — Гюргево, Георги Золотое — 
Букурещ, Днмнтър П. Иванов — Галан, Иван Иванов — Ки
шинев, Ради Иванов — Гюргево, Днмитър Икономов — Кла
дово, Тодор Илнев — Бранла, Ннкола Т. Кгбакчнев — Гюр
гево, Павел Калянджиев — Кишинев, Александър Киреев — 
Петербург, Български революционен комитет — Русе, проф. 
А. Котляревски — Киев, Тома А. Кърджнев — Турну Северин, 
Иосиф Майзнер — Белград, Владимир А. Махачка — Чер-
новиц (Сърбня), Александър Мих. Мнлорадович — Кла
дово н Парачип, Петър Д. Мишайков — Букурещ, Петър На-
ботков — Знмннч, Българскня отбор — Кладово, Ангел Ха-
джниванов Орукнн — Кладово, Олимпий (Гълъб) Панов, То
дор Пеев — Бранла, Фнлнп Симидов и Никола А. Славков — 
Гюргево, Ст. Стамболов — Белград и Одеса, Н. Станиславов — 
Турну Северин, Ростислав Фадеев — Петербург, Петър Фи-
тов — Болград, майор К- Б. Чиляев — Кладово и др. 

Съобразносъссъдържанието на кореспондениията вълроснте 
могат Да се групнратв няколко групп. Еднаоттяхзасягаоргаяы-
зациоини въпроси: прсдстоящото пристнгане па Вл. Йонин в 
Букурещ през юни 1876 г. с цел да денствува за съставянето 
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на един «Благодетелен комитет» (БЦБО); избнране иа нови 
и почетни членове; сформнрането на общества в различии гра-
дове на Румъния след 10. VII. 1876 г.; данни за имената иа раз
ните представители и делегатн (или пък известии дейци), 
за общите събрання на БЦБО в Букурещ или за получаване 
инструкции за работата. Така от документите могат да се из
влекал1 сведения, че делегатн на Браилското общество са били 
Сава Д. Мънзов и Тодор Илиев, на Турну Магурелн — Петко Д. 
Катранов, на Олтеница — Христо Н. Беленски и х. Васнл 
Балтаджнев, на Александрия-—Георги Стойчев, на Бузъу — 
Хр. Златаров. Застъпенн са данни за работата на отделпите 
общества; за подготовката и провеждането на събраннята на 
БЦБО в Букурещ и главно на събранието на 18. XI, 1876 г., 
на което се обсъдила полнтнческата програма на обществото; 
за пристигането иа Вл. С. Йонин и Антон Ф. Теохаров от Русия 
в Букурещ за това събрание; за упълномощаването на* К- Цан-
ков и П. Епчев от всички общества в Румъния да поднесат-
благодарствен адрес на брата иа Алексаидър II —Николай 
Николаевич, и да изразят готовността набългарите да се съеди-
нят с руската войска в предстоящата воина; за друга мнсия 
на К. Цаиков и П. Наботков в Русия като делегатн на БЦБО 
н други въпроси. 

Друга трупа документи дават сведения за дейността на 
БЦБО при подготовками на доброволец за Сръбско-турската 
война: за изпращане на доброволцн от Олтенпца — Коста 
Н. Гарибалдн, Пенчо Димитров и Др., от Туриу Северин — 
Костадии Василев, Йован Н. Берберов и др.; за изпращане на 
трупа момчета от Болград; за събиране помощи от Русия и 
осигуряване на средства за снабдяването на доброволцнте с 
дрехн, храна и пари (за изпратена помощ от 200 рубли от пред
седателя иа Киевский отдел на Славянский благотворителен 
комитет А. Котлярсвскн, от Человеколюбивото общество, 
от Женското благотворнтелно дружество в Болград, от редак-
цнята на сп. «Нива» в Петербург, от монасн в Троццко-Сер-
гиевата пустння, от жители на Ярославл — Русия, от княз 
Алексей Ил. Васплчнков — Петербург, от букурещкн бъл-
гарн и др-); за големите заслуги на члена на обществото И. Ста
ниславов от Туриу Северин по изпращаието на доброволцн 
в Сърбия; за бягство на доброволцн от Кладово поради интриги 
на Петър Д. Мишайков и оставката на последння; за бедстве-
ното положение на доброволците — руси и българи, през есевта 
на 1876 г. и желаннето им да се върнат в Румъния и Русня; 
за лошото отношение на сръбското правителство към българ-
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ските доброволци във войната; за избнрането на Александра 
Майзнер (Белград), в БЦБО за почетен член и благотворцгел-
нага и денност за облекчаване на положение™ на българскнтс 
доброволци. 

Друга третнрана в кореспонденцията тема е самата Сръбско-
турска воОна: за доставка на орт»жие от Вл. А. Махачка и Бро-
дуел; за водените ооснни действия; за двнжението на българ-
скнте чети в Сърбия; за прпстигането на Алексаидър Мих. 
Милорадоаич в Кладово през август 1876 г.; за броя на убитнте 
български доброволци. който надмннал 2000 души през август 
1876 г.; за мисията на Ст. Стамболов в Белград през август 
1875 г. във връзка със сформнрането ма български отбор (ба-
талион) с помощта на русите и под ръководството на полк. 
Медведовскп; за проявена храбросг от българи и Черногории 
във войната; за положението на ранените българи-доброволцн 
в Белград; за протести от страна на болпн и ранени българи, 
че не се приемат в сръбските болници; за бнтката при Флорен
тина; за дейността на Панайо'т Хитов и дядо Жельо войвода 
в Кладово; за опнтнте на капитан Райчо Ни колов в боевете 
като командир па I български баталион н за самоотвержената 
борба и на други българи. 

Част от писмата до БЦБО третират въпроса за отпускные 
на помощи от обществото на доброволци и на друга дсйцч: 
за подпомагане на Андрей Матев в Крайова, на Ангел Орукнн 
в Турну Северин, на Георги В. Николаев в Крагусвац, на Бо-
тсвня четник Христо Ив. Хаджикнрков, на брата на Хр. Бо-
тев — Бонн Ботев в Николаев по молба на брат му Стефан 
Ботев, на Филип Снмндов, Ради Иванов, Сава Ангелов и др. 

Друг третиран в кореспонденцията въпрос е Освободител-
ната война: началнп стъпки за сформнрането на българска 
войска във Влашко през декемврн 1876 г.; сведения за преми-
наването на руските войски през румънската граница и за бла-
годарствения адрес от страна на БЦБО чрез рускпя диплома
тически агент в Букурещ — барон Стюарт; обсъждането на 
въпроса за мястото на сформнрането на българските отряди в 
Плоещ или в Кишинев и др. 

Ос вен посоченнте ня кол ко теми в кореспонденцията са отра-
зенн сведения и но разни други въпроси: мисията на Др. Цан-
ков и М. Балабанов през есента на 1876 г. в Европа след поту-
шаването на Аирилското въетаиие; идването на Иван Ил. Па-
хович-Вуксаиов в Букурещ с цел да организнра събирането на 
помощи за пострадалите от Апрплското въетанне; Цариград-
ската конференция, на която Вл- Йонин трябвало да иоднесе 
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програмата на БЦБО и мемоар на фремски езнк до Велнките 
снлн; изпращане дописки от Хр. Хаджнниколаев от Търго-
више за в. «Нова Българни» в Гюргево; матернални затруд
нения на в. «Иова България»; абонаменти на сп. «Нива» в 
Петербург сред члеиозете на БЦБО и българите в Букурещ; 
дейноетта на Българското младежко театрално дружество в 
Браила. което с приходите си подпомагало нуждаещи се бъл-
гари и за разпродажбата на бнлетн за представленията му в 
Букурещ съе съдействието на БЦБО; благотворителната дей-
ност на леди Емили Страпгфорд през 1876 г.; разпространенне 
па стнхосбирката «Пряиорец и гусла» от Ив. Вззов (с псевд.. 
Пейчии), излязла през октомври 1876 г. в Букурещ; молба до 
БЦБО за ходатайство пред Евлогнй Георгиев да се продължи 
нздръжката на Д. Т. Мишков в Женева; и др, 

Освен в кореспонденцнята дейноетта на БЦБО във връзка 
съе сформнрането на доброволческн отряди за Сръбско-тур-
ската война е отразена и в запазенпте списъци на доброволии в 
същата война и списъци на доброволии за Българското опъл-
ченне. Същнте списъци дават и биографнчнн даннн за лнцата 
и за учасгнето на аякоиоттяхвчетите на поп Харитон и Бачо 
Киро, па Фнлнп Тотю, капитан РаЙчо Николов, Григорий 
Фнлиповнч Зандрик и др. 

Доказателство за финансово-благотворителната дейност 
на БЦБО са запазенпте във фонда голям брой «заповеди* (на-
реждання) и разписки. В повечето случаи всяка «заповед» 
на БЦБО е отправена до Иван Кавалджиев — касиер на об-
ществото, н е следвана от разпнека, подписана от лицето, по
лучило сумата. Според това, за което са изразходванн сумите, 
разпнекнте и «заповеднте» могат да се разделят на няколко 
групп, от конто най-голяма е груиата на разпнекнте за суми, 
изразходванн за подпомагане на доброволци в Сръбско-тур-
ската война — било за нзпращането им па бойното поле в Сър-
бня, било за връщаието им оттам на път за Румъния през ессита 
на 1876 г., снабдяването им с дрехн и храна и др. Между под-
помогнатитслица лнчат имената на следните Доброволии и еми-
грантн, между конто и на рускн доброволци-офнцери:С.Цанев,Ф. 
Николаев, Сава Ангелов, П. И. Пенчов, Николай Ранчев, Т. С. 
Кожухаров, Андон Георгиев, Никола Станков, Г. И. Хорозов, 
Дим. Колюв, Атанас Мянчев, Николай Чалъков, капитан Райчо 
Николов, Михаил Тепавскн, Стефан Мазаков, Тоне Андреев, 
Петър Н. Пенчов, Манчо Иванов — Панагюреца, Петър Ни
колов — Снлистренсца, кап. Лазарев, Никола Живков, Н. Ко-
стович, Г. Филшювич, Павел Панов, П. Стоянов, Д. Нико-
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лаев, Захарий Бояджиев (ученик от Кншсневската семинария) 
и Никола Бракалов (ученик в реалната гимназия в Букурещ), 
Тодор Ф. Стоиков, Радан Петров, Карл Фриц, Д. Ц. Коцов. 
Иван Бабков, Рашко Стоянов, Коста Тодоров, Георг Генцеи-
берг, Иван Дякович, Хрнстаки Павлович, Илия Стаматов, 
Степан Феодорович, Н. Леонидо и др. 

Друга трупа разпнски дава сведения за отпуснати помощи 
от обществото на различии лица: на Филин Симндов, В. Ра
фаилов, Кирил Иванов, БожндарЗанрянов, Петраиа Т. Обре-
тенова, Стефан Ботев, Кирил Ботсв, Венета Ботева, X рис го 
Ив. Халжикирков, Иваница Данчев, М- Атанасов (и тримата 
Ботеви четннци). 

Част от разписките дават сведения за.нзразходвани сумп 
за канцеларски и други разходи (наем, отопление и пр.). Раз
писките от тази трупа са подписани главно от: Димигър П. Ива
нов и Георги Золотов, конто прилагат и сметка за изразходва-
ннте сумн, коего говори за строгата отчетност на обществепите 
пари. 

Голям брой разпискн и «заповеди» дават сведения за полу-
чените месечни възнаграждения па членовете на БЦБО, за 
извършени работи на обществото и др. Тук личат нмената на 
видннте дейцн на обществото: К. Цапков, П. Хр. Внсковски. 
Ив. М. Вазов, Т. Кърджнев, Т. Алтънов. Г. Золотов, Ст. Стам-
болов, А. Хаджниванов Орукин, Д. П. Иванов. Н. Станисла
вов, П. Енчев, Д. Икономов, Ол. Панов и др. 

В последна трупа могат да се обособят разписките, конто 
разкрнват даннн за различии разноски на обществото: закупу-
ване на хирургически инструментн за ученицнте, конто зами-
нават за бойното ноле" с българската амбулатория (разпнеката 

, е подписана от д-р Георги Странскн); отпускане на сума от 
255 фр. на Д. В. Маичев за отпечатването на стихоебнрката на 
Вазов «Пряпореи и гусла»; даване па възнаграждение на 
Ив. Вазов за «Пряпорец и гусла», подарена на обществото со
автора и нздадена в полза на БЦБО; ззкупуване на оръжне от 
Вл. Махачка; помощот 1000 фр. на Браилската дружба (ББО — 
Браила) чрез Т. Икономов; нзразходвани суми за отпечатване 
на дннломите на обществото; заплащане на пътиите разноски 
на Г. Золотов за Москва ирез октомври 1876 г.; пътиите раз
носки и дрехите иа П. Енчев и К. Цанков до Кишинев във 
връзка с поднасяие на благодарствення адрес до кпяз Николай 
Николаевич; наема на квартплата иа Вл. Йоннп при ирестоя 
му в Букурещ през иоември 1876 г.; пътни разноски на Филип 
Тотю до Русия през иоември с. т.; сумн за сътрудничествот» 
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на Ст. Стамболоа във в. «Нова Българня», за хартии и за други 
помощи за същия вестник (1876—1877 г.). 

Към фннансово-благотворителната дейност на БЦБО могат 
да се споменат и две касови книги на обществото от 5. VIII. 
1876 г. до 14. IV. 1877 г. с отразеин приходи и разходи на дру-
жеството: за иолучените сумн от Русня и от никои чужденци 
като дар, за спабдиваие на доброволци със средства, за отпу-
скане па сумн във връзка с пьтувания на членове на обществото 
по органнзЕЦИонна работа, за наем на сградата на обществото, 
за помощи на Бояи Ботеа н Венета Ботева, за пощенскн и други 
разноски във връзка с водене кореспондепцията на общест
вото и др. 

Фонд № 57; 201 док.; 1857 . . . 1929 г. 

ТОДОР ТОДОРОВ ВЕЛ КОВ 

(Феодор Феодоровнч, Великое. Вълкои) 
Участник и освободителиите борби на българския народ и обще

ствен деятел преди Освобождение™, 
Фондът с предаден от Етнографския музей: поступления и от 1933, 

1945 и 1561 г. 
И з т о ч н и ц н : 

За фондообразупатсля: — С и м н д о в, Ф. Покорна храб
реет. Битка при Флорентина. Гюргево. 1877. 

Сведения за живота и дейноетта на фондообразувателя се 
намнрат в иаписаните от Евгения Сакъзова Лазарова (внучка) 
биографична бележки. 

Ценен пзточник за дейноетта на Тодор Белков е кореспон
депцията. Тя съдържа пнема от Т. Белков до Петър Николае
вич Стремоухой н Алексаидър Сергеевич във връзка с преселе-
пието на българите от Бесарабпя в Южна Русин. Между коре-
епондентите до фондообразувателя са нмеиата на Васил Васи
лев, Жсйно Жейнов, Юрп Калчов, Хрнсто Караминков, Пе
тър Малахов, Тодор Минков, Григор Музнчеико, Хрнстсфор 
Найденов, Иван Русев, Филин Симидов, Строганов и др. Пис-
мата на посочените кореспондеитн се отпасят до сформиране 
на българскн чети в Сърбня в иавечерието на Сръбско-турската 
война (1876 г.); неуспеха на българските чети; отпечатването 
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и разпространеинето на книгата на Ф. Симидов «Покорна 
храброст» н оказаното от Т. Белков съдействие; преселепнето 
па българите от Бесарабия в Южна Русия; пречкнте, конто 
молдавското и рум-ьнското правнтелство създават на колонн-
стите (за нзпратени от молдавското правнтелство вонннцн и 
полиция, конто да следят за двнженпето на колоннстите); из-
вършсни злоупотребления от молдавското правнтелство по 
отношение на преселииците-колонисти; искането на същото пра
внтелство да се изплатят даиъците; избирането на Т. Белков 
за окръжен старшина на колоннстите; нанменуването на не-
гово нме една от колошште в знак, на благодарност за заслу-
гите му по преселепнето; събирането на матерналн по пресе
лепнето за статнята «История болгарского водворения в Рос
сии»; дейността му като разузиавач към руския полевн щаб; 
събнране и предаване сведения за двнженнето на турските 
вонски и за турските военни снлн изобщо в навечерието па 
Освободителната война; добрата организация па разузнава-
телната служба. Тук се намират сведения и за нзлнзането на 
Ф. Симидов от редакчията на в. «Нова България» и замества-
нето му от Стефан Стамболов; за напредъка на ученнцнте в 
Преславската семинария (Таврнческа губерния) и др.. 

Дейността на фондообразувателя като участник в Крим-
ската война (1853—1856 г.) се удостоверява от едно позволи-
телно, нздадено от шуменския военен началник (Горяновнч) 
на руски език за носене орден, прндобит за заслуги във 
войната. 

По-голяма част от документалннте матерналн от фонда са 
във връзка с дейността на Т. Белков като организатор на 
прсселтието на българи от Бесарабия в Таврическа губерния 
(Южна Русия). Съхраненн са писма, докладн, прошения, ак-
тове и Др. на руски език от българи-колонисти в Бесарабия, 
от Т. Белков и Христо Долапчиев.отКомитета за чуждестранни 
преселницн в Южна Русия, Новорусинското и Бесарабското 
управление, руското правнтелство, П. Н. Стремоухое и др. Те са 
адресирани до: Руското нмператорско агентство в Измаил, 
Т. Белков, Генчо Греков, Бесарабското военно губернаторство, 
Константин Казанджиев, Мнтннцата на Измаил, Казимир 
Михайлович до Александър Степанович, П. Н. Стремоухов, 
Управленнето на българскнте колонии във Вълканеши, Сату-
ново, Етулне, Курчий (Измаилскн окръг — Бесарабия) и др. 
и се отнасят конкретно за разпределяие на земята между пре-
селниците-българн; за издаване на паспорти па последннте и 
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за реда чо премниаване на границата; запречките, конто мол
давскою и румънскою правителство създават; за бита и ма-
териалното съсюяние на преселниците-колонистн и заслугите 
на Т, Велков по преселението. Във връзка със същата дейност 
на фондообразувателя се явяват и следиите документи: 
списъци на преселншш-българи- и малорусн в Таврнческа 
губерния; списъци на разни колонии, подали прошение за пре-
сел ва не в Русия; списъин, конто съдържат сведения за броя 
на колонинте и имуществото им; спнсък на митническнте стан
ции, през конто е най-удобно да преминат преселнншгге; при-
ходо-разходна сметка за времето от 20. XI. 1860 до 1. V. 
1862 г. по преселеннею на българите от Бесарабия в Южна 
Русия; едно извлечение от правилата за иреселенне на бъл-
гарн от Турция към Бесарабия. 

Свндетелство, издадено от поборнпк-опълчеиеца Иван Бо-
бевскн, удостоверява учаспшето на Т. Велков в Сръбско-тур-
ската война (1876 г-) като войвода на сформираната в Кла-
дово чета от българн-доброволцн; във фонда се съхранява и 
едиа изрезка от вестник, която съдържа статнята (на Атанас 
Т. Б.) «История на 4-та българска доброволческа чета на Т. Вел
ков през Сръбско-турската война 1876 г.». 

Във връзка с дейността на фондообразувателя като разуз
навай (за събиране сведения за съспюянието на турските 
вопски) към Руския полеви и{аб (1876—1877 г.) се иамнрат след
иите документи: разпнскн за получени от него суми срещу 
нзвършена работа по разузнаването и др.; декларация 
от 9. XI. 1876 г., чрез която лицею Георги Ранчев се задължава 
да нзпълнява всичкнте задачи, възложеин от Т. Велков от
поено събирането на сведении от разни градове; свндетелство 
за явяването му при коменданта иа полевия щаб — ген. майор 
Вейков, където е получил вероятно устнн инструкции за пред-
стоящата работа. 

Ъчастието на Т. Велков в Руско-турската война (1877— 
1878 г.) се документира от свндетелство в оригинал на руски 
еэнк от 18. III*. 1877 г., издадено на Т. Велков от Руското 
дипломатнческо агентство в Букурещ за получаване право да 
се завърне в Русия, вероятно за нзпълнение на възложена 
мисия, от свндетелство от 2. XII. 1882 г., в коею са нзразенн го-
лемите му заслуги във войната, както н лнчната признателност 
на командира па 13 армейски корпус — кияз Александър 
М. Дондуков-Корсаков, и от позволително (19. XI. 1884 г.) 
за носене на ордените, придобитн във войната. Тук се отнасят 
и маписаните от Т. Велков споменн за Освободителната война. 
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В документалните материалы от и до семействопш на фонда-
образувателя се съхранява едно писмо от Паун Бананов до 
сипа на фондообразуватели—-Никола Т. Белков, от 1927 г., 
в коего му съобщава, че в архива на П. Калянджнев' са иамс-
ренн докумеити относно дейносгта на Т. Белков к-ато органи
затор на разузизвателната служба към руския полеии щаб 

Фонд № 58; 24 док.; 1850 . . . 1881 г. 

ХРИСТО ДИМИТРОВ ТОД0РОВ 

Учител от епохята на Възраждането и десц по църковиатз борба; 
роден около 1811 г. о Душмша .(дн. Станке Димитров); ученик на Нео-

ит Рнлскн; учнтелствувзд 35 годиин в Дупница, Горна Джумая (ди. 
лагоеаград) и Самоков; делегат на Църковння сьбор в Царнград о 1871 г.; 

автор иа книгата «Служба с житие и страдание Св. Велнкомъченнк Ге
орги*, нзд- о Самоков, 1855 г., евт>рзана с черковната му денност кате 
пепец-учител; починал на 19- X. Ј888 г. 

И з т о ч к и и н : 

За фондообразувзтеля: М е д ж и д и е и, Л. Хр. Дупница и бслежитн 
дупничанн през епохата на Възралдането. Дуинииа, 19-10. с, 190—198; 
М с д ж и д н е в , А. Хр. Град Дупнниа до Осаобожденнето. Дуп
ница. 1935. с. 100-101. 

Най-голяма част от документпте съетавя кореепонденцията. 
Запазеин са писма от Аигнм — игумен на Зографскпя манастир, 
Димигър Бнсеров, Ди.мптър Георгиев, от иеромонах Панте
леймон — игумен на Рнлската обител, Захарин Хаджигюров, 
от Дунишиката-община, от гражданн.в Самоков и др. В тях 
се намнрат сведения за връзките на Христо Димитров с мо-
насите и нгумените на Зографскпя, Рнлския и Хилепдарския 
манастир: Зографският манастир го упълномощава да бъде 
епитроп на метоха и да го даде под наем; монаенте от Рнлския 
манастир го молят да се застъпи, за да им се разреши вземането 
на наема от манастнрекня хан в Горна Джумая (дн. Благоев-
град); Герасим, архимандрит от Хилеидар, му съобщава, че 
съгласно с иеговото нскане, отец Гаврил ще бъде отзован по-
ради лошото си поведение. Запазено е и пнемото от Дулпиш-

Тези документн сэ прехвьрлени попа стоя тем към фонда на 
Т. Белков. 
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ката община до Хр. Димитров в Дариград от 1871 г., в което 
като на представнтел по черковния въпрос му сц дават сведе
нии за църковното и училищно дело в Дупница. Такнва Дании 
се намнрат и в пнсмата на Д. Бисеров от сыция период. В тих 
има сведения и за турскн насилия, убийства, грабеж»; за бор-
бата между иървенинте в Дупница; за желаннето на иякои от 
тях Хр. Димитров зха бъде отзован от Цариград и др. 

Във фонда са запазени три документа, свързаии с дейноспипа 
на Хр. Димитров като учител —договор между него и иървен
инте в Самоков (1856 г.), с конто става вторн учител и «първо-
певец» в църквата, и като общественик — превод от турскн 
езнк на окръжно във връзка с постаповленнето на султан 
Абдул Азис за смъртио наказание за всеки подпалвач па чужд 
пмот; превод от руски езнк на манифеста на Николай I до руе-
кия народ по повод обявяваието на Крнмската война. 

В дела от, до и за друга лица е запазено едно разрешение за 
брак, издадецо от църковните власти в Дупница. 

Фонд № 59; 21 док.; 1838 . . . 1877 г. 

ХРИСТО (ХРИСТАКИ) МИХАЙЛОВ ЗЛАТЕВ 

(Христофор Златевнч, Златонич. Златиев) 

Българскн учител и кнпжовник преди Освобожденного; роден и 
с- Равна, ПрснаднПско1; учител ь Букурещ к Атина; следиал универ
ситет и Пиза (Италия); учнтелствунал и Шумен (1849—1852 г.), и Аи 
хиало (дн. Поморие, 1853 г.), » Александрия. Румъиня (след 1853 до 
1877 г.); ирън помощник на Сава Доброплоднн в г.реустройстцото на Щу-
меиското класно училище; пропел и издал систематично ръководство по 
смятэне, съетавил «Сведена история» вън вид на популярен разказ; един 
от настоятелнте на в. «Бъдущносгя н «Браннтел*. починал след 1877 г. 

И з т о ч и и и н : 
За фондообразуватсля и фонда: С т о я н о в , М. Българска иъз-

рожденска кннжннна. Под род- на проф. Ал. Бурмои. Т. I» С.. 1957. 
с 140; Т. 1Ь С, 1959. с. 270; X р и с т о В о т е в. Оберник по случаи 
100 годинн от рожденнето му. Под ред. на М. Димитров Н П. Динеков. 
С, 1949, с. 75—77. 79, 83; Ш у м е н — К о л а р о в г р ад* Сборник 
от статин и материалы за мнналото на града» Книга II. Коларовгрзд. 
1962. с. 147. 153, 157-161. 

1 Не могат да се намерят кои кретин сведения за датата на раждаието 
и на смъртта на фондообразувателя. 

119 



Автобиографична сведения за Хрнсто Златев се намнрат 
в едиа докладнз записка от 28. И. 1859 г., адресирана до руе-
кия генерален консул в Букурещ и действителиия съветннк 
Николай Карлович Гире. 

Кореспонденцията заема основната част от фонда. Гол яма 
група от нея се съетон от писма от Александър Екзарх — Ца
ри град, до фондообразувателя, конто третпрат въпроси, свър-
зани с построяването на българско училище и иърква във 
Варна и материалната подкрепа, която щял да окаже Ал. Ек
зарх; с отпечатвапето и разпространението на преведеното от 
Хр. Златев ръководство но смятане иа X. Вафа («Чнслител-
ница»), с отпечатвапето и разпростраиението в Шумен и на 
друга учебна литература — граматнкн и буквари. В одно 
свое пнемо Ал. Екзарх съобщава за невъзможноетта си да пе-
чата «Числнтелпмцата», защото печатиицата му е заета с от-
печатваието на «Цариградски вестник» и «Малка еицнклопедия, 
или първонзчални познания за децата» от Тодор Н. Шишков, 
от която нзпраша 50'броя. В Друго го уведомява, че послед-
ната е отпечатана и че ще започне «Свещената история». Оста-
иалата част от кореспонденцията се съетои от писма до фондо
образувателя от следиите лица: Рзйко Блъсков — с. Калипет-
рово (дн. Петрово, Силнстреиско), Пеньо Йоапович, Д. Хаджп-
стоянов — Шумен, конто са във връзка с размяна иа книги; 
с поканзта да стане учител в Шумен и с еднз молба до Хр. Зла
тев да ходатайствува пред Ал. Екзарх да иодпомогне учнлището 
в Калипетроно. В писмо от П. Иванович се съобщават сномощест-
вувателитс иа «Числител штата». 

Унителската му депност в гр. Александрия (Румъиня) се 
потвърждава не само от автобиографичннте му бе'лежки, а н 
от един иегов доклад, в който отбелязва големия брой българн 
във Влашко и необхоДимостта от основаване на училище там. 

Дейността му като обществен деятел по освобождение/по на 
България и заиазване иа българщнната лнчи от следните до-
кументн: възвание в стихотворца форма от 1854 г., в оригинал 
н прение, озаглавено «Русня към България», в което се при-
зовава българскнят народ да въетане против турската власт; 
манифест (прение) от император Николай I до руския 
народ от 185*1 г. във връзка с Кримската война, в който се по-
рпцава намесата на Англия н Франция във войната на стра-
ната на Турция и се изказва надеждата, че руският народ ще 
помогне на угнетеннте христняни;-протест, подписан от Хр. Зла
тев (24. XII. 1877 г.), срещу окръжната турска нота от 12. 
ХМ. 1877 г. до Вели ките енли (обнародвана в румънския вест-
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ннк «Телеграфул») във връзка с обявяване на Освободителната 
война; едно изложение в Чернова от Хр. Златев, озаглавено 
«Общий глас на Българията за решението на восточны вопрос», 
за необход и мостта от един духовен и един върховен граждански 
началннк — българи, конто да защнщават иитересите на Бъл-
гарня пред Високата порта. 

Фонд Ј6 60; 21 док.; 1863 . . . 1869 г. 

ИВАН НИКОЛОВ МОМЧИЛОВ 

Учнтел и кмнжовннх от епохата на Възраждансто, 

И з т о м н и ц н : 

За фондообразуватсля: Р а д н в о е в , М- Биография на Мпана 
НИКОЛОЙ Момчилов. С 1912 г.; С т о я н о в , М. Българска възрож-
демска кннжнина* Под ред- на проф. Ал, Бурмов. Т. I. С.» 1957, с- 249-

Най-голяма част от документнте във фонда заема кореспон-
денцията. Запазени са ппсма от Христо Г. Данов, Сто ян Мом-
чилов, Иван Найденов, Ради Радославов, Тодор Хрулев, 
Илия Шиваров, Тодор Шишков и др. от Трявна, Горна Оря-
ховнца, Пловдив, Царнград и др. Повечетооттези писма са 
свързанн с печатането и разпространеннето на учебнпците на 
Момчилов, както п с дейността на органпзираните в 1868 г. 
от него книжарпица н иэдателство в Търново. В тях се иамират 
някон по-конкретнн даннн: за интереса на Т. Хрулев към из-
даваните съновиици, самоучители и буквари; за съгласнето 
на Илия Шиваров да стане член на кпнжарницата и да виесе 
5000 гроша и за решението му да се откаже от дела си в под-
готвен от него за печат речник в полза на издателството, 
както е направил и П. Р. Славейков; за помощта, която Хр. 
Г. Данов оказва на книжарницата, като продава част от изда-
дените от нея книги; за съгласнето на Т. Шишков да състави 
и преведе учебиицн за кннжарското съдружие; за съобщеннето 
на Ив. Найденов, че продажбата па книгите в Царнград не 
върви много бързо порадн високата им цена и др. 

Във фонда са запазени и другн документални матертли, 
свързанн с дейността на Момчилов като издател и книжар: 
договорът за създаване на «Книгопродавннца Момчилова, 
Славейкова и с др.»; две договорни («съгласителни») писма 
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* 

между Т. Шишков, Пстър Стоянов и кннжарницата, с конто 
те стават члеиове и поемат задължсния да превеждат, съставят 
и набавят книги за нея. Запазспо е сыцо и пнсмото от 9. III . 
1869 г. от Търиово, подписано от Иван Молов, Стоя и Марнпов 
н Ради Радославов, с което упълномощават Ив. Момчилов да 
замиие за Виена във връзка с дейносгта на кннжарницата по 
напечатването на книги там, както и една сметка па Момчи
лов за нздадени книги и др. 

Фонд № 61; 53 док.; 1871 . . . 1878 г. 

ПОП СИМЕОН ПЕТРОВ МОЛЛОВ (МОЛОВ) 

Десд от църкоинатл борба прсди Освобожденнето; дьлгн годння 
свещеннк в с. Беброво (Елонско). където вероятно е родеи (към 1820 г.); 
снн на известия дядо Пегър Моллата, един от участницнте в нзгражда-
нето на Бебровската черква и основател на нзнестннн Молловскн род, 
едннстиен участник {свещ. С. Моллоо) от Беброво във Велчова'та завсра 
п 1835 г. в Търиово; прсз 1840 г., при освещавансто на черхвата н Беб
рово. в прнсъствието на гръцкня иладика, решително и смело прочел 
евангелнето на български еЭнк: съветиик на българскнте първенци и 
духовннци в Търиово; член па Епархиалннн смссен съвет и Търиово от 
1872—1874 г.; по'И'иал късно след Освобождението — предн 1938 г.1 

И з т о ч и н I* и : 

За фондообразуватсля: Поп Симеон Петър Моллов. — Б о б р о в -
с к и г л а с . бр. 38, 4 март 1938; Свещеннк Симеон Петров Моллов от 
с. Беброво. (Стихотворение с биографиями бележки]. — Б е б р о н с к и 
г л а с . бр. 8. 30 юли 1935. 

Документнте, конто са запазени във фонда на нконом поп 
Симеон Молов, са главно по черковния въпрос и могат да се раз-
пределят така: 

Писма (в Чернова) от поп Симеон до мптроп. Иларпон Тър-
новскн и до другн лица отпоено събора в Търиово през 1873 г. 
за избнрането на члеиове за Екзархнйскня съвет, във връзка 
съе събнрането на владпшкн данъци в Еленско и по другн въп-
росн. В запазената до поп Симеон кореспонденция от 1875— 
1877 г. лнчат имената на Михаил Ив. Дерменчиев от Сливен, 
Слави Куртов от Нова Загора, Иван М. Моллов и Станчо 

1 Бнографичннте даннн за фондообразуватсля са нзвлеченк отчасти 
н от паличните документи във фонда порадн оскъдната литература за него 
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Хаджндраганов от Беброво, общината в с. Церова корня 
(Г. Оряховско), архиерейский наместник в Търново архим. 
Стефан, П. Тенев от Беброво и др., конто пншат по следпите 
въпросн: събпране на владишки данъцн в Търновско; ръкопо-
лагаие на свещешшн; оплаквания от архиерейский наместник 
поп Михаил за непристойного му държане; сведения за уче-
иицн от Богословското училище в Петропавловский маиасгпр 
край Лясковец и др. 

За дейността на поп С. Моллов като свещеник в Беброво 
свндетелствуват голям брой сметки, иисанп от него, във връзка 
със събранпте владишки данъцн в Нова Загора, Трявна, Дря-
ново н за иаправепп разходн пр време на събнрането им; сметки 
п разинскн по събираието насумн от «венчнлата» в Търновско 
и Нова Загора; програма за задължеинята на свещениците к за 
заилащаннята на пзвършваиите от тях религиознп обреди, 
писана вс- Горни Турчета (дн. Бяла черква, Павлнкеиско); 
един «попеки устав» от 23. IV .1871 г. (подписан от пяколко 
души, между конто личи ноднисът и на поп Симеон), който 
представлява иаредба в 20 точки, нареченн «свещеннческн 
законн»; бележкн със сведения за цени на добитък (крави, 
копе, овце); списъцн на свещеническите приходи; даннп за 
подпомагане на свещешшн, пострадали от Освободители а га 
война. Все към тазн денност на ион Симеон е запазена 
едиа преписка от писма и протоколи от 1875—1878 г. във 
връзка с назначаването на поп Михаил Савов за свещеннк 
ь Беброво. Между тях се памнра свидетелство за ръкополага-
нето му, подписано от мнтроп. Иларион Търновскн от 10. П. 
1875 г., както и документн със сведения за свещ. Димитър 
Христов, който завършил Богословското училище край Ляс
ковец. 

Във връзка с дейността на поп С. Моллов (1872—1874 г.) 
като член на Епархиалния смеет съвет в Търново, е запазена 
една иегова реч, произнесена на Гергьовден (1872 г.) пред 
митроп. Иларион Макарпополскн по случай поемането на епар-
хията; пази се също така иедно«благодарнтелно» пнемо за 15-
месечпата му достойна служба в Епархиалния съвет в Тър
ново, подписано от архиерейским наместник архим. Стефан на 
1. II. 1875 г. 

До сипа на фондообразувателя — Петър Попсимеонов Мол
лов, е запазеио пнемо от частей характер от самия фондообра-
зувател. 

> 
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Фонд № 62; 89 док . ; 1872 , . . 1879 г. 

СТЕФАИ КАЛЯЕВ САЛГЪНДЖИЕВ 

(Сдлганджнев, Сългънджиев) 

ДХеец от епохатаЈ1а Възраждането; родеи в Стара Загора през 1846 г.; 
учил в Царнград н следвзл 2 годннн в Халкн Богословското училище; 
учнтел в Сол у к. Серее и Одрпн през периода 1868—1879 г.; редактор на 
бългзрекня отдел на п. «Селянин» през 1868 г. н Солун; след Освобожде
нного бил административен служнтел в Пловдив и Слнвен; починал през 
1910 г, а Пловдив, 

И з т о ч и и ц и : 

За фондообразувателя: С а л г ъ н д ж и е в , Ст. К. Лнчнн дела в 
споменн по възраждането на солунските н серскнте българн или 12-го* 
дншнД неравна борба с грьдката "пропаганда. Пловдив. 1906; С а л г ъ п-
д ж и е в, Ст. К. Описание на Серскня санджак* — Б е л о м о р с к и 
п р е г л е д , 1942, кн. I, с, 428. 

Между документите от "фонда се иампра една бележка, 
писана на 28. II. 1906 г. с кратки автобиографична данни за 
фо и дообр аз у вател я. 

Оъхранявзните във фонда документ са иреднмно 'Писма, 
изпратенн до Салгънджиев. Писмата, конто изпраща Българ-
ското читалпще и Македонската дружина от Цариград през 
1872—1879 г. (подписанн от Лука Р. Моравснов, Георги Груев, 
Динитър Иванов и Стефан С. Бобчев) разкриват учителската 
дейност на Салгънджиев в Серее. В тях са застъпени следните 
конкретнн въпросн по училищното и просветното дело: нами-
ране помещение на училището; съетоянието на учнлището и 
сведения за ученнците — отпоено редовиото им посещение, 
преподаваните предмети, за начина на изпитваие и пр.; ис
кана номощ от Екзархията за поддържане на училището в 
Серее; създаване на община, в която да се разглеждат учнлищ-
ните въпросн; отваряне на българско училище в Костур; съетоя
нието на Мелиишкото училище; подготовката на никои сел-
ски младежн за учители в Серската епархия; откриване на учи
лища в селата, изпращане на български учители там и връз-
ките, конто е поддържал Салгънджиев с тях; дейноетта на Дру-
жеството на серските, драмските и неврокопскнте учители (1873г.) 
във връзка с назначаването на. български учители; изпитната 
комнсия в съетав мнтроп. Панарет Пловдивски. Д-р Стоян Чо-
маков и Петко Р. Славейков, която имала задача да провери 
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работата на учнлищата в Македония; изпращането в Солун 
на Ст. С. Бобчев, ученик в медицинското училище (1873 г.); 
настаняването на Спас Стоиков в Южнославянский пансион 
на Тодор Минков в Николаев през 1873 г.; праэнуването деня 
на Кирил и Методий в местата с българско население; набавя-
нето и раздаването на книги, буквари, картн и други учебни 
помагала; изпратеннте книги чрез Хрнсто Г. Данов; кпижар-
ннцата на печатарското дружество «Промншление» и пр.; 
парични сметки и изразходвани суми за наем на учнлшцето, 
за книги, за нзплащане заплатата на Салгънджнев н др.; ръко-
пнсн на Стефан Ил. Веркович н проект на П. Р. Славейков 
да преведе предговор на иякакъв труд от Веркович от сръбски 
на български; недоразумения с гьрцнте по училнщните въп-
росн и др. 

Запазенн са и няколко пнсма от екзарх Иосиф 1 и Г. Груев 
от 1878—1879 г. до Ст. Салгънджнев в Одрнн във връзка с 
дейността му като главен учшпел там; отпоено заслугата на 
М. Дринов за приемането на ученицп от Одрннската епархия 
в Александровский пансион при Ссфийската гимназия (1879 г.)-

В никои от писмата се съдържат сведения и по църковния 
въпрос: за чл. 10 от фермана, според който българите от Маке
дония могат да искат присъеднняваието си към Екзархията; 
за обявиването на схизмата; за разрешаването да се ръкопо-
лагат български владнцн в смесените епархии и присъедння
ваието на последннте към Екзархията; за присъединяването 
на Струмншко към Екзархията; за обеднняването на Серска, 
Мелнншка и Драмска епархии; за обиколка на Самоковския и 
Кюстендилския митрополит из Македония; за бератитс 
на Охрндския и Скопскня митрополите; за арестувани бъл-
гари от Мелнишко порадн интриги на гръцкия владнка; за 
домогвания на гръцкн владнка да задуши желанието на бъл
гарите да се избират българн в съветите и съдилпщата; за зло
употребите на демнрхисарския каймакам; за борбата на 
серските гражданн за създавапе на българска черква в Серее. 

В кореспонденцията са застъпени и други вънроси: опитът 
за убийство на Салгънджнев (1872 г.); иренменуването на Ма-
кедонската дружина в Царнград през 1874 г. в «Настоятел-
ство на бедните училища»; статистически сведения за съот-
ношеннето между иародностите (българн, гърци и турцн) в 
Драмско и Серско; спираието на в. «Право» (1874 г.) и издава-
нето на в. «Век» и «Въсток» (1874 г.); бегли сведения за в. «На-
предък» (1876 г.) и сп. «Читалнще»(1873 г.); публнкувани ма-
териалн във в. «Левант Тайме» (1873 г.) и в. «Курие д'Ориан» 
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(1874 г.)—изложения относно прнтеснеинята от страна на сер-
скин и демирхисарски каймакам над българското населе
ние; нзпращанс на жалби до екзарха и Внсоката порта от
носно тежкото положение на българския народ в нревод на 
френекп език до сноменатпте чужди вестниц» и др. 

Фонд № 63; 79 док.; 1874 . . . 1895 г. 

СТЕФАН НИКОЛОВ СТАМБОЛОВ 

(Прозвища и псевдоннмн: Стойко Мъглата. Стоян. Стоял Колсв, Стоян 
Янакнев, Стойко Колсв. Кольо Стойнов. Никола Димдв. Цско Мравнка. 
Стояка Стойнова. Добревнч. Незлобив поет, Незлобии, Нъзлобнн, 

Нсумразен поет. Презрснн Чавдар. Чавдар, Чавдар войвода) 

Известен българскн революционер предн Освобожден и сто и виден 
държавннк-диктатор след Освобожденнето. 

Фщдът е предаден от Етногпафскня музей; носТьпления и от 1931. 
1948 и 1950 г. 

И з т о ч н и о. и : 

За фондообразувателя: Б и м а н, А. X. Стамболов. Прев, от англ. 
С , !896; Б у р и о в, Ал. Реполюционната дейиост на Ст. Стамболова 
нрез 1873—1875 г. — Р о д и и а. II. 1939. кн. 2, с. 76—94; П е т р о в а . 
Султана. Из монте споменн. Т. П. Стефан Стамболов. С , 1939; М а р и -
н о в , Д. Стефан Стамболов и новейшата ни история. «Летописни сномени. 
и очерки». С , 1909. 

Публикации на документн от фонда: А и д о н о в. Но. Из спомсните 
ни от турско време. Пловдив. 1927 ; Б у р м о в, Ад. — вж пос. статпя 
<в сп. Родина) и Хрнсто Ботев нрез иогледа на съиременнпцнте си. С , 
1945; М а х , Р. Ф. Из българските бурнн времена, Споменн от 1879— 
1918 г. С , 1929. с. 118—120; О с в о б о ж д е н и е Болгарии от турец
кого ига. Документы о трех томах. Т. II. Борьба за национальное ос
вобождение Болгарии и период Русско-турецкой воины. 1877—1878. 
М., 1964.; С т а м б о л о в , С. Н. Песни и стихотворения. Бгкурещ, 
1877. 

Кореспоиденцията от фонда на Ст. Стамболов съдържа не-
голям брой документн и е главно във връзка с дейноетта на 
фондообразувателя след Освобожденнето — от 1878—1889 г. 
Тук се намират ияколко писма от Н. (или И.) Луканов от Ло-
веч, Др. Чернев и по-голям брой от Захарий Стоянов, който 
нише главно от Русе и София. Впнсмата на Луканов са застъ-
иенн следннте въпросн: изготвяне на протест против Берлин-
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ския комгрес и участието на Лука нов и Стамболов в него; 
издигане на паметннк на В. Левски и мнението на Лукаиов, 
че неговият прсдател — поп Кръсгьо, заслужава публично 
обесваие, за което съветвадасе поиска подкрепа от вснчки гра-
дове, където е работнл аиостолът; управлението на Др. Цанков 
н възваинето му за възстановяванепаТъриовската конституция. 
Пнсмата на 3. Стоянов дават представа за пашня обществено-
политнческн живот в провннцията в първите години от управ
лението на Стамболов; за избора на български княз; за редак-
тирането н сппсването на в. «Свобода» и за дописки в него 
отпоено македонский въпрос и Берлинский конгрес; за Русен-
екия бунт в 1887 г., за арестн в София н провннцннта; за иена-
внетта между Ст. Стамболов и В. Радославов и мепрнязненото 
отношение на последняя спрямо регентите, както и подробности 
около управлението им; за настроения срещу Стамболов по-
ради отрицателното му отношение към Русия; за подготовка 
н провеждане на избори в 1887 г. в Пазарджнк, Златнца и 
Панапорище; за ходатайства и разместваиня на внеши адмп-
ипстративнн чнновнпци; препоръкн за назначения на съмиш-
лениип и за награждаване с ордени на заслужили българн 
(Андон Стефанович от Гюргево); за издаване биографията на 
Хр. Ботев от 3. Стоянов и събиране сведения за ней; за издир-
ване на Ботевн пнема и други документи; за появяваие на раз
бойнически шайки през 1888 г.; подробнн сведения за пътуване 
на 3. Стоянов през 1889 г. в Сърбия: за срещнте му с мннистъра 
на вътрешинте дела Таушанович, подробности около абдика-
цията на Милан IV Обреиовнч, за българо-сръбскн отноше
ния и др. 

Рсволюционната дейност на Ст. Стамболов предн Освобож-
дението е представена'твърде слабо във фонда поради малкня 
брон на документнте във връзка с иея. Запазено е едно въз-
вание в прение от букурещките българн. вероятно от 1875 г. 
(докумеитът е б. д.), в което се прпзовава българскнят народ 
за едно общо въетание против общпя враг на южннте славяни, 
като се дават сведения и за въетаннето в Херцеговина и се 
нзтъква, че тя не трябва да остане сама в борбата. Запазен е и 
един циркуляр в Чернова, писан от Стамболов вероятно в 
1875 г. (или 1876 г.) в Букурещ, до частпнтереволюшюннн ко
митет (в Българско и Влашко), в което им известява, че 
Пананот Хитов с събрал в Кладово оръжне и-очаква да се из* 
пратят събраните момчета, като се отбележат нмената, годи-
нитс п родните им места; в същия циркуляр Стамболов съветва 
да се иодготвят чети и във Влашко, готовя да минат границата. 
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след обявяване на вонната. Във фонда се намнрат и два лито-
графирани екземпляра от пнсмото му от 29. VIII. 1875 г. от 
Стара Загора до Българския революционен комитет в Буку-
реш, което плюстрира дейиостта му по подготовката на Старо-
загорскотовъстание. Вписмото са даденн и подробности около 
извършеното от Стамболов в Цариград по проектираното под-
палване на града заедно с черногориите. Зяпазените две ппсма 
от Тома А. Кърджнев от ноемврн 1876 г.-осведомяват Стамбо-
лов като член на Българското централно благотворително 
общество (БЦБО) и като революционер за извършеиатз от 
Гюргевския комитет работа: за разнасяне на политнческата 
нрограма от Христо Недялков в Търновско с цел да се отпра
вят прошения до граф Николай Игнатиев във връзка с пред-
стоящата конференция в Цариград; за посещение на Иван 
Кишелскн в Гюргево; за отношенията между «младите и ста
рите»; за подномагане на хъшовете с облекло и пари от страна 
на «старите» и по повод ил това — за стремежа на «старите» 
да подкопаят престижа на БЦБО; молба до Стамболов да се 
подпомогиаг от страна на БЦБО сестрнте на Никола Т. Обре-
тенов и на Илариои Драгостинов, конто жнвеят при Днмитър 
Канкчията; ласкави отзнви за последиия, който е в много лошо 
материално положение, а е заслужил за пародното дело. 

Обществената дейност на Стамболов в Освободителната 
война и непосредствен© след нея е изразена в няколко доку
мента на руски и българскн език от юнн 1877 до септември 
1878 г.: удостоверение, с което Славянското благотворително 
общество в Москва възлага на Ст. Стамболов да раздаде в 
Добруджа изиратените дрехи на пострадалнте от турскнте 
зверства; писмо от Стамболов до Иван Сергеевич Аксаков, 
в което го уведомява за наиисването на пътни бележки и впе
чатления след завръщането си от Добруджа и моли те да бъдат 
отпечатали в някой руски вестник. За еьтрудничество на 
Стамболов във в. «Наш век» в Петербург говорят два документа. 
В единия от тях Василии Ив. Немнровнч-Данченко препоръчва 
Стамболов «като вожд на българското революционно движение, 
чнито материали ще са много ценни и ннтересни за вестника». 
Един «билет» за свободен пропуск от 1. IX. 1877 г., издаден 
от началннка на Търновския окръг, говори за службата на 
Стамболов като преводач при него; друг «билет», издаден от 
Търновския губернатор на 25. III. 1878 г., е за пропускано до 
Сан Стефано на Стамболов като член на делегацията, която 
се отправя до великий княз Николай Николаевич, за да под-
несе благодарствен адрес из Александър П. 
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Към учшпелската дейност на Ст.''Стамболов в Търново 
ведиага след Освобождението може да се отнесе една бележка 
от учнлнщното настоятелство в Търново, в която го осведо-
мяват за учнтелскн промени в училището и искат одобрението 
му (споменават се учителнте П. Бакърджиев и М. Заяков). 
От 23. VII. 1878 г. се пази едно писмо от Ст. Стамболов до 
председателя на търиовското училищно настоятелсгво, в което 
той изтъква желапието си да стане учител в класното училище 
в града. 

Интерес ни за отбелязване са и отнесен нте към дейпостта на 
Стамболов негови ръкопнсн: 2 тетрадки с преписи на пародии 
песни, черновки на стихотворения и бележкн по Освободнтел-
ната война; разни бележки и чернови на статии, разказн, сти
хотворения и спомени, между конто трябва да се отбележат: 
еднотефтерче (вероятно от 1870—1874 г.) с «выписки» (записки) 
от революшюнни списания и книги н с на родни песни. «За-
пискнте» потвърждават революцноините възгледи 1*а Стамболов, 
придобитп до 1874 г. в Русня, и разкриват идейння образ на 
революционера. Първата записка излага учението иа френския 
социолог и философ Прудон, втората представлява подробно 
развита теория иа революцнята. а третата разглежда теорнята 
на Бакунин за наследството и програмата на Бакуниновня 
съюз (основан в 1868 г.)- Запазен е в тазн група от ръкописн и 
откъс от дневника на Стамболов, воден през ноември 1874 г., 
в конто авторът е изказал по-конкретно възгледнте си за каче-
ствата на революционера. Тон е писан по повод смъртта на 
един от членовете на Търновския комитет —Стоян, за конто 
Стамболов имал и изказал в бележника си пай-високо мнение 
като революционер. 

За писателската дейност на Ст. Стамболов свидетелствува 
едно «условие» , подписано от Д. Ив. Горов1 и Ст. Стамболов иа 
2. IV. 1877 г. в Гюргево, относно условията за отпечатването 
на стихове на Стамболов.2 

Официал ни документы за служебната дейност на Стамбо
лов от диктаторстя режим не са запазени. Тук може да се 
отнесе само един единствен документ — неговото собетвено-
ръчно писмо «Кроежи по убнваппето ми» от 16. III. 1895 г., 
на плика иа което той е написал пнемото да се отвори след 
смъртта му. В писмото са дадени сведения за неговите политн-

1 Вж и характсриетнката на фонда иа Д. Горов. 
' С т а м б о л о в . С. Н. Песни и стихотворения. Изд. Д. И. 1*оров. 

Букурещ, 1877. 
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чески противниц« и вероятннте му убнйци: за сформнраната 
от Григор Д. Начевич и Наум Тюфекчнев трупа от 15 души, 
която да се заеме с убнйетвото му, за други лица, замесени в 
проектнраното убийство, между конто и княз Фердинанд. 

До семейството на Ст. Стамболов са запазени малко мате
риал»: две писма до брат му Иван Стамболов и едно до роди-
телите му и сестра му Анастасия в Търново — от 1875 г. и 
1887 г. Писмото до брат му от 24. III. 1875 г. дава сведения за 
отнването на Стамболов повторно в Одеса; в него той нзказва 
съжаленията си, че увлечението му в революционного дело не 
му позволява да се погрижи за семейството си, което е в лошо 
матернално положение, и моли за прошка брат си, конто трябва 
да се нагърби с издръжката на блнзките му. В писмото до се
стра си подчертава голямата си лгабов към поробения народ: 
«честит е този, който познава, че е работнл за доброто на бра-
тята си. . .»."Във второго пнемо до брат си от 21. I. 1887 г. 
Стамболов дава наставления относио издирване на докумеи-
ти по преврата на 9. VIII. 1886 г. 

На края на фонда, в дела от, до и за други лица, могат да 
се отнесат два документа от 1874 г. —■ еднннят е молба-препис 
до мютесарифа в Търново от селянп от с. Яалари (Яларе, 
Голямо Яларе — дн. Русаля, Търновско), конто се оплакват 
и нскат отстраняването на мухтара Осмаи, през службата 
на когото са станали редина беззакония; другият документ е-
писмо от Градската община в Търново до Съвета на старейте, 
в което общнната изтъква необходимоетта от увеличение на 
събпраните от учениците такси по онова време, за да се заплатят 
възнагражденнятз на градскнте учители, конто такси да са 
съобразенн с материалното съетоянне на учешшпте. 

Фонд № 64; 49 док.; 1872—1877 г. 
ДИМИТЪР ИВАНОВ ГОРОВ 

(мсевд. Свсщаря. Мумджи) 
Заслужил деец на революционною движение преди освобожденного* 

И з т о ч и и и н: 
За фондообразувателя: Ботеп , Хр. Съчнпення. Ред. и ком, от 

Ал. Бурмов. С, 194Я, с- 524; Д а с к а л о о » Б. Днмитър Ив. Горой. — 
О б да- в е с т н и к , бр. 21, 29 май 1937. с. 1—2; бр. 135, 31 авг. 1940 
с 3—4. 
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За фонда: Д а с к а л о в, Б. — пос. статия. 
Публикации на документ от фонда: А п р и л с к о въстание 1876 г-

Сборник от документ». Т. I. Под ред. на проф. Ал. К- Бурмов. С, 1954; 
Б о т е в. Хр. Съчииення, Ред. и ком. от Ал. Бурмов. С, 1948; Клин
ча р о в, Ив. Лгабен Каравелов. С, 1921., с. 11; 125—126; Сто янои .З . 
Христо БотГюв. (Опит за биография). Русе, 1888; С т р а ш и миро в, 
Д. Т. Архип на Възраждането. Т. 1. С, 1908, и Васил Левскн. Живот, 
дела, нзвори. Т. 1. Изцорн. С, 1929. 

Документите от фонда на Днмнтър Горов са главно писма, 
конто разкриват отдел ни моментн от революциоииата дейност 
на фондообразувателя н са изобщо извор за доосветляване на 
революционного движение от 1872—1874 г. Между кореспон-
дентите до Д. Горов се виждат имената на известии револю-
цнонерн и дейци от нашего нацнонално-революшюнно движе
ние, конто в иовечето случаи се подпнсват с псевдоним«. Това 
са пнсмата на Янко Ангелов, Георги Апостолов, Христо Ботев, 
Брашгслав Велешки, Никола Генчев-Впраноглу, Иванка Го-
рова, Иваница Данчев, Иларион Драгостинов, Иван Драсов, 
Христо Иванов— Голсмия, Любен Каравелов, Тома Кърджнев, 
Андреи Матов, Георги Матев, Никола и Петраиа Обретенови, 
Стефан Стамболов, Мнто Цвегков, Атапас Чернев. Те пишат 
от Русе, Букурещ, Бекет, Гюргево, Галац, Олтешша, Кранова, 
Браила, Калафат, Царпград и др. 

В пнсмата могат да се проследят отделил моментн от бъл-
гарското наЦионално революционно движение в хронологи
чески иорядък с големи подробности. За революцноиното дви
жение в 1872 г. има матернали за участието на женп в прена-
сяне на, революциоииата ноша, за нарсждания от Левскн до 
комитета в Русе за съгласувани действия, за дейпостта на Н. Т. 
Обретенов проз тазн година, за иапомняие на Д. Горов да се 
съобразява с устава на БРЦК и за бдителносгга па уредената 
тайна полиция отпоено правилното изпълиение на задачите. 
Данннте, конто се съдържат в пнсмата до Д. Горов от 1873—1874 
г., могат да се обособят в няколко групп. Едни дават сведения за 
в. «Нсзавнспмост» (събиране на абонаменти и уреждаие на 
сметкитеза вестника; една разпнекаот 4. VII. 1873 г., издадена 
от печатнина «Свобода» в Букуреш и нопълнена н подписана 
от Л. Каравелов, удостоверява, че Д. Горов е внесъл сума за 
абонамент на в. «Иезависимост» в Галац, както и за повестите 
на Каравелов «Неда» и «На чужд гроб без сълзн плачат»; в 
нослепис на тази разпнека саморъчно от Л. Каравелов е из-
тъкната нуждата от пари за печатинцата, за да се плати на 
работинцнте. Други говорят за събиране на доброволни по
мощи от румъпски градове за заточеннте в Акпя след Араба-
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конашкия обир в 1872 г. или от по-ранннте революционны 
акции. Тозн въпрос повднга Н. Обретенов в писмото сн до 
Д. Горов от ноемврн 1873 г., като предлага за тази цел да се 
нагьрби иякой родолюбив българин като Днмнтър Ценовнч, 
конто да държи сметка за вснчко. Обретенов съветва Горов да 
поиска съдействие и от Иванчо Кънчев — Куюмджнята, чийто 
брат Сава Кънчев е също между заточените. Пнсмата на Н. Обре
тенов от 1874 г. съдържат и други сведения: за дейността па 
Д. Горов по пренасяие на революционната поща; за препра-
щане на оръжие; за убинството на Йордан С. Наумов в русен-
ския затвор; за дейността на Пенчо Ра данов по снабдяване с 
куршуми па Гюргевския революционен комитет; за дейността 
на брата на Д. Горов — Атанас Горов; сведения за Панайот 
Хитов; за пътуване па Ив. Кънчев — Куюмджнята до Акия, 
за да посет|1 брата си там; за смъртта на майката па Д. Горов 
през август 1874 г.; за нзпращане на в. «Независимости от Горов 
на Обретенов в Русе; за положението на заточените в крепостта 
Акия (Мала Азия) и конкретно за Антел Обретенов. 
Пнсмата оЫ 1875 г. до Д. Горов (Обретенов, Ботев, Ив. Данчев) 
разкрнват следните моменти от революционного движение: 
временного отлъчване на Н. Обретенов от революционната ра
бота по семей ни причини; за революционната дейност на Мито 
Цветков (псевд. Ганчо) и на Иван нца Данчев; за подготовка 
и пренасяне на оръжне; за покупка на печатница за в. «Знаме», 
за което Горов подпомогнал парично Ботев. Пнсмата от 1876 г. 
(повечето в алегорична форма) разкрнват специалио дейността 
на Д. Горов във връзка с Апрнлското въстание и дейността 
на други дейцн в подготовката на въстанието — Хр. Иванов. 
П. Обретенова, Атанас Чернев, Никола Вираиоглу, Иванчо 
Попдимитров, Георги Попикоиомов, Янко Ангелов, Тома Кър-
джиев, Н. Обретенов. Дават сведения за арестн в Търновско 
и Русенско поради предателство; за връзки между отделните 
комитет»; за снабдяване с пари и оръжие (патрони и др.); 
сведения за нзбухването на въстанието в България: за падането 
на две черешови топ чета в ръцете на турцнте, за нзпращане 
в заточение на много въетаници, за големия брой арестн, за 
Ботевата чета, за тежкия живот на затворените българи в 
цариградския затвор и конкретно за Н. Обретенов, за убий
ства и кланета на българи, за съдбата на четата на Стоил вой-
вода» В пнсмата от 1876 г. има и бегли сведения за Сръбско-
турската война. 

Издателската дейност на Д. Горов е представена от едно 
«условие»от2. IV. 1877 г., подписано от него и от Стефан Стам-
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болов, в което се указва, че Д. Горов поема вснчки разноски 
по' напечатването на кннгата «Песни и стихотворения» от 
Ст. Стамболов и се иосочват условията по отпеч атването и. 

Фонд № 65; 417 док.; 1834. . . 1900 г. 

РИЛСКИ МАНАСТИР 

Един от наП-важннте кпижопнн и културни иентрове ирез Въэраж-
дането, а днес — национален музей. 

И з т о ч и и и и : 
За фондообразува-геля: Д у й ч с ц. Ив. Рилският манастнр. С, 

1960; Д н л е в с к н й. Н. Рыльский монастцрь и Россия и XVI и XVII 
иске. С , 1946; И в а и с в. Й. Св. Иван РИЛСКИ и неговнят манастнр. 
С . 1917; К и с е л к о и. д-р В. Сл. Рилският манастнр. С , 1937. 

Материалите във фонда могат да се обособят в две основнн 
групп: едната трупа включва документ, свързани с дейността 
на йеродякон Пантелеймон Рилец и иеромонах Никифор ч 
Русия, където събирали помощи за мамастнра; документнте от 
другата част са свързани- с дейността на манастира-

Най-голяма част от фонда заемат документите от първата 
група, свързани с дейността на йеродякон Пантелеймон Рн-
леи н иеромонах Никнфор прсз периода 1852 — 1857 г. при оби-
колката им из Русия — Казан, Симбирск, Ярославл, Нижни 
Новгород, Киев, Москва н др. Запазено е пнсмо от игумена па 
Рилския манастнр (1852 г.) до иеромонах Никнфор и йеро
дякон Пантелеймон, с което ги нзпращат в Русия за събнране 
на помощи за болнниа, библиотека, училище и печатиниа в 
манастира, снабдсии с императорски указ от 10. XII. 1852 г., 
за Да им бъде оснгурен свободен достъи в Русия. Заиазени са 
също и пнсмата на Пантелеймон и Никнфор до игумена на Рнл-
ския манастнр и до останалнте монаси със сведения за помощта, 
конто им е оказал киевскнят митрополит, и за иосрещането 
им в Москва. В тях нма много даннн за събраните в Русия по-
дзръци и пренасянето им в манастира; за вещите и киигите, 
конто получили през 1852—1857 г. и нзпратнли чрез Стефан 
Д. Тошковнч от Русия в Рилския манастнр; за даваните от тях 
съвсти на игумена на Рилския манастнр отпоено училището, 
което манастирът решил да отвори, и др. Във фонда се памира 
и пнемого на рязанский архиепископ Гавраилот13. X. 1856 г., 
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с което разрешава на Пантелеймон и Никифор да събират по
мощи в епархията му за постройка на духовно училище и църква 
в Рилския манастир п се обръща с молба към всички гражданн 
да им оказват съденствне. Запазепи са и ппсма от Никифор 
и Пантелеймон до отделнн лица в България н Русня. Между 
тях срешаме пмената на Николай Хрнстофорович Палаузов, 
Сава Филаретов, митроп. Филарет (в Москва), Михаил Никн-
форович, архиепископ Григорий — Казан, Виктор Ив. Гри-
горневнч, Синода в Петроград, Николай В. Лепешкпи — 
Москва, архим. Хрнсант — Киев, и др. Тезн писма дават данпи 
за дейността на Пантелеймон и Никифор в Русня; за връзкнте 
им с отделнн лица и полученн от тях дарения за манастнра; 
за молбата им към казанский архиепископ Григорий и митроп. 
Филарет да ходатайствуват в Москва за удължаване престол им 
в Русня и към Михаил Никифорович да напечата в «Москов
ские ведомости» благодарност към всички дарители на мана
стнра. В писмата им до Николай Хр. Палаузов в Одеса (1852— 
1854 г.) също се огкрнват сведения за дейността на двамата в 
Русия, както и даннн за хода на работнте в манастнра — за 
прнвлнчапего на нови учители в учнлищсто към манастира, 
като напр. Неофит Рнлскн и др., за лннсата на средства за 
нздръжката им и за очакване на помощ само от Русия. Молят го 
да убеди Николай Степанович Палаузов да подари 2000 рубли 
от иаследството на Васнл Апрнлов; осведомяват го, че са отпе
чатали нова статия за манастнра въвв. «Московские ведомости», 
основана на архпвпи материалн, откритн в «Архив иностранных 
дел» в Москва; за високата оценка, която правят на иеговите 
трудове, и за удължаването па престоя им в Русия с една го
дина, и др. 

Във връзка с дейността на манастира в България са за-
пазени следннте документи прсднмно от 1834—1872 г.: писма от 
игумена на манастнра до жителите на Кюстендплска епархия, 
с което назначава проигумен Пантелеймон за техен проповед
ник, както и за назначаването на други проповеднпци и так-
сндноти; разиределенне на българските енархнн по степени; 
пнсмо от царнградскня патриарх и Синода до християиите в 
епархннте. с което отлъчват тримата владнци Авксептпй Ве-
лешки, Иларнон Макарнополски и Паиснй Пловдивски; 
документи във връзка с поправка на манастирските сгради и за 
покупки за нужднте на манастнра, както и договорът между 
манастнра и зографите Коста Петрович (Вальов) и Иван Нпко-
ловнч (Образопнсов) за изиисванс на олтара на черквзта. 
В никои от документите се намират сведения за явили се из 
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пътищата разбойници; завещания на някон от монасите; пре
ние на хрисовула, дадеи на манастнра от Иван Шишман; до
говор между Рилския манастир и манастнра «Св. Пантелей
мон» (в Русня) за възобновиване на първия; разни сметкн, 
приходи и разходи на манастнра; документа за продажба на 
имота; прел не на летопнени бележка за Рилския манастир за 
1744—1772 г.; кратки жития на някон светца, чнато празннци 
се празнуват през годината; писмо от игумен Иосиф, епнтроп 
Серафим, скенофилакс Памфплий до Св. Синод в Петербург 
(1849 г.), в което молят да бъде подпомогнат манастирът при 
събирането на помощи за строежа на манастирски помещения, 
училище, болиииа и.др. 

Освеи това във фонда са запазеии н документн, конто не са 
свързами иряко с дейноетта на манастнра; ръкопис на статна 
на К- Ж- Каменаров «Никои думн за протестантская събор в 
град Самокоа» от 28. X. 1900 г.; писмо от Д. Ангелов до редак
тора на в. «Търновска конституция», в което го моли да отпе-
чата статията му за Сръбско-българската война през 1885 г. 
(26. VI. 1888 г.); бпографнчни бележка за Сава Вълков Фила
ретов, пасами от неговн учеиацн; благодарствено писмо на 
учащата се българска младеж до Евлогий Георгиев, в което 
изказва възхцщеннето си от дарепието му за постройка на бт»л-
гарекн университет в София (1896 г.); разни слова, държани в 
Кюстенднлската оъборна църква (1872—1873 г.), и други 
документн. 

Фонд № 66; 550 док.; 1841 . . . 1885 г. 

АЛЕКСАНДЪР СТОИЛОВ (СТОИЛОВИЧ) ЕКЗАРХ 

(Але кепи дър Бейоглу. Боноглу, Александър Екзархов. Александьр дьо 
Вкзврх) 

Виден обществеио-политически дееп и публицист от епохата на Въз-
р а ж да исто-

Фондъг е предаден от Етнографскня музей; постъплення и от 1929 г. 

И з т о ч н и ц и : 
За фондообразувателя: А р п а у д о в . М. Селнмннскн. Живот-

дело—идеи. 1799—1867. С, 1938, с-248, 261—270. 345, 348, 366, 387; 
Д и м о в, В. Политнческнте водители на българския народ. Ески Джу-
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мая. 1932, с. ;8—79; Я " к о в. д-р Т. Александьр Екзарх. Из нсторнята 
на Болгарского възраждане. — Б ъ л г. м н с ъ л, 1929. кн. 3, с. 248— 
255; кн. 4, с. 324—333; ки. 7—8, с. 576—582. 

Публикации на документ от фонда: Я и к о в, Т. Страниц» от на-
цноналпото ни пробу ж да но и черковння вьпрос. Документн из дейноетта 
на Алексапдър Екзарх. — Б ъ л г. м и с ъ л, 1930, кн. 2, с. 144—150. 

Документите във фонда (преднмно писма, изложения, мемо-
ари и др.) еа свързани главно с разностраината дейност на 
фондообразувателя. Най-многобройни са документите, свър
зани с просаетпо-църковната и благотворителната дейност па 
Ал. Ехзарх. 

Във фонда са запазенн писма от него до различии лица, 
общипи и др. — до Рашнд паша, Гавранл Моравенов, Атанас 
Чалпки. Христо П. Тъпчплещов, Захарпй Княжески, 'Нео
фит Рнлски, Марко Балабанов, Александър Карагьоргевнч 
и др. от 1847—1853 г. Съобразпо съе застъпеннте в тих пред-
мети могат да се разпределят с мяколко групп — по училиЩ-
ното дело: за изпращанн помощи, книги и другн учнлпщпи 
помагала за учнлпщата; за продажба на «Енинклонедип»; 
за изпращане на българп да учат в Русня и Западна Европа; 
за обучаваме на свещенинн от учители; за нзллащане па учи-
телекп заплати; за съетоииието на образователното дело нзобшо 
и лр.; по просвепгно-издателското дело: за съетавяне на «Бъл-
гарски словар» и френско-българскн речник; за издаване на 
сп. «Чнгалище» (1870—1876 г.); за уреждане на печатннца с 
нърковно-гражданскн шрифт; за печатане на български книги 
в Сърбия. Ос вен поеочените по-горе писма са запазенн и голям 
брой молбн, изложения и др. от 1847—1859 г., конто разкрнват 
моменты 01' раэрешаването на църкоания въпрос: те говорят за 
борбата, водена от Ал. Екзарх и царнградските българи 
срещу иатриаршпята; за уреждането и лострояването на само-
стоятелна българска църква в Цариград (запазен е и проекты 
за корнна на папка, съдържаща документите по тозн въпрос); 
за учредяване на самостоятелна българска иерархия (описали 
са подробно даиъцнте, конто гръцкнте владнии събнрали 
произвол но, техните злоупотреби, разврат и пр.); за решението 
да не се споменава пмето па патриарха; за тежкото положение 
(духовно и политически) на българскня народ; за борбата срещу 
уннятството и др. За дейноетта на Ал. Екзарх след Освобож
дение™ са запазенн само няколко писма по следните въпроси: 
изпращане помощи в Стара Загора, Пазарджик, Панагюрнще 
и др.; съетояпието на учнлищата след ОсвоСоднтелната война; 
съетоянието на библиотеката на екзархията в Цариград 
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(1880 г.). В пнсмо от 12. V I I . 1885 г. Никола Хр. Тъпчилещов 
осведомява Ал. Екзарх отпоено отказа за поместване на него-
вата статия за българската църква в Цариград в «Периодиче-
ско списание». В това писмо се споменава също за отказ от 
страна на Хр. Г. Данов да помести във в. «Марица» стати! на 
Н. Тъпчилещов за българската църква в Цариград и за заслуги 
на Ал. Екзарх и д-р Ст. Чомаков. В тазн трупа нисма се намнрат 
сведения за учредяваие на земеделска банка в Източна Руме-
лня, за Народната банка и София и др. 

Една голяма част (около 200 писма на българекп език) са 
подреденн и подвързапи в голяма тетрадка с наслов «Писма 
разных обществ из Болгарин». Те са изпратепп от иървенцнте 
на Стара Загора, Казанлък, с. Енина (Казанлъшко), Пловдив, 
Пазарджик, Пещера. Батак (Пещерско), Велес, Скопне и др. 
нрез 1847—1852 г. Запазеиа е и друга подвързапа тетрадка 
преднмно с разпнекп за 1847—1879 г. (на българекп, грънки и 
френскн език) с надпис на корпцата «Свндетелства болгарских 
обществ кон получили иомощ за учрежденье училнщь». И двете 
обособеии от фондообразуиатели групп от документ ни даваг 
следннте сведения: по просветното и училищното дело — чрез 
тях с нзказаиа благодарноетта за голямата матернална помощ, 
която е оказал Ал. Екзарх при ло^грояването на училища 
(девически и мъжкп) и сиропиталшца; за енабдяването им с 
книги, буквари и другн учебни иоеббия; занздържането на 
учеинцн в чужбина; за назначаване на учители и учителки; 
за задължепията на учителнте; за учителеките заплати; за 
метода на обучението в учнлнщата и съетоннието на учебното 
дело; за взапмоучителната метода; за преподаваннте нредметн; 
за имеиата на ученншгген учителнте в различинте училища; за 
превод на книгата «Детски урони» на Константин Вардалах, 
изд. в Одеса 1830 г.; за пзготвяне на българекп речннк; за 
еъставяне на българекп книги (буквар, граматнка, хнгиена, 
ботаника) и др.; по църковнопю дело: за дадената матернална 
помощ при построяване и възобиовяване на църквн; за уча-
стието на Ал. Екзарх при изработване правилник за управле
ние на църквата и др. Между авторнте на разинскнте се срещат 
имената на Сава Филаретов, Константин Славчевич, Стефан 
Тошкович, Атаиас П. Граннтекн и др. 

Във (|гонда е запазена и част от елужебната кореспонден-
цня, която е-получавал Ал. Екзарх като аташе в Париж в 
турското посолство. Тук се намнрат пнема от Британското и 
Френското посолство в Цариград, от Турското посолство в 
Париж, > т епископ Раймонд дьо Вернкур в Лондон, Адолф 
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Тиер, Марграсня Лоудон, Никола и Теохар Пиколо, Олга 
дьо Ротефор-Коптяева и Др. на английски, немски, фреискн. 
руски и другн езиин. Те свидетелствуват за стремежа му да 
помогне за просветното и културно издигане на народа сн. 
В тях са застъпени и въпросн за тежкото духовно н политн-
ческо робство; за илюстрнраие на турскнте зверства и показ-
ване на дело «правата», дадеии от Гюлханскии хатишернф от 
1839 г.; за иегова молба до великите силн да се «намесят в 
работите на Турция и облекчат положеннето на поробеннте 
народи»; за «борбз до смърт за нзвоюване на свободата» — граж-
данска и религиозна —на християннте в Орнента; за устано-
вяване на дипломатически връзкн между Русня и европейските 
турски провинции; за урсждане на стипендии и другн помощи 
(да могат българскн младежи и девойки да следват в Русня, 
Франция, Англия н пр.); за приемаие на българи в колежа на 
остров Малта; за опитн на гръикото духовенство и гръцките 
учители (особено в пределнте на Македония) да погьрчат бъл-
гарите; за предложение да се отпечатает брошури на българскн 
езнк; за подарени 500 екземпляра от «Новия завет» (на българскн 
език) от брнтанското библейско д-во; за ходатайство на Ал. 
Екзарх пред Николай I да амнистпра група полски емнгрантн — 
Игнас Трепка, Фердинанд Шотомски, Алексапдър Митобие 
н др. Реднца мемоарн, изложения, ръкописни бележкн и др. 
още по-ясно нлюстрнрат дейността му през този период. В своя 
мемоар «Напис ради Болгаров — представен на Высоката 
порта и петте велики сили Галня, Англия. Русия, Прусия и 
Австрия», писан в Париж и издадеи на 23. I. 1843 г. в 20 глави. 
Ал. Екзарх дава цени и сведения за образователното и възпн-
тателното дело и за общото състоянне па българския народ 
в епохата на политическото и духовно робство. Запазена е 
съшо и нзрезка на бр. 50от 19.1.1879 г. на в. «Марица» от поме-
стения негов мемоар, писан в Париж ирез 1843 г. и непубли-
куван дотогава в българския периодичен печат; в мемоара от 
октомври 1843 г., изпратен от Ал. Екзарх до миннсгьра на 
външиите работи на Франция Фраисоа Гизо, се говори за 
тежкото положение на българския народ и за молба за ирогек-
цията на Франция да изпрати консули, конто да контролнрат 
турското правнтелство; за следвзне на българи във Франция 
и пр.; в мемоари и другн изложения до внсши липа па турското 
правнтелство Ал. Екзарх нзлага положеннето на българския 
народ, предлага мерки, с конто да се облекчат българите — 
да им се дадат адмнннстративнн, просветии и черковнн права 
и пр.; в мемоара, изпратен до английский мннистър Роберт 
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Пил и преведен през 1847 г. от английски на руски езнк от 
М. Лоудон под заглавие «Гласът на Българня», нзлага под
робно бедственото и непоносимо положение на българскня 
народ; с три мемоара (14. X. 1846 г., 7. I и 16. III. 1847 г.), 
нзпратени до рускня император Николай I, в конто описва 
подробно отчаяното положение на българскня народ, моли да 
бъде подпомогнат особено в черковно и просветно отношение, 
като бъде създадена българска иерархия и назначена консулы, 
конто да го покровителствуват. Споменава се за Адам Чарто-
риски, за пропагандата на лазаристите в Бебек и др. 

В други свои ръкописни материалы — бележкп, очерни, 
изложения, възвания и пр., Ал. Екзарх нзлага «състояннето на 
българския народ и Възраждането»; дава бележки за гео-
графията, нсторията, етнографията и пкономическия живот на 
Българня; описва тежкото положение на българския народ; 
говори за възникването на нзточния въпрос н неговото разре-
шаванс; нзлага мнението си отпоено просветното издпгане на 
народа—значеннето на учението, кнпгнте, необходнмоетта 
от печатница и създаване на фонд, с който да се нзпращат 
младежи на учение, да се нзбере настоя гелство, което да гн 
ръководи, и др. 

Във връзка с редакторската дейност на Ал. Екзарх са 
запазени съвсем малко документн: удостоверение от Днмитър 
Ив. Гешов и Хрнсто С. Арнаудов, нзнратено от Халки на 19. VI. 
1860 г., с което дават сьгласнето си да печатат в неговата пе
чатница «Царнградски вестник», чието нздаване той им преот-
стъпва за пет годиии; известие за иабнране абонати па вестника; 
проект за корица на папка, съдържаща документн във връзка 
с «Царнградски вестник». 

Има група матерналн от, до и за друга лица, от конто за-
служава да отбележим следннте: писмо от 1851 г. от Староза-
горската община до неизвестен англичанин, в което се съоб-
щава за изпращането на киигата «История на българския народ» 
от неизвестен автор на изложеннето в Лондон; препне на френскн 
език от търговски договор, сключен между Високата порта и 
Англия на 16. VIII. 1838 г., с който се унищожават венчкн 
монополи, дело на Решнд паша и лорд Понсамбн. 
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Фонд № 67; 16 док.; 1873. . . 1878 г. 
НЕДЕЛЧО ПАВЛОВ ОРЕШКОВ 

(Орашаков) 

Учнтел пред» Освобождеинето; роден в Копрпвщицз вероятно в 
четнрндесетте годи ни из XIX о; един от заслужил нте преподаватели по 
пзанмоучнтсмната метода в бглгарското училище «Кирнл н Мстодни> 
в Царнград (1870—1873 г,); учнтел в с. Мандър. Мала Азия (1873—1874 г.> 
и Малко Търноао (1874 — 1878 г.); след Освобождението '— началнкх на 
тслеграфо-пощенските спишни Р Орнхоао, Русе, Хасково, София и Плена* 
на коятодлъжностселенсноннрал през 1900 г* в Клена; починал в 1909 г-

И з т о ч н и ц и : 
За фондообразувателя: Л я и о в. Г. Малко Търново и негооатз 

покрзйнннл. Бургас, 1939, с. 235—2-И; Д о р о с и е в, Л. Ив. Бълглр-
схите колонки и Мала Азня. - С п и с а н и е на БАМ. Кн. XXIV. 
С. 1922, с. 80-102. 

За фонда: А я н о в, Г. — вж. горепосоченото съчннсние. с. 238, 
Публикации на локууентн от фонда: А л и о в, Г. Малко Търиово к 

неговата покраЛннна. Бургас, 1939, с. 239—241; Л о р о с и с н, Л. Ив. — 
вж. пос. статия, с. 92—93. 100 

Веички запазенн документи във фонда са свързаин с дей-
ността на Неделчо Орешков като учнтел в Царнград, с. Ман-
дър, Мала Азия, и в Малко Търново: преноръчително пнсмо 
от Ипкоднм Кнлнкнйскн (?) до жнтелите на с. Мандър от 
7. V. 1874 г., с коего се лреиоръчва Неделчо Орешков за учн
тел по български език и певец в черквата; договор между 
ееляните от същото село и Орешков, в конто се уговарят 
условнята, при конто той т е учителствува в Мандър; свиде-
телство, в което настоятелството на българското училище 
«Свети Кнрлл и Метод и й» в Царнград удостоверява, че Орешков 
е учителствувал там тр» годин» като вззимоучнтел п е показал 
отлнчни качества (18. IX. 1873 г.), и друго свндетелство, нзда-
дено от Градския съвет в Малко Търново, с което се удоетове
рява, четой е учителствувал четирн години в града (8. \Л1878 г.). 
Друга част от документнте, свързаин с дейноетта му, пред-
ставляват различии негови слова, главно църковнп, произиа-
сянн при разни случаи през време на учителствуването му: 
слово по случай откриване на училище в с. Мандър (б. д.); 
слово, произнесено при пристигането му в същото село (1873 г.); 
църковнп слова: за свети четнридесет мъчешши, за първата 
неделя на великня пост, за Връбннца, слово против католи-
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чеството н привържеииците му между българите и др. Запа-
зено е също и словото на Н. Орешков, произнесено пред майор 
Вишняков и руските освободители^ войскн в Малко Търново 
на 25. II. 1878 г., отпоено тежкото положение на народа под 
турското робство, за отношението на другите държави към 
освободителната мисия на руските войскн и за вечната прнз-
пателност на нашия народ към руския народ. Запазени са и 
две телеграмм: запнтваие от българската община в Солун 
чрез Тъпчнлещов до Стаириков в Царнград за препоръчваие на 
добр и учители и отговор от Петко Р . Славейков (вероятно един 
от препоръчаните от Славейков учители е Н. Орешков) и др. 

Фонд № 68; 16 арх. ед., 275 док.; 1856 . . . 1909 г. 

НЕДЬО (НЕДЯЛКО) НИКОЛОВ ЖЕКОВ 

Заслужил учител и книжовинк от времето на Възражданего; ролен 
през 1839 г. в Лясковец; учителствувал дългн годнин в Горна Оряховнца 
(1856—1858 г.). в Ля сковоц (1858—1861 г.); през 1863/64 г, постъпил и 
Белградското богослопско училище, което завършнл проз 1867 г,; м Бел
град редактцрал политических н хннжовен вестник «ВъетоК» (1869 — 
1870 г.); от 1870 г. до 1874 г. учителствувал отново и Ляскопеи; ректор на 
първата духовна семинария при лясковскня манастир «Свети Пегър и 
Павел* (1874—1876 г.); административен уредннк на Дрянопска и Трев-
неиска околия по време на Освободителната война; училищем инспектор 
във Видин и Лом след Освобожденнето; починал на 22. X. 1907 г. в Ляс
ковец. 

Фонды е предаден от Етнографския музей; постъллення и от 1956, 
1957, 1959 и 1964 г. 

И з т о ч и и и н : 
За фондообразувателя: Б е р о в с к к, Ал. Първинт ректор н пър-

вата богословска школа в Вългария. Недьо Жеков. По случай 100 го
дин» от рожден исто му. С*, 1939; Ж е к о в. А, Н, Недьо Жс*коа при уред-
бата на учебного дело- — У ч и л и щ е « п р е г л с д, 1926, кн. 5—6. 
с. 754—805; М и и е в. Д- Град Лясковец — мннало, сегащно съетоянне 
и деГшн. Варна, 1944. 

Публикации на документн от фонда: Б е р о в с к н * Ал. Първнят ректор 
и пгрвата богословска школа в Бългзркя. Недьо Жеков. По случай 100 
годннн от рожденнето му. С*, 1939. 

Между документнте на фонда се намнрат следннте биогра-
фични материала: препис на кръщелно свидетелстао от 24- VI. 
1892 г.; свидетелство, което удостоверява самолнчноетта на 
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Недьо Жеков — жнтел на Лясковеч (1885 г.); въпросннк. 
попълнен от него във връзка с преброяваме на държавните 
чиновницн (1896 г.); свндетелство, нздадено от Окръжпня 
съд—Търново, за отпускане на пенсия на Жеков (1902 г.); 
удостоверение, нздадено от Мшшстерството на народного про
свещение за длъжностите, конто Жеков е заемал, във връзка с 
отпускане пенсия на жена му (1925 г.); некролог във връзка 
с помен за 50-годишнината от смъртта н*гН. Жеков и иегова 
визитна картинка; разпнскн за полученн от Жеков пари па 
заем; удостоверение за прмтежавани имотн, за оценка на къщата 
му; препнска относио спор за построена от Жеков воденнца — 
жалбн срещу тазн постройка н др. 

Във фонда са заиазепп много писма от Н. Жеков и до него 
от 1867—!904 г. Намнрат се чернови на писма до Антнм К 
Търноискн митрополит, Алекса Жекова. Марийка Жекова, 
Я. П. Митрошпнов, Д. Христов, Руското генерал но консул-
ство в Белград и др. В тях нма сведения за протеста на Жеков 
срещу мннпстъра Петко Каравелов и съмншленпците му, срещу 
духа на партизанство, конто цари в училищата и съдилищата; 
за прпготвяпнте за печат превод на евянгелието н книга с 
кригнческо обяснение на неяснн места от евангелието; за 
сложената под печат «История на фнлософията», която Жеков 
посветил иа екзарх Иосиф; сведения по семей ни и другн 
въпроси. 

Като автори на писмата до Н. Жеков се срещат имената на 
екзарх Антнм I, Алимпие Васнлиевнч. Хрнсто Г. Данов, 
Марин Дринов, Г. Канднларов, Иван Кършовски, Евгения 
Киспмова, Марийка Петрова. Николай Павлович, Димитри 
Хаджпйовановнч Смрикаров. Тодор Т. Хрулев и др. В тезн 
писма се намират дашш за открнтата във Виена печатница на 
Янко С. Ковачев (1874 г.); за интереса на Хр. Г. Данов към 
печатането на кннгата на Жеков «Служби и жития българских 
светнх» (1875 г.); за радостта, с която М. Дринов посреща реше
нного на Жеков да пзпращабезплатно статннза «Периоди-
ческо списание», и за желанието му Жеков да го осведомява за 
новосгиге в сръбската пнсменост, също и за пожеланията му 
да останс преподавател по български език в Белградската 
гимназия (1870 г.); за вярата на Васнлиевнч, бивш учнтел 
иа Жеков в Белград, в приятелските чувства между българи 
и сърби и за необходнмостта от разбирзтелство между тях 
(1878 г-); за молбата на Евгения Киспмова до Жеков да хода-
танствува във връзка с уреждането на пьрвото женско дру
жество в Лясковец (1882 г.), за получавапи от Жеков руски 
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книги чрез Хрулев; за разни ходатайства,- исканн от Жеков, 
и др. 

Запазсни са и документн, свързани с учителската дейност 
на Н. Жеков: договори за назначаването му за учител в Ля-
сковец през 1858, 1860, 1871 и 1873 г.; списък на децата, конто 
са учили при Жеков проз 1862 г.; писма , с конто го канят за 
учител в Самоков през 1870 г. и в Свшцов през 1873 г., учи-
лищин копспекти по физическа география, история и др. 

Друга трупа са документите, свързаии с дейността на Н. Же
ков като ректор на Богословското училище при Ляековския 
манастпр «Свети Петър и Павел»: пнсмо на архим. Стефан 
отпоено решеннето на Епархналиня смесей съвет да възложи 
управленнето на Богословското училище на Н. Жеков и него-
вата група (Търново, 1874 г.); учебна програма на училището 
(1874 г.); договорът за назначаването му от 1. VII. 1875 г. 
до 1. VII. 1876 г. 

Във фонда се намират и документн във връзка с дейността 
на Жеков като мюдюр на Дряновска и Тревненска нахия 
през 1877 и 1878 г., в конто се открпват следннте сведения: 
за получени от Ы. Жеков окръжнн заповеди и пари за разда-
ване па стражарнте в дряиовската полиция; за отчетеии от 
Н. Жеков суми от продажба на ечемик и даиии за сиабдяването 
на артилеринскня парк с фураж на дотогавашннте цени (1878 г.); 
копие от. главната книга на Дряновското полицейско управ
ление съе сметки за иродаденн турски имущества; молба от 
дряновски жители за откриване клон на съдебен съвет в Дря-
ново под председателството па Н. Жеков (1877—1878 г.), 
както и молба от Жеков да му се издаде удостоверение, че от 
1. VIII. 1877 г. до 30. VI, 1878 г. е бил началник на Дряновска 
и Тревненска облает, за да му послужи при уреждане па пен-
сията му, и др. 

Във фонда се намират и ияколко документа, свързани с 
дейността на Н. Жеков като заседател а Търновския окръжен 
съд (18?8 г.); пълномощно от жнтелите в Лясковец, с което 
той ще участвува в избираието на членове за Окръжния упра
вителей и съдебен съвет в Търново, и съобшения за датите на 
иякоп заседания. 

Друга група са документите, свързани с дейността на Жеков 
като народен представите* в Учредителното народно събрание 
(1879 г.) и Второто обикновено народно събрание (1881 г.): 
словото на кияз Александър М. Дондуков-Корсаков пред 
делегатите на 1 велико народно събрание; протокол, писан от 
Н. Жеков от нмето на представителите на Дряновска и Трев-~ 
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ненска околия за определяпе размера на десятъка и начина на 
събирането му*н входна карта за Второго народно събрание. 

Запазенн са и два документа във връзка с дейността па 
Жеков като училищем инспектор във Видински окръг (15.V. 
1883- ■ 1.У. 1884 г.) и Ломскн окръг (1. V. 1884—1. I. 1885 г.): 
разрешения от Миннстерсгвото на народного просвещение 
за домашен отпуск (1884 г.). 

Една много по-голяма трупа са докумеитнте, свързанн с 
превсдаческапш дейност на Н. Жеков; изложение до цензур
ная комисня на Българския синод относио нанравеиня от 
него превод на евангелнето и за необходимое^ от него (1889 г.); 
съобщенне-покана за нреведената от Жеков от руски език 
«Юридическа енцнклопедия» (1890 г.); договор между Жеков 
и издателя Наумов за напечатване на преведената от него 
«Философия на история га» от В. И. Герне (1899 г.); за печа
тана част от-превод на Жеков «Жития на светите» в печатнн-
цата на Тодор Ст. Фъртунов, Търново (1908 г.). 

Нан-нгжма част от документнто, отнасищи се до книжов-
натл дейност на И. Жеков, са запазените ршописи на неговн 
произведения и иякои статин: част от ръкопис за началото и 
развптнето на търговскнте отношения между българнге н 
Изючнорпмската империя; ода за положенисто на Българня 
под турско робство, за отношеинето на другнте страни към нея, 
за вярг.га и в Русия (писана в 1886 г.); статня «Кнпгата «Исто
рически преглед на Българня». коя го съдържа критика на 
някон иеправилни положения и обясненпя на момеитн ог раз-
витнето на българската църква, изложенп в кнпгата на Адолф 
Д'Аврил «Исторически преглед за Българня» (превод от 
френски на сръбски); ръкопис на брошурата «Отношението 
на черквата към държавата»; откъс от ръкопис за произхода 
на света, за ролята на прнродннте науки, за възможността 
човек да опознае прнродата; част от ръкопис, в конто изказва 
възхнщеннето си от красотата на околиостите на Самоков. 
и др. Запазсна е и една покана от комитета при Лясковската 
просветно-културна дружба в София за чествуваие стогоднш-
ннната от рождеиието на Н, Жеков (1939 г.); едно обявление 
от Сава Доброплодпн за решението. му да издаде граматнка на 
старобългарския език (1862 г.); обява от художника И. Пав
лович за науер^ннето му да прпготвп за печат осем картнпи по 
исторический роман «Раина княгиня» (1873 г.) и др. 

В документите от. до и за членове на семепството на фондо-
образуватеяя са запазенн няколко писма до съпрутата на Н. Же
ков — Екатерина Жекова, във връзка с уреждането на пенсията й. 
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В документалните материалн от, до и за друга лица са запа-
зени пнсма от Н. В. Саранов (1874 г.), Николай Филипов 
(1870 г.) до брата на Саранов, Стефан Захариев и др. повечето 
по лични въпроси. и една бележка с четири печата и текст: 
«Народен българскл печат горски» — заглавие на ръкопис, 
лосветен на подвизите на Панайот Хитов, иреписан от Петър 
Иванов Берковски, ученик в Белградската гимназии ирез 
1869 -г. 

Фонд № 69; 25 док.; 1832. . . 1877 г. 

ГАБРОВСКО УЧИЛИЩЕ1 

Пърпото българско светско училище. 

И з т о ч и и ц н : 
За фоидообразувателя: К и р о в а . Е. Габровската училнщна биб

лиотека в епохата на Възраждането (1835—1865). С., 1960; С л а о е й-
к о п. П. Габроиското училище и неговнте първи попечители. Цари град, 
1866; Ц о и ч е в, П. Из общественото и културно мннало на Габрово. 
Исторически приноси. С, 1934. с 390—450. 

Публикации на документы от фонда: Ц о и ч е в, П. — вж пос. по-
горе съчннение, с. 394. 

Всичкн документп във фонда са свързани с дейноетта — 
история и развитие — на учплището. Запазен е тефтерът с 
печат на Габровското училище, заиочнат от Васил Е. Априлов 
и Николай Ст. Палаузов на 20. VI. 1832 г. в Одеса, в който се 
намнра ръкописът на обръщението на двамата към съгражданите 
им за доброволиа помощ за изграждане на училище в Габрово, 
както и списък на венчки, дадеин от тях двамата и от другн 
лица пари и учебнн пособия за иужднте на учплището до 1860 г. 
Заиазенн са и писмата, разменени между пзпълннтелнтс на 
завещанието на В. Априлов — Н. Ст. Палаузов, Константин 
Н. Палаузов. Василии Рашеев, от една страна, и Училищного 
иастоятелство в Габрово, от друга. В тях се намират сведения 
за уреждане на завещанието на В. Априлов;отчет на Училищ
ного иастоятелство за употребените през отдел ни учебнн го-

1 Във фонда се съдържа част и от архива на Учнлнщното иастоя
телство. 

10 Обдор на архншште фондош- \АЪ 



дшш пари, както и на изпълнителите на завещание™ за по-
харчените от тях суми; данни за постройка на нова училншна 
сграда (1872 г.); за уточняване заплатите и пенсиите на учите-
лите в Габровското училище; за обсъждане програмата на учи-
лището; за изпращаие на две момчета да се учат в Киев н др. 
Във фонда се иамира и пнсмо на екзарх Антим I до митроп. 
Григорий Доростоло-Червенски, в което го моли да уиражни 
влиянието си пред Габровската община, за Да не се закрн-
ват горните класове на училището, тъй като общината искала 
да направн това по липса на средства, както н пнсмото на митроп. 
Григорий Доростоло-Червенски до Смесения съвет в Габрово 
по същия вънрос. Запазенн са и един неиопълнен печатай об
разец от свндетелство за учебно полугодие с отбелязанн пред-
мети; прзвилник за ученнцнте в училището, както и пнсмо, 
в което еснафскп калфн молят Училищното настоятслство 
да им даде възможност да добият образование в неделни учи
лища. 

Във фонда се иамира и пнсмото на Училишното иастоятел-
ство до х. Иванчо Хаджипенчович в Цариград, в което г& 
молят да ходатайствува пред турските власти да не се спира 
строежът на училпщната сграда (1872 г.). и др. 

Документ, който няма непосредствена връзка с историята 
и дейността на Габровското училище, е запазеният във фонда 
прение (?) на възв;)нието на генерал-майор Николаи Гр.. Сто
летов до българския парод (писано на Шипченския Балкан, 
1877 г.), в което изтъква, че образуваннте шест български 
опълчеиски дружнпи са само пехота и подчергава иеобходн-
моетта от образуването и на конница. 

Фонд № 70; 158 арх. ед., 1209 док.; 1785'. . . 1892 г.а 

САЛЧО ИВАНОВ. ЧОМАКОВ 

Обществен и" стонаискн деятел от епохата на Въз раж да пето; роден е 
в крап на XVIII в. и Копрннщнца; активен участник в борбата срещу 
пловдивскня митроп. Хрнсант; покроннтел на христлянското население 
н Пловдив; виден гьрговеи — джслепнн. откупвач на дзнънн; лихнар: 
починал вероятно в края на мал 1863 г. в Пловдив. 

Фондът е предаден от Етнографския музеи; постьпления н от 1928 и 
1949 г. 

1 Разрешение за продажба на къша в Пловдив, вероятно случайно 
попаднало във фонда, 

а Пнсмо до сипа на С- Чомаков — Хрнсто Салчов. 
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И з т о ч н и и и : 
За фоидообразувателя: Г р у е в, Й. Спомен за Чалъкоацн. — 

Б 1) л г. и р е г л с д, 1896, кн. 3, с. 86—87 [Некролог]. — С ъ в е т* 
и и к, бр. 12, 10 юнн 1963, с. 4; Ш и ш к о в, Ст. Пловдив в своего пи
нало я настояще. Пловдив, 1926, с. 437—438; Шопов, Ат. Из живота 
и денността па д-р Ст. Чомаков по иърковния въпрос и Възраждането. — 
СбБАН. 1919, кн. 12. с. 21-30. 

Докумеитпте във фонда на Салчо Чомаков са свързаин пре-
димио с въпроси от икономическн характер. Гол яма част от 
тях представляват биографична материали, конто отразяват 
материалиото състоянне на фоидообразувателя. Това са в 
повечето случаи сметки, разписки, полици, тапин, удостове
рения, тефтерп н др. на българскн, гръцки, еврейски и турски 
език, писани в Пловдив, Одрин, Цариград и др. Като автори 
на поменатите докумеитн трябва да бъдат отбелязаии Павел 
Атаиасов, Сто ян Вълков, Иван Гешоглу, х. Марин Димитров, 
Константин Д. Моравенов. Тодор Стоянов, Вълко Тодоров 
Чалоглу, С. Чомаков, Велика Салчова Чомакова и др. Раз-
глежданнте докумеитн са свързаин съе следните въпроси: 
по иарнчпп взаимоотношения (1831—1860 г . )—за дължимн 
и издължеии суми (задължения на фоидообразувателя към 
чорбаджи Вълко, х. Стоян. Бохор Нисим и др.; парнчни за
дължения към С. Чомаков от страна на Т. Стоянов, х. М. Ди
митров, Тодор Стоянович, П. Атаиасов, Христо Тъпчцлсщов 
и др.); покупка н продажба на недвнжимн нмотп (закупуване 
на дюкяни, воденнип, пнвн, лозя, лнвадн и пр., 1829—1851 г.; 
продажба на дюкяни в Конривщица, 1839 г.); ссмейии разходи— 
покупки па стоки от първа пеобходимост и др.; отразени са и 
разправните с Георги Цукала и другн въпроси. 

Важно място във фонда заема кореспондеьцията, в която 
Се намнрат както писма от С. Чомаков {твърде малко на брой), 
така също и изпратенн до иегч, напнсаип на българскн, турски 
и гръцкн език. По-виднн кореспондентн са: Павел И. Герджн-
ков. Михалакн А. Гюмюшгердан, Константин П. Доганов, жи
тели на Стара Загора, Дпмптрнка Кирнаку Мнчора, Гавранл 
А. Моравенов, Михал Стоянов, Стоян Теодоровнч, Николаки 
Хрнстовнч, Тодор Вълков Чалоглу, Стоян Иванов Чомаков, 
Тодор Иванов Чсмаков, Шаьчи Заде Давкчон, Бачкоискнят 
мапастнр и др. Пнсмата са писани в Стара Загора, Одрин, Па-
зарджик, Пловдив. Цариград н др. Те засягат пгедимио въ-
проса за откупуване и събиране на десятъка във Вн-
дипско — 1860 г.. Лариса 1838 г., Пловдивско — 
1851 г., Солунско — 1838 г., Старозагорско, Хасковско — 
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1860 г. и др. Все във връзка с откупуването на десятъка са и 
пнсмата на Шапчи Давнчон относно хода на органпзнрання 
търг за йошура (десятъка) — 1854 г., несъбраинте дапъцн в 
Пазарджншко и Старозагорско през 1861 г. и полученото отли
чие (особен знак, който се носел на феса) за дейността на С. Чо-
маков като събнрач на ондалъка (паричен деситък върху ов-
цете) във Брачанско — 1846 г.; закупуване, изхраиване н 
продажба на овце във Видннско — 1860 г., Солунско — 
1838 г. н пр.; за броя на овцете във Видннско, Берковско, 
Ловчанско, Оряховско, Пазарджишко и др.; за наемане на 
саиджпи (преброители на овне) и кехаи (наети овчари) — 
разходн, направени за тях; търговня с жито — 1860 г., ориз, 
вълна — 183$ г., и др. В пнсмата са отразенп и никои обще-
ствени и църковни въпроси: жители на Стара Загора се оплак-
ват от каднята и не кат да прекрати злоупотребите — 1851 г.; 
учителях дякон Иларион от Пловдив иска да му се изплати 
заплатата н подобри материалното положение—1в51 г.; 
настроение срещу владнката Хрпсаит в Пловдив — 1857 г.: 
получено разрешение за поставяне клепала на църквнте в 
Пловдив (?) ~- 1849 г.; Бачковскпят манастир иска съвета на 
С. Чомаков относно получаване на разрешение за строеж на 
църквн по сслата — 1850 г. (?); преглеждане сметките на същия 
манастир от С. Чомаков и Д. Мичора — 1854 г.; по парнчпи 
въпроси — изплащане дългове. отдаване сумн взаем под 
лихва и пр.; относно стопанисване на нмотите на фондообра-
зувателя; по семейии, личин и други въпроси. 

Другн документални материал и, конто са сходни по харак
тер с изброеннте вече, са свързани с дейността на фондообра-
зувателя. Тук се срещат сметки, разписки, договори, записи, 
фермзни, тапин, тефтери и пр. на български, грънки и турски 
език. Сред тях преобладават документнте, свързани с тър-
говско-лихварската дейност на С. Чомаков, а именно: отку-
пуване и събиране на десятъка (иреднмно ондалък и беглик) 
във Видннско, Врачанско, Добруджа — 1835 и 1847 г., Ени-
шехирско — Ј840' г., Кулско — 1836 г., Одринско, Пловднв-
ско — 1828, 1847, 1849 г., Оряховско, Самоковско, Солунско — 
1840 г., Старозагорско — 1860 г., Търновско, Хасковско — 
1860 г., Чинровско н други райони на страната през тази епоха; 
оказване съдействие на лицата, конто събират ондалъка в 
Дойран — 1830 -г., в Търновско — 1833 г.; задължаваие на-
селението във Врачанско да предаде ондалъка — 1833 г.; 
съдействие при прекарване на овце за Царнград, взетн като 
ондалък — 1841 г.; относно сключеиия договор между С. Чо-
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маков, Д. Мнчора и С. Тодоров за сътрудннчество при съби-
ране на ондалъка в Пловдивско — 1849 г., и пр.; закуиуване, 
изхраиваие и иродажба на овце в Берковско, Видписко, Вра-
чанско, Вардарско, Яряновско, Кюстендилско — 1845 г., 
Ловешко, Плевемско, Радомнрско, Севлиевско, Серско, Со-
фийско — 1828/29 г., Тузлука — 1834/35 г., Търновско, Хас-
ковско и Др.; за броя на овцете във Воденско, Врачанско, 
Демнрхнсарско, Кюстепдплско, Оряховско, Плевенскр, Плов-
днвско, Провадийско, Русенско, Севлиевско, Серско, Тул-
чанско, Хасковско и др.; за кехаи и санджии и свързаип раз-
ходи с тях в Кюстепдплско, Пловдивско, Самоковско, Тър
новско; разходи, направсии от саиджмп при преброяване на 
овцете във Вндинско — 1859/60 г.; за заменяие на саиджинте 
с държавни чиновници — 1871 г., и др. 

Сред документите, свързани с лихварската дсйност на 
С. Чомаков,' преобладават полици (записи на заповед) от 
Тодор Хр. Догаиов, Коман Нешов, Дона и Косгадпн Рашкови 
и др., нздадени на фондообразувателн за взети иод лихва и 
дължимн суми. 

Макар и по-слабо, застъпена е докумептално н обществе-
ната депнсст иа С. Чомаков, и то по-специално участието 
му в училищнй и църковни работи: за стросжа на училище 
в Копрнвщица и заплашане на мансторите— 1858 г., иеиз-
дължена сума на >чнтелка в Пловдив — 1855 г. и др.; откри-
вапе на нова черква в Берковниа; сметки на Бачковскня ма-
настнр — приходи и разходи от иоклоншшн (Етрополе, Кю-
стенднл, Плевей, София), купуваие на овце — 1839/41 г., 
разходи за овчари, продажба на овце, вълиа, кожи, сирене н 
пр., покупка на дворно място от манастнра и др. Навярно като 
засгъпник на българското население в Пловдивско пред тур-
ската власт той е бил свързан с продажбн на чнфлнци, дюкяин, 
ниви, гори, мери и пр., извършванн от различии лица. 

Слабо застъпенн са документите от, до и за членове на се-
мейството на С. Чомаков, конто се свеждатпреднмнодо писма, 
заявления, удостоверения и др. до съпругата му Велика Сал-
чова, сина-му Христо Салчов, до братята му Стоян и Тодор 
Иванови Чомаковн и пр. Тези докумепти са свързани със след-
ните въпросн: търговня със зърнени храни, вълна, овце и др.; 
уреждапе на нмотни отношения; по семейнн и частни въпро
сн н др. 

Твърде малко на брой са документалните материалн, конто 
се отнасят от, до и за друга лица, нздадени преднмно от пра-
внтелственн учреждения в Пловдив до Цанчо Иванов, Никола 
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Илнев. Андон н Тодор Цанчовн и др. Помснатите документы 
са удостоверения, открнтн листове к пр., в конто намираме 
даннн за право за упражняване на занаяти — бръснарство, 
знахарство; право за пътуване от един град до друг; за поя-
вили се разбой мини в Сивас (Турция — 1795 г.) н взсмане 
мерки срещу\нх; право за носене на нож и пистолет (1861 г.) 
н по други въпроси. 

Фонд № 71; 4 арх. ед., 107 док.; 1848. . . 1866 г. 

ХАДЖИ ИВАН ХАДЖИДИМИТРОВ 

Деец от църковно-нацноналната борба; роден в Пир дон; образован 
за вррмсто сн българпн; занимавал се и с търговия; порадн интриги на 
грънкото духовенство заловен от турското прапителство и осьден 
(II. VII- 1867 г.); починал около 1878 г. (или 1873 г.) във Видим 

И з т о «г и и ц и : 
За фондообразуватсля: И в а н о в , М. Палеографскн, граматн-

■гески н критически особеностн на Пирдонскня апостол. — В: СбНУ. 
Кн. VI. С, 1891, с. 84—85; С т о я и о в, М. Българска въэ рожден ска 
книжннна. Под ред. на проф. Ал. Бурмов. Т. I. С, 1957. с. 44 I; С т о я-
н о в, Мет. Град Пнрдоп в мнналотО'И сега. С. 1941- с. 91 —105. 

Публикации на документ»! от фонда: П о и г е о р г и е в. Й. Ма
териал!! по църковната борба. В: С0НУ. Кн. XXIV- I. Дял и сто р. -фи
лолог и фолклореи. С, 1908, с. 275—278; С т о я н о в , Мет. — вЖ 
пос. по*горе съч., с. 101 — 102. 

В документалните материал« се намират писма от х. Ив. 
Хаджидимитров и до него. Единственото писмо от него е адре-
енраио до Манол Лазаров в Пнрдоп (септември 1848 г.) н съ-
държа молба да му бъде нзпратена българска граматпка. 
Писмата до него са от следннте по-важии лица; Йоаким Гру-
ев — Пловдив, Христо Г. Данов— Клисура, Петър Димитров— 
Ловеч, Стефан Димитров — Цариград, Георги Костадн-
новнч — с. Правей (Ботевградско), мнтроп. Панарет Плов-
дивскн — Пловдив, Стоян Пожаров—Цариград, Христо В. 
Лулеков — Копрмвщица, Христо П. Симеонов—Ловчанин — 
Пловдив, Иван Христов и Васил Чолаков — Панагюрище, 
н др. Те съдържат даннн за сьобщеннте от Ст. Димитров и 
Ст. Пожаров новини по църковния въпрос от Цариград (между 
конто и за нзпрашането на заточение Иларнои Макарио-
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полски и Авксентий Велешкн в 1861 г., за направените опнти 
за освобождаването им и за приготвените н подпнсаните от 
жнтелите на Търновската каза «условия» за уния с палата) 
и др.; за търговската дейност »а Ив. Хаджидимитров — за 
поръчани и нзпратенн му стоки — копрнна, шаяк, сапун, 
платно, басма, лон и др.; за поръчани стоки от Узунджово 
(Хасковско); за стоково-парнчни отношения — изпдащане на 
дължнми суми и иолиии и уреждане на разни сметки; за наз-
начаване на учители в Пирдоп и Впдин (писмото на Тодор С. 
Войппков, в коего съобщава, че е назначен за учител във Вн-
дин, е написано на румънски език с кирнлнца); за нзпратеип 
му киши от Цариград и от никои български градове (Коприв-
адица, Клнсура); за поръчани му учебннци, други книги и 
учебии иомагала (в писмо от 25. IX. 1858 г. се съобщава. 
че му се изпращат двата вързона книги от даскал Йоаким Груев, 
за да ги препратн на владнката във Врача); за подготвянето 
за печат и разпространеиието на «Кратка всеобща история и 
прости разказн ради юношества»—преводот рускн език на Георги 
С. Йошсв; за нзпратени нърви броеве на иовонзлизащия ,в 
Цариград в. «България» (1859 г.) под ред. на Драган Цанков 
и за събпрапе на абонати за вестника по настоявднето па Й. Гру
ев; за синраието на в. «Ианрсдък»; за нзлпзащия в Сърбия 
български вестник «Ду навек и лебед» — да се направн венчко 
възможно за получаването му, 1861 г.; за положенпето на бъл-

'гарските бежаици в Русия (1861 г.)- В тозн дял се намират 
иисма от Хр. П. Симеонов—Ловчанин, напнсаии в по-голямата 
си часг с кприлииа, неизвестно на какъв език, порадн което 
не може да се разкрне съдържаннето. Останалият текст е на 
български език и е по търговскн и други работн. 

Търговската му дейност освен от кореепонденцията лнчи 
и от една фактура и сметка -за куиени от него стоки — бгле-
дала, кърпи, очила, кпбрит н др. 

Документалннте матернали от, до и за членове на семей-
стаото на фондообразувателп са иредставеии от иисма, адре-
енрани до х. Димнтър Богданов (баща) от следните по-важин 
лица: Ангел Анастасов — Пловдив. Атанас Василев — Сойот, 
Павел И. Герджнков — Копривщица, митроп. Доротей Со
фийски — София, Пстър С. Дудеков, Димнтър Лампсов, 
Хр. П. Симеонов (Ловчаини) — Пловдив, Цане Хаджигеор-
гн«в — Пазарджик и Цариград. Писмата са във връзка с бъл-
гарския църковен въпрос: за изпратеиото изложение против 
патриаршията от П. Герджнков до Д. Богданов и х. Ив. Хад-
жидимитров съе задълженне да го проучат, да направят пре-
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пнен н да намерят верни хора п Тетевеи и Етрополе, на конто 
да ирепратят пзложението (16. XI. 1856 г.); за ръкополагането 
на х. Дончо Иванов Спасов за софийски митрополит (1861 г.) 
и уверенпята му, че ше им бъде полезен, тън като Пирдоп 
се управляла административно от ссфийските власти; за от-
ношеннето на Доротей към българското население и иеговнте 
борби; за желанието на цариградските българи да узиаят пмето 
и место нахожден него на Ловчанския вляднка, коЙто около 
1845 г. затворил черквата и Пирдоп; за съобщението на Цанс 
Хэджнгсоргиев, че скоро в града им ше пристнгне духовник 
от Хнлендарския манастнр на име Нафталим; но търговскн 
работн —за закупуваие и продажба на стоки (кърин, сапун, 
платно, синап, стница и др,), за нзплащане на сметки, за на-
правени покупки от сила му в Узунджово; във връзка с изда-
вапето на паспорт от Цариград па х. Д. Богданов и тесксрета 
за спнокете му. В писмо от 7. XI. 1856 г. до него Днмитър 
Кирковпч го моли да му достави сведения по турскпте наси
лия в Пирдоп. 

В дела от, до и за друга лица се намират следиите документн: 
пмсмо от Хр. П. Симеонов (Ловчаннн)—Пирдоп, до Иван 
Цветков — Тетевен, чийто текст е нечетлив и се отнася веро
ятно за търговскн работн; инсмо от Хр. Г."Данов — Клисура, 
до Тодор Хаджистоянов — Пирдоп, във връзка с продажба 
на книги и портрет»; писмо от Сотнр Андреев — Берковица 
до Днмитър Трзйков в София за новото училище в Берковица, 
в което се надява да влязат през септемврн на 1862 г. и за 
иуждата от книги, атласн, картн, конто иска да му изпрати; 
н писмо от Николай Филипов от Банско до х. Нено н Недко 
Филнповп от Пирдоп, в което им съобщава, че е готов да по-
стъпи учител в града им. 

Фонд № 72; 25 док.; 1867 . . . 1885 г. 
СТАНЧО ПОПЦОНЕВ 

Просвете» деец от Въэраждането и обществеинк след Освобожде-
нието; роде» в Габрово1; училищем настоятел и града преЗ 1867—1875 г.; 
преди Освобсждеинето и иепосредстие»о след »его — председател на 

1 Поради оскъдн»те биограф»1!»» даннн за фондообразувателя пе е 
определена годината на раждането му, 3 годи пата на смъртта е »осочена 
првблязително, 

| 
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градския общи иск и съвет; през 1879 г. нредседател на Габронския ок-
ръжем съд; участвувал в различии културни мероприятия — актьор 
в някон лнеси и пр."; починал след 1885 г. 

И з т о ч и и ц и : 
За фондообразувателя: Ц о и ч е в, П. Из общестиеното и културно 

мииало на Габрово. Исторически приноси. С, 1934. 
Публикации на докумснгн от фонда: Ц о и ч е в, П. — вж пос. по-

горе сьчпненне. 

В запазепата до Станчо Попцоиев кореспонденция от пери
ода 1875—1885 г. се намират пнсма от Иван Златнн, Райчо 
Каролев, П. Червенаков, Иван Гюзелев, Д. Кончев, Сава 
Илиев и др., изпратени от София, Стара Загора, Свнщов, 
Търново, Одеса, Виена и др. В тях са застъпени въпросн по 
учнлнщното дело: за училнщиото иастоятелство на Габров-
ското училище; за редовното излизане (издаване) на кннгите и 
раздаването им на ученнците; за неприятиостнте между нзпъл-
ннтелите на завещапнето на Васил Априлов и училшшюто 
иастоятелство и др.; но някон полнтико-обществени въпросн: 
за Освободителната война; сведении за работата на Учредн-
телното народно събрание в 1879 г.; за митинги в Габрово, 
Севлнево, Ловеч и др.; за избора на нового правителство, 
съставеио от лнбералите иачело с Драган Цанков (1880 г.); 
за подготовката на Съедпненпето и обявяванетому — поведе-
нието на велнките спли, копференнията в Париж и отзвукът и 
в Турция, съсредоточаването на вонски от страна на княжес-
твото и на Турция и др. В писматаса застъпени н редниадругн 
въпросн: за работата на Цонев в съда — какъв трябва да бъде 
канцеларският ред в съда, какви са правата и задълженията 
на председателя, как трябва да се надзирават затвориицмте; 
за събиране на разни такси, за курса на парите и други въпросн 
по съдоустройството изобщо; за «отваряне на магазина за уче
нически потреби» (кннжарница в 1880 г.); за открнване на 
печатиица в 1880 г.; за в. «Марина» (1879 г.), в. «Остен» (1879 г.); 
за разни търговски сметки и пр. 

Във връзка с дейността на фондообразувателя са запазени 
пнсма, молби, бележки и др. на българскн н руски език, конто 
засягат различии моменти от иея. 

Документите, конто очертават дейността му като училищен 
настоятел в Габровското училище п дават сведения за разви-
тието на учнлнщното дело в града; за решението да построят 
главно училище (1871 г.); за иаричната помощ на някон родо-
любци; за открнване IV клас в девическото училище и др. 
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Дании за дейността му като председател на градским съвет 
се съдържат в определението на апелатнвння съд, нздадено в 
Русе на 22. X. 1881 г. до Станчо Цонев и в неговата молба 
до началника на Габровскня окръг от 5. XII. 1878 г. Сохранено 
е също едно официално пнсмо от Габрово, 23. II. 1879 г., от 
което ясно личи, че Цонев е бил член на привременното при-
вителстео по това зреме. 

Запазени са негови ръкописни материал-! — «Бележки 
върху историята на град Габрово. . ., писаны през втората 
половина на 60-тях годинн». 

Във връзка с търгавеката му дейност е запазена една ко-
пирна книга с около 370търговскн писма за периода 1867—1880 
г., писма за парички сметки и др. Писмата са до Иван Хр. Бур-
мор— Цариград, Днмнтър Благоев — Киев, Янко Курто-
вич и Сава Илнев — Виека, и др. 

В дела от, до и за друга лица се намира едно съдебно ре
шение, нздадено от Габрово на 26. I. 1878 г., във връзка с 
ограбвакето на бежанците от е. Алаген (дн. Пъстрово, Чир-
панско), пападпатн от селя ни от с. Етърът, Габровско. 

Фонд № 73; 5 док.; 1889 . . . 1891 г. 

ДИМО (ДИМИТЪР) ВЪЛЧЕВ (ВЛСИЛЙОВ) ХРАНОВ 

Просветои деец от епохата на Възраждзнето, общестиеннк след Ос-
кобожденнето и публицист; родсн в Лясконсц през 1846 г. (или 1847); 
заогришл оисше земедслско училище « Крнжевац (Хърватско); учнтед-
стоувал във Видки и там (от 1874—1876 г.) редактнрал списание «Сту
пай», с което става основател на българскнн селскостопзнскн периоди
чен печат; сьтрудннчнл в спнсаннятз и вестннинте: «Знание». «Чита
ли те», «Право». «Нанредък», «Българска сбнрка», »Библиотека» и др.; 
през време на Осиободителната война сопровождал рускнте войскн при 
премннаването на Балканз; след Освобожденнетобнд чиновник за особен« 
поръчкн при нловднвския губернатор до 1. VII. 1878 г. и участник в коми-
снята по нзработиането на Румелийския органически устав; началник 
на отделение в Миннстерстпото на външиите дела и изпопеданнята; секре-
тар на Българското княжеско дииломатнческо агентство в Белград; 
главен секретар в Мнннстерството на обществените сгради, земеделието 
н търговнята; народен представнтсл през 1896—1897 г.; през 1884 г. е 
избран за член на Българското книжовно дружество; починал и» 
12. VIII. 1915 г. в София . 

И з т о ч и и ц и : 

За фондообразувагеля: Б о б ч е в. Ст. С. Помои за Днмнтра В. Хра-
"ноа. — Б ъ л г а р с к а с б и р к а , 1915. кн. 9—10, с. 556—561; Д а-
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и о в, С. Ж. Димнтър В. Храпов- — Л е т о п н с »а БАН. Кн. IV за 
годннн 1915. 1916 и 1917. С, 1919. с. 148-156; И в а и о в, Ю. Българ-
скн периодичен печат от Възражданнето му до днес. С, 1893, с 159—161. 

Във фонда са запазенн ияколко пасма — Чернова на пнсмо 
на Димо Храпов до Тодор Икоиомов и четири писма от Т. Ико-
номов до Храпов. В тях се намнрат данни за книжовната дей-
пост на Т. Икономов, за одобрения от Синода негов учебник 
по свещена история; за безпарнчцето и мизерною състояние, в 
което се намира; за пречкнте, конто създава турската цензура 
във връзка с одобряването на учебници. 

Фонд № 74; 162 док.; 1850 . . . 1888 г. 

НИКОЛА СТОЯНОВ (ХАДЖИСТОЯНОВ) МИХАЙЛОВСКИ 

(пссвд. Макавеев) 

Виден КНИЖОЙНИК и общсственик от възрожденската еиоха. 

И з т о ч и и ц и : 
За фондообра^увателя: Д и ч е в, М- Градиво за нсторнята на гр. 

Елена. В: Е л е н с к н с б о р н и к . Кн. 1. С, 1931, с. 70; Юби
л е й н а к н и г а на В.-Търновската пар. мьжка гимназия «Св.. 
Кнрнл» по случай 50-голи ш штата от основаването и и 75 годи и и от от-
криване на класното училище в гр. В. Търново. В. Търново. 1933, с. И. 
31.38. 

Почти вснчкп документ въа фонда са писма до Никола 
Миханловскн от митроп. Григории Доростоло-Червенски, Ба
сил Друмев, Никола Златарски, Панделн Киспмов, Сто ян 
Миханловскн, х. Христо Мнхайловскн, Иван Момчнлов, Мина 
Пашов, Никнфор Попконстантинов, общнната в Свшцов, 
Петко Р. Славейков, Леонид Соболев, Йордан Хаджшшколов, 
Илия Шиваров, Тодор Шишков и др. Те са пнсани между 
1857 и 1888 г. в Търново. Габрово, Елена, Цариград, Виена, 
Русе, Одеса, Париж и др. В тезн писма се откриват данни за 
възиикнали иесъгласия между търновските гражданн и гръц-
кия владнка Неофит; за предложението на Свищовската об
щина Н. Мнхайловскн да стане директор на учнлището в града 
поради отказ от страна на Тодор Бурмов; за лошото състояние 
на търновските училища (1862 г.); за отправена покана от жи-
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телпте на Шумен до Н. Михайловски да стане учнтел в града 
им (1863 г.); за възмущението на В. Друмев от българскнте 
моиаси, конто ходелн в Русня дасъбнрат помощи за училища, 
чсрквн и манастири (1863 г.); за възникнал конфликт между 
председателя на Българската обшпиа Стоян Чомаков и редак
тора на в. «Съветннк» Т. Бурмов в Цариград по повод на някои 
статил, поместени в този вестник (1864 г.); за епидемня от хо
лера в Цариград (1865 г.); за предприето от бивший английски 
консул в Белград Лопгорд мътешгствие из България по поръка 
на правнтелството му (1865 г.); за направено предложение от 
1-1. Хаджнннколов на Н. Михайловски да участвува в редак-
тирапето на в. «Дунав» в Русе; за сведеннята, конто тон по-
късно изпратнл на Ы. Михайловски от Цариград (1865 и 1868 г.); 
за опасепията му от увличане на българското духовенство от 
уннатското движение и за убеждението му, че черковннят 
вьпрос би се разрешил много по-рано и по-леко, ако българите 
от всичкн епархнн са бнлн единиц и са стказвзлн да лават пари 
на гръикнте владици; за предложението на П. Р. Славейков 
до N. Михайловски да приеме едко учителско място в Габрово 
след уволненнето на иякон учители иоради възникнали раз-
ирн между тях и чорбаджинте в града (1866 г.); за нздейству-
ване на стипендии за няколко български момчета от Русе, 
Свищов и Търново от френскня консул Шсфер да учат в Париж 
(1868 г.); за подарени книги на български, рускн и гръикн 
език от свещенодякон Евстатий Попдимнтров Хилендарски 
от с. Беброво (Елснско) на училнщето в Елена (1869 г-); за 
преведен от И. Попконстантинов учебник от рускн език н 
за молбата му до Михайловски да го лрегледа и поправи в 
езнково отношение (1873 г.); за ходатайство на митрой. Гри
горий Доростоло-Червенски до екзарх Антнм 1 отпоено назна-
чаването на Н. Михайловски в екзархнята (1876 г.); за нане-
сени материалнп Щетн на гр. Елена по време на Освободнтел-
иата воина; за гьржественото посрещане на княз Алексаидър 
Батенберг в Елена (1881 г.); за явили се из околността на Елена 
разбойннци (1882 г.); за учението на Ст. Михайловски във 
Франция и за отнемането на стипендията му (1883 г.); за гоне-
нията, на конто е бил подложен Н. Михайловски, и решеннето 
на Мидхат паша той да стане член на просветнтелиата комисия 
в Цариград, а синът му Ст. Михайловски да постъпн във Френ-
ския лицей; за искане мнението на Михайловски отпоено 
редактирання от П. Р. Славейков в. «Гайда» в Цариград и др. 

Във връзка с дейността на Н. Михайловски като книжовник 
е запазен договор между книжаря Стоян Маринов в Търново 

156 



и Н. Михайловски с условията за отпечатване на книгата на 
Ммхайловски «Начало на хрнстияиското учение или кратка 
свещена история и катихизнс» (1866 г.). За дейността му като 
об1цестзеник са запазенн следиите документи: писмо от Шумен-
ската община до Царнградската българска община относно 
решеиието й да не плаща вече владнчнна на гръцкнте владицн 
(1863 г.); литография на обръщение към българския парод 
поради суспенднрането на констнтуцията от> княз Алексаидър 
Батенберг {1881 г.) и манифест на Батенберг за предстоящото 
свнкваие на Велико народно събранне в Свнщов и за възлага-
нето на ген. Казимир Г. Ернрот да състави правнтелство. 
Във връзка с учителската дгйност на Михайловскн е запазен 
договорът, с конто гражданн от Търново го уславят за главен 
учител и управител на училнщата и определят годншната му 
заплата '1863 г.), и списък на лнцата, конто са дали парична 
помощ на училищата в Търново. 

В дела от, до и за членове от семейството на фондообра-
зувателя има писмо от 4. III. 1868 г. от Иларион Макарио-
нолски до х. Хр. Михайловски, в което го съветва да отстънн 
свободната си къща за девичсско училище; един брой от в. «Со-
фиянец» на френски език, редактиран от Ст. Михайловскн и 
Павел Хр. Висковскн (1879 г.). 

В дела от, до и за други лица е запазено писмо от Т. Ико-
номов (1882 г.) до Държавння съвет в София, с което подава 
оставката си от съвета. 

Фонд № 75; 241 док.; 1865 . . . 1889 г. 

ЕВГЕНИЯ ХАДЖИДИМИТРОВА КИСИМОВА 

(по баша — Хаджнгеоргиева Кисимова, 
по мъж — Хаджнднмнтрова Владова) 

Видна обществен и чка от втората половина на XIX в.; родена през 
1831 г.1 в Търново; сестра на известия десц на революшюнното движе
ние преди Освобожденнето Паидели Кисимов; в 1869 г. организирала 
«Женска община» (дружество) в града, която нмала за цел да подпомага 
девическите училища в Търново и в някон от околните села; спомагала 
да се издействуват стипендии за даровитн девойки за ученнето им в Пе-

1 Датага е взета от пай-новите да и ни — вж Ст а н е в а. Ж. Беле-
жнта българка. — В е ч е р н и и о о и н и, бр. 1516, 14 октомврн 1957 
Другаде е да дека 1835 г. 
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тербург, Москва, Одеса, Румъния н Цармград; оснопателка също н нг 
жсиското дружество «^М|̂ лоЬ<ьрдис» и Търново проз 1877 г*, създадеиоза 
оказване помощ на бежашште след опожарявамето на Стара Загора; 
подновила дейността сн и 1882 г. с цел да поддьржа гробовете на запша-
лнте български въстапнин н рускн вонннин; починала през сентемори 
1886 г. в Търново. 

И з т о ч и и ц и : 

За фондообразувателя: К У л с л и е в, Й. Депнческото образова
ние във В. Търново преди Освобожден пето (1822—1877 г.)- В. Търново, 
1936, с. 20—67; П а с к а л е в а , В. Българката през Възраждането. 
С . 1964.С. 112—113. 115—116, 239; С т а н е в а . Ж- Бслежита бъл-
гарка. — В е ч е р н и н о н и и и, бр. 1916, 4 октомврн 1957. 

Публикации на докумситн от фонда: К у л е л и е в, Р1. — вж горе-
посочената статия, с. 24—33; Освобождение Болгарии от турецкого ига. 
Документы в трех томах. Т. П . Москва. 1964. 

Повечето материалы в тозн фонд и пнсмата, и остапа
лите документ — с.а свързани с дейността на Евгения Ки-
снмова като председателе на Жсиското благотворлтелно дру
жество «Милосърдне» в Търново. ^ 

Във фонда може да се оформи една сравнително малка трупа 
документи, конто съетавят частиата кореспонденция на Евг. 
Кисимова. От нея са заназеии ппема до мнтроп. Григорий 
Доростоло-Червенскн (1875 г.), румънската княгиня Елнеа-
вета (1870 г.), Захари Княжески, секрегар на Руското кон-
сулство в Русе (1871 г.), Ксения Т. Минкова в Николаев. 
Славянский благотворителен комитет в Москва (1871 г.) и до 
рускня консул в Русе. В тезн писма се иамират данни за хода
тайство на Евг. Кисимова пред Григорий Доростоло-Червенскн 
за освобождаване на заточен и българи в Днарбекир; за уреж-
дапе иг брак между търновски граждани и др.; за връзките, 
конто Евг. Кисимова е лоддържала съе Славянский благотво
рителей комитет в Москва и руското консулство в Русе, чрез 
конто е денствувала за уреждане на следването на една девонка 
от Търново в Москва" като стииеиднантка на комитета; за 
уреждане на следването на друга две момичета като стнпендн-
анткн в Букурещ по ходатайство на румънската княгиня Ели-
савета; за подарънн, конто тя нзпраща на К. Т. Минкова и 
сънруга и Тодор Минков в знак на почит, и др. Заназени са и 
писма до Евг. Кисимова от Павуна Витанова — Трявна (1865 г.), 
Петко Торбанов — Царпград (1866 г.), Никола Грънчаров и 
Стоя и Робов — Елена (1866 г.), затворннцн оттърновскня затвор 
(1877 г.), Иван Степанович Иванов— Кишинев и с. Богот (главна 
руска квартира по време на Освободителната война), В. Ка-
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рацов— Търново(1865 г.), П. Кнсимов —Търново (1869 г.), За
хар нй Княжески—Русе (1872 г.), Алберт Лонг — Царнград 
(1866 и 1872 г.), Н. П. Неделковнч — Русе (1871 г.), Васил 
Чолаков — Панагюрище (186-1 г.), и др. В тези писма се намират 
сведения за създадено в Трявиа женско дружество по подобие 
на търновското «Милосърдие»; за парична поыощ, която Евг. 
Киснмова е давала за отпечатвапе на книги; за съветн, конто 
е получавала във връзка с органнзирането на д-во «Милосър
дие»; за ходатайства, нскани от нея от затворннци в търнов-
ския затвор; за издаването и редактнрането на в. «Зориица» 
в Царнград през 1866 и 1872 г.; за кннжовната и дейност— 
събиране на пародии песни и др.; по лнчнн въпроси, н др. 

Нан-голямата част от кореспонденцнята на Евг. Киснмова 
обаче е отнесена към дейиоетта и като председателка на 
женското д-во Милосърдие», тъй като тя нма характер на офи-
циална кореспонденцня. Част от документите в тозн дял са 
писма от и до ръководството па дружеството или отделни негови 
членове, от кмега и от обшниското управление в Търново, 
Мииистерството па вътрешните работи, от Леонид Соболев 
(1883 г.) и др. Във всичкн тезн документи се. откриват нод-
робнн сведения за развиваната от дружество 'Милосърдие» 
дейност в Търново: за основаването на дружеството па 10. П. 
1882 г. като дружество с цел да се грижи за гробовете на заги-
налнте българекп въетаницп п па убнтите рускн войинци па 
мястото на старото дружество «Милосърдие», създадено за 
бежанцнте от 1877 г.; за организнранн от пего паиихиди за 
почнтане иаметта на руския император Александър II п убн
тите въеташпш; за нздигаие на паметшши и нзиращаиите по 
тезн поводи поканн; даннн за спора между дружеството и 
обшниското управление в Търново по уточняване устава на 
д-во «Милосърдие» и наложилата се намеса на Минпстерството 
на вътрешните работи; за връзките на дружеството с другото 
търновско женско дружество «Радости и Археологическото 
дружество в Търново, както и с читалнще «Надежда», с ру-
сенекото дружество «Морален бич» и др. Запазенн са и «про-
грами» (дневен ред) на някон от заседапията на дружеството 
за 1883 н 1884 г.; слово на Евг. Киснмова, произнесено на 
24. V. 1886 г. във връзка с абдпкаци'ята на княз Александър 
Батенберг, в което приканва граждапнте да искат свикване на 
Народното събраиие в Търново по същия повод; благодарствен 
адрес от нмето на търновските граждани до Александър II 
(1877 г.) и други документи във връзка с дейноетта на друже
ство «Милосърдие». 
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I 

Фонд № 76; 73 док,; 1870 . . . 1899 г. 

ПЕТКО КИРЯКОВ КАЛОЯНОВ — КАПИТАН ПЕТКО 
ВОЙВОДА 

(Кирков, Каракнрякоа, Големия Потко оой&ода) 

Бореи за нацноиално освобождение на бългдрскня н гръцкия народ; 
развивал хайдушко'буптовническа и революционна дейност в Бсломо-
рнсто и Западна Тракия. 

-
Фонды е предадек от Етнографекия музей; постъплення н от 1955 г. 

И з т о ч н и и и : 

За фондообразуватсля: П с т к о в о й и о д а (1844—1900). Сбор
ник от статни, документ» н матернали. Под ред. на Н. Спиров и др. С.. 
1954 — вж и рецензия от Т о д о р о в, Г. Д. Метко войвода (1844 — 
1900). Сборник от статни. — И с т о р. п р е г л е д , 1954, кн. 6, с. 
59—66; Н е ш е в. Г. Българн гарибллднйцн. С , 1965. с. 32—40. 

Публикации на документн от фонда: П с т к о в о й в о д а (1844— 
1900). Пос. сборник, с. 175-259. 

От биографичните материалы във фонда се намират спо-
мени за Петко Киряков, написанн от Константин Божков от 
Стара Загора, конто съдържат наред с биографичните даннн и 
сведения ЗА революционната му дейност. Кратки биографични 
бележкн за фондообразувателя се намират и в едно удостове
рение от 2. VIII. 1898 г., издадено от жителите на с. Оряхово 
и с. Малево (Асеновградско), в конто се изтъкват заслугнте му в 
революцнонната борба. 

Дейността на П. Киряков като войвода на организиранй 
от него в 1869 г. дружина в Тракия е представена във фонда от 
следните документ»: отпечатък от печат на Първа българска 
тракийска дружина с надпне «Трак. Р. Бълг. В. дружина 
1870»; ръкопне па устав на същата, переименована от него през 
1873 г. в «Първа българска родопска дружина «Защита» и 
заверен с печата на дружината и подписа на войводата й — 
П. Киряков; две свидетелства от Минчо Станчов и Никола 
Тодоров от Варна от 4. VII. 1898 г., с конто удостоверяват, 
че са участвували като доброволци в четата на родопския 
войвода от май 1875 г. додекември 1877 г. иеднописмоот27.ХП. 
1871 г. от Атанас Келпетков в Чепеларедо П. Киряков в с. Стой-
ките (Девинско) за нзпратени дружинн и оръжне от Стани-
мака (дн. Асеновград). 
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Преобладаващата часе от фонда представлява писма, свър-
заии нзключнтелно с революцнонната дейност на П. Киряков, 
никои от конто са адреснрани до Кл. Джеров и поп Тодор 
Сотнрскн, намнрашн се във Варна, с. Левочево (Смолянско), 
с. Оряхово (Асеновградско), Пловдив, с. Чепеларе, с. Широка 
лъка (Девинско) и др. Между кореспондентнте до него са име-
ната на Васил Аврамов, Стефан Ангелов Габровски, Мнтьо 
Вълков, Пловдивско дружество «Единств^» с председател 
Днмнтър Ннколов Матьовски, Никола Зебилев, Зия ефендн, 
жители на Смолян, на с. Стойките (Девинско), Широка лъка 
и др., Ат. Келпетков, Ха^ковски комитет «Единство», Илия 
Маринов, х. Захарий Попатанасов, Антон Попов, Васил Поп-
стояиов, пои Тодор Сотнрски, съветът на старейте в с. Стойките, 
Стефан Т. Тормаиов, Никола Диев Хитров, Георги Хлебаров, 
Георги Г. Шоков и др. Те нишат от Перущнца, Пловдив, Смо
лян, Станимака, Хасково, Чепеларе, Широка лъка и др. 

Посочените документи са евързани с дейностма на П. Ки
ряков като войвода на българска Партизанска дружина в Бвло-
морска Тракия и Родопите за борба против организирания от 
турското правителство военен метеж — т. нар. Родопско 
въстание (Сенклеров бунт) февруари—октомври 1878 г., 
и изобщо против Берлинския договор. В тях се намират даннн за 
нзвършени нападения от турскн войскн и башибозук над бъл-
гарски селиШа н оказаната оргаиизнрана съиротпва от страна 
ла българското население начело с Петко вонвода: за струп-
ването на многобройна турска войска около с. Стойките 
(31. VIII и II. IX. 1878 г.), за превземането на Ешеккулак 
от турците (13. IX. 1878 г.) и нсканата от защитинците на се-
лищата помощ за въоръжеиа съпротпва от П. Киряков; за 
изпратени там и в Чепеларе муннции (иатрони, барут) и то-
пове, за съсредоточаване на турска войска в Смолян (28. IX. 
1878 г.), за извършеио нападение над с. Широка лъка от баши
бозук, за събиране на доброволци за отряда на Петко вонвода 
от Копривщица, Панагюрпще, Клнсура, с. Лилково (Смолян
ско) и др., за обучавапе на заппсалите се от различии селища 
доброволци, за едно предупреждение към П. Киряков от тур-
скня полковн комендант в Смолян да ее оттегли в «неутралната 
зона» (1. XI. 1878 г. —док. е подписан от Зия ефенди, Мехмед 
Хасанов и Ив. Петров и е препис от турскн иревод); за иаби-
ране на турска войска в Смолян и изпращането й в с. Мугла 
(Девинско), за да се обсади Широка лъка (2. XI. 1878 г.); за 
снабдяването на доброволци от Средногорнето с оръжие; 
за готовностга на жителнтс от с. Шипка (Казанлъшко), Ка-

11 Обзор ил 1;цквннте фопдоос 
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занлък. Калофер, Кзрлово, Сопот, Хасково и другн села около 
тях да участвуват в освободителпата борба, за събиране по
мощи за дружнната на П. Кнрякоя (15. XI. 1878 г.), зз дадеиз 
паричца помощ от жители на с. Устово и др.; за новодошла 
турска войска в Устово (27. XI. 1878 г.) с цел да нападнс 
Чеиеларе и Широка лъка и да спре двата пътя за търговия с 
Ахъчелебн (дн. Смолянско), за нанравено му съобщение от Н. Зе-
бплевв Чеиеларе (20. XII. 1878 г.), че мохамедаиите от с Брезе 
(Девииско) се готвят за голяма битка; за нападнатн села к 
Рупчос (с. Левочево, Хасовица и Писаница — Смолянско) 
от аскер и башибозук (15. I. 1879 г.)- Съдържат и съобщения от 
старейте на с. Новаково (Асеиовградско) и другл села за раз' 
положението на турскн вонски около селата им и за готвената 
от тях съпротпва, молби до П. Кнряков от жнтелите на Девнн-
ско, Смолянско, Хасковско и др., застрзшсни от туриите, за 
да ги подкрепи. Жнтелите на Помюрджинско, Дешшско, 
Дедеагачко н др. му благодарят за спасяваието на селата им 
от опожаряване и разорение; едио благодарствено писмо с 
множество подписи от жнтелите на Хасковско до П. Киряков-
говорн за тримесечната отбрана на Хасковскн окръг. Други 
л нема се отиасят за подпомагаие на революционното движение 
от благотворнтелните комитетн «Единство» в различии градове 
с паричпи помощи, облекло и оръжне. за изпратено от благо-
творителния комитет в Хасково доверено лице (Антон Попов) 
с цел да се обмнелят съвместпн действия (25. ХП. 1878 г.); 
за мненнето на Асеновградскня комитет «Единство» да не се 
разпуска дружниата на П. Кнряков до иастъпването на не
благоприятно време. В същата тази трупа документ, корес-
лонденция до фондообразувателя, се намнрат сведения и за 
отправепо предупреждение към Петко войвода и помощника му 
Ст. Ангелов в с. Оряхоео (Асеиовградско), че сыдествува опас-
пост да бъде заловен от турците: за отношението на русите към 
Петко войвода н пеговата дружина; за устройване на една среща 
(в края на селтемврн 1878 г.) между него и началпик щаба 
на нодготвяпого Кресненско въетание Дпмитър Попгсоргиев 
в Горна Джумая, за да обсъдят въироси за освобождавалето на 
българите, останали под турска власт след Берлинский кон-
грес; за направено му съобщеине от Ат. Келиетков за обез-
оръжаване на българомохамеданнте в някои селнша от руската 
поиска; за прнстнгането в Пловдив на руския генерал М. Гр. 
Черняев и намерението му да се срещне с Петко войвода; за 
направеного му съобщение от Ст. Ангелов от Пловдив за наетро-
еннето на народа след Санстефанския договор и борбата срещу 
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ревизир'ането на каснте на дружината от Европейската комнсия 
изчело с Шмнд (3. XI. 1878 г.); за нападки срещу дружеството 
на Одринската тракинска емиграция в България «Странджа» 
от страна на Н. Кънев в 1899 г.; за избнрането на П. Киряков 
на 8. III. 1898 г. за почетен член на образователио-спомага-
телното дружество «Родопска искра» и др. 

Фонд № 77; 12 док.; 1860 . . . 1872 г. 

РАДИ ХАДЖИ ГЕОРГИ ЕВ 

(Чорбаджи Рани) 

Роден в 1820 г. в с. Дол но Райково. Смоляною. Името му'с свързанс* 
с църковните борбн в тозн край; починал на 28. VI. 1881 г.1 

И з т о ч и и ц н : 
За фондообразуватсля: пж. сыция фонд — биографнчинте бележки*; 

Д и м и т р о в , И. Село Райково. Антропогеографско проучванс. — 
Р о д о п а , бр. 6. 1 юнн 1933; бр. 7, I юли 1933. 

В докумснталннте матерналн от тозн фонд се намират 
биографични бележки за фондообразуватсля на гръцки езнк, 
нанесён« на гърба на едно печатью изложение, иамнращо се 
на края па фонда. 

В писмтпа до Ради Хаджигеоргиев лнчат пмената на Йоа-
кнм Груев, Днмнтър А. Доротеев, Ат. Д. Самоковлнев, мнтроп. 
Паиарет Пловдивски и документн от черковното иастоятелетво 
в Пловдив — всичките отпоено църковно-нашюналната борба: 
за отправеното от българпте в Цариград и разни българскн 
селища пекане до Портата за независима българска църква; 
за един призив към жнтелнте на с. Дол но Райково да послед-
ват примера на тяхната каза (Ахъчелебнйска каза), която се е 
отделила от Царнградската патрнаршня; да не прнзнават 
изпратения от патриаршията владмка Панарет и да нзготвят 
и подпишет и те молба за назначаване на българско духовен-

1 Част от посоченнте кратки биографични бележки са нзвлеченн от 
документалните материалы на сыцня фонд поради оскъдноетта на лите
ратура за фондообразуватсля. 

'»II А 7224. 
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«тво; за получено оплакване от сьселяните на Р. Хаджигеор-
гнев във връзка с неговото поведение по църковния въпрос 
(от пръв сторонник за български език, по-късно той се обявил 
за въвежданото на гръцкн език в черквата). 

Вероятно във връзка'с дейността му като общественик 
м деятел по църковния въпрос са следните документ»: спнсък 
на селата от Ахъчелебнйската каза с броя на къщите н печатите 
на селищата на гръцки език от 29. XII. 1862 г.; писмо на гръцки 
език от жнт^лите на с. Долно Райкова от 5. XI. 1866 г. по 
събнране на беглика; печатно известие от турското правител-
ство в Цариград до поданиците сн от 1867 г., в коего се съоб-
щава за издаваие на царско нраде, с което се нарежда да бъде 
(Възнаграден всекн, който открие злоупотребление при събм-
ране на данъците; по църковния въпрос е запазено едно пнсмо 
от 27. IX. 1867 г. от Българската община в Устово (Смолянско) 
до мнтроп. Иларион Ксантийски в с Долно Райково, в което 
Общината му съобщава. че иорадн провежданата от него поли
тика в полза на натрнаршията не го приема за владика до раз-
решавансто на църковния въпрос. 

На края на фонда в дела от, до и за друга лица се намнрат 
още: една телеграма на турски език от 5. XI. 1861 г. с преводн 
на гръцки и български език от велнкня везир Али паша до 
мютесарифа в Пловдив, с която се опровергават слуховете. 
чс между Русня и Турция имало споразумение за изселвапс на 
българн в Русня, и едпо печатно изложение на гръцкн език, 
озаглавено «Огледало на християните», което съдържа съветн 
за благочестив жнвот на хрнстияннте. 

Фонд № 78; 26 док.; 1867 — 1875 г. 
БЪЛГАРСКИ РЕВОЛЮЦИОНЕН ЦЕНТРАЛЕН КОМИТЕТ 

(БРЦК) - БУКУРЕЩ 

Революционна организация нрез иреме па българското нацноналио-
освободнтелно движение против турското потнсннчество в Българип прев 
70-те голи ни на мнналня век. 

Фонды с предаден от Етнографския музей; ностъиления и от 1930. 
1937. 1939 н 1948 г. 

И з т о >[ и н Ц и: 

За фондообра_»увателя: Б у р м о п. Ал. Български революционен 
централен комитет (1868—1877). 2 изд. С . 1950; Българското наиио-
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нално революционно движение н българската емнграинонна буржоззня 
през 1867—1869. ~ И с т о р. п р е г л е д , 1961, кн. 5. с 33—58; Кри-
зата в Българския революционен централен комитет през есента на 1875 г. 
И създаването на Гюргевскня централен комитет.— И с т о р. п р е 
г л е д , 1957, кн. 2, с. 40—64; Сыцествувал ли е централен революционен 
българскн комитет в Букурещ през 1869—1872 г.? — И г. т о р. п р е -
Г л е д , 1961, кн. 3. с 34—47; К о и д а р е в. Н. Любой Каравелов в 
началната история па Българския революционен централен комитет. — 
Г о д и ш и и к на Инжеиерно-стронтелния институт. Т. VII. 1955, 
кн. 2,е. 204—268; К о с е в , Д. Към историята на революционното дви
жение в Българня ирез 1867—1871. С., 1958; Ше л у д к о, Д. Любен 
Каравелов. Васнл Леаскн и иачалото на Българския революционен иен'' 
трален комитет. — И з в е с т и я на Института «Хрнсто Ботев*. 1954, 
кн. 1, с. 97—138. 

Публикации на документ»! ог фонда: Б у р м о в, Ал. Български ре
волюционен централен комитет (1868—1877). 2 изд. 1950, с. 173—222; 
В е л и к о й , Ст. Протокол на БРЦК от 12 август 1875 година̂  Ч н-
т а л и ш е , 1948/49. кн. 3, с. 155—166; К а с а б о п. д-р И». Мойте 
споменн от възраждаието на Българня с революшюнни идеи. С, 1905; 
Па нда л е е в — Орманджнед, Ив. Един документ по новата бъл-
гарска история. - И з в е с т и я на Исторического дружество в София, 
1928. кн. VII—VIII, с- 223—225; С т р а ш и м и р о в, Д. Т. Архив 
на възражданнето. Т. 1. Документн по полнтнческото възраждане. С . 
1908; Васнл Левски. Жнчот, дела, извори. Т. I. Изворн. С. 1329; История 
на Апрнлското въетание. Т. I, Предистория. Пловдив, 1907; Ц а и к о в. 
К- А. 23 лнема и бележки на В. Левски по неговата ипостолска дейност 
в България през годнните 1871 и 1872. — СбНУ, кн. XVI и XVII. С . 
1900, с. 7. 

Запазените малко на брой документн във фонда не дават* 
иредстава за цялостната дейност на БРЦК в Букурещ, нито-
отразяват огромната роля, която той изнграл за мобилизиране 
на иародните масн в борбата против турското потисннчеетво1 
Те осветлават и иотвърждават само известии момеити от него
вата дейност.1 

На първо място между документалннте материалн, конто 
обуславят дейноетта на комитета, трябва да се посочат нами» 
ращите се във фонда няколко прозрамни документа: 
брошурата «Български глас», на чиято корнца еотбелязано, чее 
издадеиа от БРЦК в Женева-в 1870 г. (в същност тя е отпе
чатана в Букурещ в печатиицата на в. «Свобода»). Тя представ-
лява подробно развита в 24 страншш полнтическата програма иа 
БРЦК; препис от проектоустава на Левскн, писан ирез вто-
рата половина на 1871 г. — «Нареда на работнииите за осво
божденного на българския народ», в която е отразена цялата 
идеология на БРЦК; печатпнят устав на БРЦК от 1872 г.. 

1 Важни документн от фонда на БРЦК се намнрат и във фэндл на-
Кнриак Цанков — вж ИБКМ — БИА. ф. № 5. 
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Букурещ, на чнято корица за нрнкритие е отпечатано, че е 
нздаден нрез 1870 г. в Женева. Той съдържа 9 главн, озагла-
вени последователно така: «Цел, Устройство на коммгетското 
управление. Правнтелетво, Дължностнте на правителсгвото 
и на секн революционером работник въобще, За прнеманнето 
на нови революцноннн работници и войводн, За наказапнята.» 

Част от дейността на БРЦК е отразена и в друга трупа 
документы* състлвени също ог БРЦК: 2 ръкописнп екземпляра 
(пнсанн от неизвестна ръка) на образин на клства, еднннят от 
конто със заглавие «Начннът па клетвата». Тс са идентичны 
с клетвата на ТаГишя централен българскп комитет от 1866 г. 
и подобии на нзвестиата «Народна клетва» (полагала от ново-
посветените в революционного дело), писана от ръката на Лев-
скн.1 Към тази трупа е и черновата на пълкомощното на БРЦК 
до Левски от 16/28. VI. 1872 г., с коего го упълномощават с 
неограничен»! права да действува в Българня от името на 
БРЦК в Букурещ; същото пълномощпо призовава членовете 
на комигетите да му се подчнняват и да му оказват пълно съ-
действне; напомнят, че той сам има право да прмвежда в дей
ствие и смъртии наказания спрямо предателите на огечеството. 

Отражение на пряката революционна дейност и взетите 
решения па БРЦК са запазените оригиналы (заодно с по няколко 
литографии) на 3 протокола от заседаннята на комитета в 
Букурещ. На тези протоколы лнчат подпнснте на учасгинците 
8 заседаннята и печатите на БРЦК. Между тях се намнра 
протоколът от заседанието, което се е състояло в Л. Караве-
ловата печатница на 20 \\21. VIII. 1874 г., подписан от Л. Ка-
равелов, Т. Пеев, К. Цанков. Хр. Ботев и някои други пред
ставители от частиите революционны комитеты в Българня. 
Ог съдържаннето на протокола се виждат имената на участ-
ныцыте в повия временен централен комитет—Любен Кара-
велов, Христо Ботев, Кмрнак Цанков, Г(ълъб — Олимпий) 
Панов; взетите решения па събраиието — за съетавяне възва-
йня за събнрапе на паричнн помощи във Влашко; за поддържане 
връзкн с частните революционнп комитеты в Българня; за 
свыкваые на главно събрапне от представителнте на венчкн 
комнтети в Българня и Влашко; за възлагане на Руссмския 
комитет да активнзнра комытетыте след смъртта на Левски, 
да създаде новы и да пзлъчы представителнте за събраиието, 
готвено за 26 декемврн; за съобщаваие на взетнте решения ст 
събраиието па Панайот Хитов, като за целта се нзпратят Иван 

1 НБКМ — БИЛ. ф. Л*! 35 (Васнл Левски), II А 8077. 
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Драсов и Михаил Греков в Сърбня; за оснгуриване на средства 
за прехвърлянето на П. Хитов във Влашко с цел да бъде по-
близо до Централння комитет. Другият заназен във фонда 
протокол е от заседаннята на «извънредното» събранне на 
12 и 13.У1/1. 1875 г. иод председателството на П. Хитов и с 
участието на представители от повечсто комитета във Влашко. 
Протоколът дава сведения за промените в състава на БРЦК. 
в който влезли: Хр. Ботев, Димитър Ценовнч, Драгой Шопов 
(на когото била поверена касата на комитета), Ив. Т. Драсов, 
д-р Хр. Чобанов. Освен от тез« лица протоколът е подписан 
от П. Хитов, Р. Атанасов, Тодор Пеев, представители от Бъл
гарня, като П. Волов, Петър Еичев, Димитър Горов, Стефан И. 
Стамоолов и др.. От него кога! Да се извлекат сведения за взе-
тнте решения на събраниего: за вднгане общо въстанпе в Бъл-
гарня; за подпалвапето на Ц'ариград под ръководството на 
Сто я и Займов и Г. Бенковски с цел да се преднзвика смут и 
се улеенп въетанпетс; за органнзнране на чети; за определянето 
на няколко души апостоли, конто да минат в Българня; за 
упълномощаванего иа Ботев да се срещне с Филип Тотю в 
Одеса във връзка с мннаването му заедно с П. Хитов с чета в 
Българня; за задачата на Ботев да събере сумн от българите 
в Южна Русия и др. Към този протокол с заиазен и един 
^дневник» на БРЦК, в който е отразена дейноетта на комитета 
по дни — между 13 и 20. VII/. 1875 г. — главно във връзка 
съе събиране и разпределяне на сумн с революционии цели. 
Третнят протокол дава сведения за събранието на комитета в 
Букурещ на /. X, 1875 г., на което били обсъдепн причините за 
неуспеха на Старозагорското въетапне и били взети следните 
решения: Стефан Стамболов, Филип Тотю и други дейцн да 
минат в Българня и отново да вдигнат въстанпе, за която цел 
се определило и събнрането па пеобходимите суми. 

Към фонда на БРЦК е отнесено и възванието от 8. IX. 1875 г. 
«издадено от хиляли въетаници български в Балканът», отпра-
веио до народа да постояпствува в борбата за'свобода срещу 
турското правителство, като го подкаия да не напада мнрното 
турско население. 

Запазена е една много малка част кореспонденция до БРЦК-
Това са няколко писма от В. П. Кулев, Данаил Хр. Попов, 
Ст. Н. Стамболов и от частипя български революционен ко
митет на учешши от Писек (Чехия). Двете писма на Д. Попов 
са пнеанн от Турпу Магурели на 2 и 7 декември и се отнасят 
за Арабаконашкня провал, за показанията на Днмигър Общи, 
за поеледвалнте арести, за спънките, конто правели трупа 
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плевенскн чорбаджни вт>в връзка с освобождаването из брата 
на Д. Попов — Анастас Хр. Попов, от заточение; за заседа-
ннята на Следствената хомисия в Русе (в състава на хоято 
влизал х- Иванчо Хаджипенчовнч) отпоено разеледването на 
обира на Орханинската лоща; за уенлеиото гъреене от турското 
прзвителство на Васнл Леве к н и Тодор Пеев н съвети за пО-
голяма предпазлнвост от страна на Апостола. Във връзка с 
Арабаконашкия провал е и писмото на часгния български 
революционен комитет в Писек (Чехия) от 22. I. 1873 г. По този 
повод младежнте-б-ьлгари от Писек подканят БРЦК да обяви 
веднага въетание в България, като пзтъкват турскнте жесто
кости след обира на пощата. В писмото си от 22.IX. 1875 г. 
В. П. Кулев от Слатина (Румъния) съобщава за дейноетта на 
частния комитет там по събирането на четинцн, конто да се 
притекат на ломощ на своите сънародннцн в България при 
нзбухването на въетанисто. Тук трябва.да се отбележи и извест
ного нисмо на Ст. Стамболов от 29. VIII. 1875 г. от Стара За-
гора до БРЦК в Букурещ, залазено в прение и литогргфня,. 
в което той съобщава за връщането си от Цариград във връзка 
с ироектнраното подпалнане на града, за готовноегта на 2000 
Черногории да помогнат в осыцествявамето на този план и за 
чаканото от него известие от БРЦК, за да започне буитът в 
България. 

На края на фонда могат да се споменат и 3 пощенски раз-
писки от 1873 г. за подадени телеграмм от Турну Магурели 
вероятно до БРЦК в Букурещ. 

Фонд № 79; II арх. ед., 79 док.; 1878 . . . 1917 г. 

СТОЯН (СТАНКО) СТАНКОВ ПЕТКОВ 

Деен от църкешната борба иредн Освобожден нето, виден общественпк 
и нмеш административен чиновник след Освобожден нето; родон проз-
184-1 г. в с. Хаджи Амаа (дн. Боерипа. Ихтнмапско); учил в Ихтнмаи 
и Цариград; заточен с Авксентий Велешки и .Мала Азия (1861 — 1862 г.); 
следоал Кневската духовна семннлрня. след топа духовна академия в 
Киев (около 1866—1877 г.); дякон при Кюстенднлскня митроп. Иларион; 
студент по химия в Дрездепската политехника (до 1877 г.); участвувал 
в Руско-турскатэ война (1877—1878 г.); след Освобождение™ стапал 
чиновник за особенн гкръчкп при ньрвите пбериатори в Свнщоо и Со
фия; иачадннк на отделение в Миннстерството на вьтрешпите работн 
(1879 г.), главен секретар при сыцото министерство (1880—1886 г.); 
член (1884 г.) н иредседател (1895 г.) на Комитета по събнране средства за 
построяване храма-паметинк «Александър Невски» и постоянен член-
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деловоднтсл при Министерство™ на общественнте сградн, пътнщата и 
съсбщ?инята за построяване на сыцня паметннк. по-късио настоягел на 
храма (1914 — 1916 г-); член на Учебния съвет при Мнннстсрството на на-
родното просвещение; член на Комнснята за построяване сградата на На-
родното събрзнне; член на Комнснята по въпросн за чнфлншкнтс и гос-
подарскн земн; народен предстаяцтел (1894 г.) в бившата Ихтнманска 
околия; столичен общински съветннк; помощннк-кмет н председател на 
трнчленната комнсия; починал на 4. VI- 1917 г. в София.1 

Фонды е предаден от Етнографскня музей; иостъплеиня п след 
1924 г. 

И з т о ч н и ц и : 
За фондообралуватсля: вж сыция фонд — 1 дял: документалин ма-

тернали с бнографнчни даннн за фондообразуоателя; сд. пост, № 8/1963 г-2 

Биографичны данни за Стоян Петков се намнрат в следните 
документн: подробнн автобнографнчнн бележкн, отнасящи се 
до детството и юношеството му: кратка биография, написана 
неизвестно от кого «Кратка биография на Стоян Петков 
(1844—1914 г.)» и писма във връзка с отпускането на пенсия за 
прослужено време, конто съдържат автобнографнчни сведения 
и сведения за служебната му дейност. 

Запазенн са и писма от него, между конто Чернова на писмо 
до Ст. Стефанов във връзка със статията му «Принос към исто-
рията на град Средец» и за засл\тите на проф. Марин Дрннов 
за преместването на българската столица от Търиово в Ссфня 
(в писмото изброява и длъжностн, конто М. Дрннов е заемал по 
време на Освободителната война и след Освобождението на 
Българня). Друго писмо, иепълно и' неизвестно до кого, е във 
връзка с избухналия пожар в театър «Основа» през 1916 г. 

Във фонда са запазенн документалин матернали. конто 
засягат разностранната дейност на фондообразувателя. 

Дейността му като главен секретар в Миннсгерството на 
вътрешннте работн личи от един препис на указ ог 1886 г у 
подписан от Стефан Стамболов, Петко Каравелов и подполк. Сава 
Муткуров, и писмо от същата година, издадеио от Миннсгер
ството на вътрешиите работи — и двете във връзка с освобож-
даването му от тазн длъжност. 

Най-голяма група документ са във връзка с дейността му 
като член и председател на Комитета по съОиране на средства 
за построяване на храма-паметник «Св. Александър Невскиъ 

1 Биографнчннте бележкн са нзвлеченн от документ на дял I на 
същня фонд. в Рт'Копнс от Драгня Грънчаров. озаглавеи «Изграждане сградата за 
храма-пйметник «Св. Александър Невски» в София». 
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и постоянен член-деловодител на строипшната колшсия при 
М инистерството на обществените сгради за построяване на 
същия. Те са: заявления, изложения, докладни записки, 
докладн, пнсма и др. (предимно черновм и нрепнсн) от периода 
1^82—1917 г. от самня Ст. Петков, от Министерски я съвет, 
Мннистерството на обществените сгради, пътищата и съоб-
щенията, от настоятелството на храма «Св. Александър Невски», 
стронтелното бюро на проф. А. Н. Померанцев до: Минпсгер-
етвото на общесгвенпте сгради, пътищата и съобщеииита, Мн
ннстерството на финаисмте, началнпка на Пенсионното отде
ление, строптелната комнсия и др. Тезн документалнн мате
риал)! се огнасят за решеннето на Учредптелното народно 
събранпе за нзграждане на храма-паметиик «Алекеандър 
Невски»; за учредяване на централиа ксмпсня н комитет към 
нея (5. V. 1882 г.) и тяхпото предназначение да лриведат в 
нзпълиенне решенията на Учредптелното събраиие; за назна-
чаваието на С. Петков за постоянен член-деловодител на строн-
телиата комнсия при Мннистерството на обществените сгради, 
пътищата и благоустронсгвото; за нристнгане на рускня архн-
текг Иван Богомолов в София; за нзработенпя от него план за 
построяване на храма-паметпик и за сключеи контракт между 
него и мннистъра на обществените сгради, пътищата и съоб-
щеннята, с конто той се задължава да преработи плана съоб-
разно с местннте условия и средствата, с конто разполагат за 
строежа; за сключване на договор с А. Н. Померанцев за нзра
ботення план зэ храма по одобрени от Мннистерскня съвет 
скнцн; за парнчния фонд, с конто разполагат за построяване 
на храма; за подагане на осиовння камък иа строежа (19. П. 
1882 г.); за сгойността на нзвършеннте под ръководството на 
проф. Померанцев строителни работн през периода 1904—1912 г.; 
бележки за външния и въгрешния пзглед и украса на храма; 
за направа на стенониснте в оформените групп (описание и 
размери на последннте); за проектнрапото напнсване и изда-
ване иа монография «История на храма-паметник «Св. Але
ксандър Невски» в София» (за събиране матерналн, съставяне на 
редакщюнеп комитет и др. във връзка с напнсването и); бе
лежки за нсторнята на храма н др. Тозн дял съдържа и преппс 
от постановление на Миннстерския съвет, с което се одобрява 
програмата от 1895 г. за извършване постронката на храма 
и се възлага на Мннистерството на обществените сгради вър-
ховния надзор; протокол (литогр.) на заседаннето на члено-
вете на комненята но построяване на храма от 8 и 12. I. 1911 г.; 
указ иа цар Фердинанд (прение), с конго се възлага ни изве-
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стнн художшшн. изброени в списък. пзработваньто на вътреш-
ната живопнс па храма; спнсък на художинцнте с пзбронвапе 
на работиге им п сумите, КОНТО трябва да им се заплатят; 
списък на големите и малкпте икони на главния олгар; списък 
на нконпте на малкия олтар, работени от Антон Митов, на 
севериия олтар над царскнте двери — на Иван Мърквнчка, на 
нконнте в клотнте — на А. Митов, на нконпте в параклнснте 
при главния западен вход и др.; спнсъип на фотографически 
снимки от храма; «ведомост за предприятията в храма «Св. 
Александър Невски» в София». 

Наличного във фонда на док\мснтални материал» във връзка 
с основаното под председателството на митрой. Мелетий в 
1878 г. Софи иска областно дружество за спомагане на бодни 
и ранена вопници дава известии основания да се смята, че 
С. Пстков вероятно е бил член на това дружество. В и немо 
(Чернова) от С. Петков (неизвестно до кого) се намират Дании 
за основавапе на споменатото по-горе дружество, за написания 
благодарствен адрес от името на българския народ до Але-
ксандър II и за пзпрашане на писмо до венчкн българекп гра-
дове с по един ллтогряфирэн екземпляр от адреса. Във фонда 
се намира фотокопне (негатив) от благодарствеиия адрес на 
българския народ, написан на българекп и руски език, под
писан от екзарх Иосиф, вепчкн митрополити, представители 
на различии градове, жители па София и венчкн околии. Освеп 
него се намира и един ръкопнеен екземпляр (Чернова ИЛИ пре-
пне), на конто е отбелязано. че е писан от Магдалена Цари-
цппска-Михалаки Георгиева. Все във връзка с това дружество 
са и докумеитите: ръкопнеен текст на проектоустава за учре
дившие на Софнйско областно дружество за иодпомагане бол и и 
и ранен» вонннци, писан вероятно от Марии Дринов; списък на 
действителнпте членове на това дружество и даренията, конто 
са иаправенн; иечатно съобщепне за събраинс на дружеството; 
спомеип на С. Петков, озаглавеии «За спомагане бол ни и ра-
нени войници», свързани с осиоваването на дружеството, с нз-
пратения на Александър II благодарствен адрес и др. 

Отпоено дейиоетта на фондообразувателя като член на 
учебния съвет при Министерството на народното просвеще
ние са неговите бележки за влняиието на нашнте училища 
върху възпитанието на децата. 

Във фонда се намнрат още слединтс по-важнн докумсити: 
«Устав на руско-българското събрание (дружество) в София» 
(литогр. на.руски езнк); реч (чернова),произнесена от митроп. 
Климент в черквата «Св. Неделя» при носрещането на българ
ския княз Фердинанд в София на 10, VIII. 1887 г. 
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Фонд № 80; 230 док.; 1854. . , 1939 г.1 

Д И М И Т Ъ Р ЦЕНОВИЧ М И Н К О В 

Активен леса от нанноналноосвободнтелиите борби ня българскня 
парод. 

Фоидът с предаден от Втнографскня музей; постъплсиня и от 193-1 и 
1951 г. 

И з т о ч н н и н : 

За фондообрачувателя: Б о т е в, X р. Съчннення. Ред. и ком. от 
Ал. Бурмсв. С„ 1948, с. 451—452; Б у р м о в, Ал. Споменн на Д. Це
нович."— И з в е с т и я на Бълг. нстор. д-во. С , 1945» кн. XXI , с, 
123—124; Г а и ч е в, Ст. Свмщон. Принос към нсторнята му. Свишов, 
1929, с. 314—317; С т о й ч е в. Ив. н В. Христу. Споменн на Любица 
Д. Ценович. — И з в е с т и я на Бълг. нстор. д*во. С , 1948, ки. XXII— 
XXIV, с- 464—466. 

Публикации на документа от фонда: Априлско въетаане 1876 г* 
Сборник от д о к у м е н т Т. I, Под ред. на проф. Ал. К. Бурмов. С , 1954; 
Б у р м о в. Ал. — вж пос. по-горе статпя; О с в о б о ж д е н и е Бол
гарин от турецкого ига. Т< 1- Освободительная бор(»ба южных славян н 
Россия. 1875— 1Р77. Под ред. С. А. Никитина |н др.]. М., 1961.; Сто й-
ч е в. Ив. и В. Христу — вж пос по-горе статпя. 

Основна част от фонда на Д. Ценовпч заема кореспонден-
цията, която е свързаиа предимио с неговата активна револю
ционна дейност през периода 1867—1877 г. Запазеннте чер-
нови на плсма от фэндообразувателя са отправени до Алексан-
дър Кузмановнч, княз Александър Батеиберг, Иван Георгиев. 
Марин Ст. Дринов, Костадии Кръстев, граф Николай П. Иг
натиев, Петко Каравелов, х. Н. Карастоянов, Константин 
Кесякои, Иван Кпшелски, мнтроп. Климент Брашшки (Ба
сил Друмев), Стефан И. Стамболов, Константин Стонлов, 
Васил Д. Стоянов, княз Фердинанд, Кнрнак Цанков, конто 
лишат от Букурещ, Землин (Сърбия), Русе, София и др.; ни
кои от пнемата са нзпратенн и до редакиията на «Свободна 
Българня» в София, Мннистерството на финаненте в Букурещ, 
общината в Русе и др. В тях са застъиенн следите въпросн: 
мнение на Ценович, че едннственият път за извоюване на сво-
бодата на българскня народ е революцнонната борба; около 
подготовката на Старозагорското въетапие; за отношението на 
руското и сръбското правителство към освободнтелното дви-

' Докумеитнте във фонда ел ел 1912 г. се отнасят до дъщерята па фонда-
образуиателя Любица Д. Ценович. 
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женне на българскии народ; за групага на «старите», за огор-
чението на Ценовнч от слухове, че злоупотребил с на родни 
пари; относно завещаните от Н. Попович пари на русеиските 
училища в 1880 г.; за необход и мостта от укрепването на про-
светното дело в новоосвободепа България, за която цел да се 
използуват завещаннте от родолюбиви българп сумн, обсе-
бени от Евлогий Георгиев и другн живуши в Румъннн българи; 
за изднгането на паметницн на загинали в освободителните 
борби герои и получаваието на заслужено възнаграждение от 
живите поборницн; искане на Ценовнч да бъде назначен па 
-административна служба; молби за отпущане на пенсия зарадн 
заслуги за Освобождението; за дейностга на букурещките 
българи след Освобождението; слухове за напущането на Бъл
гария от Петко Каравелов през 1879 г.; за недоволството на 
Ценовнч от политиката на консервативната партия - от управ-
леиието на Димитър Греков и Григор Д. Начовнч (1881 г.); 
за заслугите на граф Николай П. Игнатиев към българския 
парод; сведения за среща на Д. Ценовнч с рускня император 
Александър II през Руско-турската война 1877/78 г.; за отпраз-
нуване па 100*годншнината от рождението на Джузепе 
Гарпбалди през 1907 г. и др. В кореспондеицнята до фондо-
образувателя основна тема са револкжиониите борби на бъл
гарския народ, в конто Ценовнч е взел денно участие. Тук 
личат нмеиата на Янко Ангелов, Янко Банков, А. Васнлевнч, 
Тодор Т. Белков, Добр и П. Войннков, Иван Георгиев, Илия 
Иванович, Иван-С. Иванов, Иван Касабов, Панделп Кисимов, 
Иван Кишелскн, Хараламби Кншелски, А. Лачич, Андрей 
Матев, Петър Мишайков, Киро Тулешков. Панайот Хитов. 
д-р Христо Чобанов и др., к а кто и от Българската община в 
Букурещ и др. Писмата на посоченнте кореспондеити са от 
Одеса, Болград, Браила, Турну Северин, Турну Магурели, 
Крайова, Къмппна, Слатина, Белград, Зсмун и др. и са писани на 
български, румънскн и сръбскн език. В кореспондеицнята са 
засегиати следннте въпроси: отпоено мнението на Ив. Кншел
ски (1870 г.) за нзграждаието па здрава вътрешна революци
онна организация и съветпте му към българите да въетанат 
тогава, когато румънци и сърби започнат война с Турция; 
за искано разрешение от руското правнтелство в. «Свобода» 
да се пзпраща в Русия (1870 г.); за необходнмоетта да се по-
стнгне споразумение между «старите» и «младите»; за отноше-
нието на Австрия, Англия и Русия към създаването па ела-
вянска федерация; около подготовката на Старозагорското 
въетанне; за получаваие на разрешение от БРЦК Илия Ива-
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нович да мине с чета в България вместо Пананот Хнгов (по-
ември 1875 г.); напътствия от д-р Хр. Чобанов до Ценовнч 
да поддържя връзки с всички дейци, конто ндват от България, 
и слсдн отблнзо действиита им (януарн 1876 г.); за оставката 
на Ив. Кпшелскн от руска служба, за да се ик.-'ючн активно в 
освободнтелните борби на българскни народ: относио мпението 
на Русня по въпроса за вднгане на въстание в България (1876 г.); 
във връзка с подготовката на чета под предводителството на 
П. Хитов през май 1876 г.; за нзпращане сведения за Апрнл-
ското въстание до редакинята на сръбскня вестник «Грани-
чар» в Земун; но издаването на нов български вестник в Бу
курещ със средства, събрани от Па»ел Калянджнев в Русня; 
отпоено издаването на рисунки със сюжет от Аирнлското въста
ние и сраженията на Ботевата чета, конто да се разпрострЗ' 
нявзт в Русня; за събнране на помощи в Бесарабпя за постра-
далото българско население при потушавансто на Април-
ското въстание; сведения за преминаването на Ботевата чета; 
за подготовката на Сръбско-турската война в 1876 г- (за нз-
пращането на българи доброволцн, оръжии, събнране на ма-
териалнн помощи н др.). 

Елпа трупа писма, телеграмм и разпискн от Васнл Д. Стоя
нов, Българското кннжовно дружество, Г. Бояров, нзпратенп 
от Браила, Болград, София, манастнр «Синаи», разкрнват 
дейпостта на Ценовнч като прсдставител на Българското кнн
жовно дружество в Букурещ за периода 1869—1890 г. Посоче-
ните документ са във връзка със събирането на доброволнн 
помощи за дружеството;за избнране представител за събранпята; 
за продажбата па акции от дружеството; за негоЕОтолотвърж-
даваие от турските власти; сплсъци на членовс на дружеството 
и др- Немалък брой писма от църковната община, учнлпщ-
ното наетоятелство, женското дружество «Надежда», Тодор 
Фнлчов и др. от Свищов говорят за иепрекъснатата връзка 
между Ценовнч и съграждапите му, макар и Да е наиуснал 
родния си град Свищов от раннн годнни. В тези ппсмаса нзра-
зени благодарности за полученн матернални помощи л 1чно 
от Ценовнч или събраии с нёгово съдействие от други лица; 
има сведения за* нзбнрапето му за член на делегация от сви-
щойски гражданн за подиасяне на благодарствен адрес от името 
на града на рускня император Алексаидър II (1878 г.) н др. 
Писмдта от Браннслав Вслешкн, Иван Доков, Иван Т. Драсов, 
Павел Калянджнев, Иван Касабов, Рад. Милойкович, българ-
ската община в Букурещ, Гавраил Орошаков, Данаил Хр. По
пов, Ангел Савич, Константин Стоилов, Васнл Д. Стоянов, 
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Георгиу Трухалеа, Българската народиацърква в Букуреш 
са писанн от Белград,-Букуреш, Браила, София. Русе, Варна, 
Плевен, Търново и др. и се отнасят: за назначаването на Д . Це-
нович на държавна служба след Освобождението; във връзка 
с издаването на свндетелства за заслуги в освободителните 
борбп на Ив, Касабов, Ив. Драсов, Д- Хр. Попов, Андрей 
Матев, Бр. Велешки и др.; отпоено изпращането на новини 
от Българня за рускн вестнпци (1879 г.); за желаинето на Г. Оро-
шгков да бъде кореспондент от Москва на някон български 
вестннцн; за полагането на основен камък на паметник на 
Христо Ботев край с. Козлодуй; за положението в Южна Бъл
гарня след Берлинский конгрес и за създаването на народна 
гвардии (1879 г.); за отпразнуване празника на Кирил и Мс-
годий лрез 1875 г. в Букуреш; във връзка с желаинето на Це-
новнч да публикува документ от революиионните борбн на 
българскня народ н др. 

От революционната депност на Д . Цеиовпч от 1868—1877 г. 
(за участието му във венчки формации, създаденн от грунп-
ровката на «младите») като касиер в чнталмше «Братска любов», 
в Българското общество и Българскня централен револю
ционен комитет — Букуреш, могат да се посочат в хронологи
чески порядък реднц'адокумент. Ог 1868 г. е запазен протокол 
на Българското общество в Букуреш от 9 юли за избнрането 
на Д . Ценович за касиер на обществото; разпнекн от Иван 
Попвелчев Трудов, К. Цанков, Ив. Касабов до настоятел-
ството на читалище «Братска любов» и Българското общество 
в Букуреш за получени сумн срещу предадени книги от библио
тека га на Георги С. Раковскн. за издаването на вестник «На
родности като орган на Българското общество, за хонорари и др. 
Тук можем да отбележим и един лист за събираие на добро-
волни помощи от 9 юли на румъпски език, вероятно за под-
номагане на четницн ох четата на Хаджи Димнтър и Стефан 
Караджа. От 1871—1873 г. са запазени писма, разписки, ад-
реси и др. от Гаичо Петков, Васнл Левскп, Никола Гаичев, 
И. С, Горски, Стоян В. Софийски и ДР- — Букуреш, за полу
чени сумн от касата на БРЦК; за нэпратенп поздравления до 
сръбския княз Милан IV Обреновнч по случай възкачването му 
па престола (август 1872 г.); молба до румънския минисгър 
на финансите да се ревнзнрат сметкнте на Българската добро-
детелна дружина и учреденпте към нея парнчни фондове от 
сумн, завещани от родолюбнви българн. Запазен е и един 
протокол от 12. V. 1873 г. за проверен)! сметки на Българското 
народно общество в Букурш, подписан от Любеи Каравелов, 
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П. Хитов, К. С. Котелски, Н. Гаичев, И. С. Горски н Ст. В. Со
фийски. Ог 1875—1876 г. са запазенн следните документн: 
част от касова книга, лист от протоколна книга, проектоустав 
на БРЦК, пълномсшнн пнсма, възвання, списъии и др. — 
печатни и в Чернова, конто се отнасят до подготовката на Ста* 
розагорското въстание (направеин разходн и обращение къы 
българския народ от 8. IX. 1875 г.); във връзка с подготов
ката на Апрнлското въстание; сведения за турски жестокости 
при лотушаването на въстаниего в Габровскня и Сливенски 
окръг, за четата на Христо Ботев; за участнето на българскн 
доброволци в Сръбско-турската война в 1876 г.; около обявя-
ваието на Освободителната война и др. 

Към документите, свързани с революциоииата дсйност на 
фондообразувателя, эаслужават да се отбележат оше: възвание 
на руекия фелдмаршал Иван Феодоровнч Паскевмч-Ернвап-
скн към българския народ през Крнмската война (1854 г.), 
в което иосочва причините за войната с Турция и апелнра за 
содействие на руските войскн; пнсмо на италнаиски език от 
Джузсие Гарибалди, писано от Капрера (Италия) на 10. X. 
1876 г. до българскн революционеры в Букурещ, с което из- ' 
вестява, че справедлнвата борба на българския парод за сво
бода с спечелила снмпатиите на италианския народ, н изказва 
съжалеиията сп, че не може да вземе лично участие в борбата; 
възванне на Българското централ но благотворнтелно общество 
(БЦБО) в Букурещ към българския народ от 12. IV. 1877 г. 
да посрещне руските войскн като братя и да вземе активно 
участие във войната. 

За участнето на Д. Ценович в освободителните борбн на 
българския народ могат да се намерят обилии данни не само 
в посоченнте по-горе документн, но и в реднца иеговн бележки 
аспомени, писанп в периода 1895—1904 г. В тях нма сведения 
и за Българската община в Букурещ; за създаването па Българ-
ската добродетелна дружина (1853 г.); за преселеннето на бъл-
гарн от Вндннско в Русия — Кримския полуостров (1860 г.); 
за Втората българска легня в Белград (1867 г.); за осиовава-
нето на Българското читалище «Братска любов» в Букурещ 
(1866 г.); за дейността на Българското общество в Букурещ 
(1868 г.) и неговия печатен орган в, «Иародност»; за борбата 
между двете обществе ни групировкн сред българската еми-
грацня — «младнте» и «старите»; за учредяването на Българ
ското книжовно дружество в Браила (1869 г.); за четата на 
Стефан Караджа и Хаджи Димнтър (1868 г.); за издаването на 
в. «Свобода» и за неговия редактор Л. Каравелов; за отноше-
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инето на игалианския народ (Джузепе Гарибалдп и Джузепе 
Мацинн) към бългагското революционно движение; за отно-
шеннето на Русия към Българското революционно движение 
и др. Друг нзточннк със сведения за революционна та дейкост 
па фондообразувателя еа пяколко преписа на свндетелства, 
запазени във фонда, иодписанн от съратнпци на Цеиович: 
Филин Тотю, Христо Македонски, Георги Петрович, Ив. Ка-
сабов, Плакида Икомомов и др. 

От банкерската а комисионерската дейност на Д. Цеиович 
в Букуреш са запазени незначнтелнн материалн: баланс на 
сръбски език от 1. VIII. 1858 г. за'приходите и разходите на 
сарафската фирма «Ал. Мано, Мил. А. Ситич и Д. Ценович» — 
Букурещ; сьдебио решение на румънекн език, нздадено от 
Букурещ на 4 . IV. 1877 г. във връзка с обявен фалнт на Ценович. 

От общствено-политическата дейност на фондообразува
теля след Освобождението са запазени реднца печатни речи, 
възвання, програмн и др. от периода 1877—1907 г., както и 
чернови на писма, изложения п др. Тук могат да се отбележат: 
елового на Александър М. Донду ков-Корсаков от 10. П. 1879 г., 
произнесено при откриването на Учредителното събранне в 
Търново; манифест на руския император Александър II от 
П. IV. 1879 г. за оттеглянето на рускнте войски от Княжество 
Българня; писмо-чернова на Д. Ценович до Комитета за въз-
днгане иаметник.на Александър II в София от 19. VII. 1902 г.. 
с което предлага да се откупят от него картина със сюжет 
«Раковски въетаник* и знаме, ушито от дъщеря му Любица 
Ценович по време на освободителннте борбн; обявлення за 
издаването на вестннците «Български глас», «Свободна Бъл
гарня», «Поборник»; покаин от Русе 1897 г. за почитане па-
метта на Цветко Павлович и Никола Войводов по случаи го-
дншнниата от героичната им смърт на парахода «Германия» 
в 1867 г. и др. 

Архнвните материалн от и до членове на семейството па 
фондообразувателя се отнасят до съпругата му Екатерина и 
дъщеря му Любица. От Екатерина Ценович е запазена Чернова 
па пнемо до Румънския кралскн съд в Букурещ, с което из-
вестява, че дава парнчна гаранция (вероятно за търговията 
па съпруга сн). В запазеиата до нея кореспонденция лнчат 
имената на Алексей Попович, Евдокия, Теодосия и Евгения Б.— 
Белград; Трендафила Гръблева — Плоещ, и др.. в конто са 
отразени следните въпроси: за ролята на жените във възраж-
дането на българскня народ; благодарност за нзпратено тече
ние от в. «Свобода» в Белград (1869 г.); за изпратен устав на 
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Българското женско дружество в Букурещ и обещание за съби-
ране на помощи на същото дружество в Плоещ (1876 г.) и др. 

От дейността на Ек. Ценович кзто председателка на Бъл
гарското женско благотворители© дружество в Букурещ. 
са запазенн пнсмо-чернова от името на дружеството до Уилям 
Гладстон в Лондон (1876 г.) с благодарност за протеста му 
срещу т\'рскнте зверства над българския парод; пнемо и сметка 
от Александър Андрнк — Белград, за отпечатване устава на 
дружеството и др. 

От членуването на Ек. Ценович в Българското книжовно 
дружество в Браила се иамират писма и разписки от дружест
вото от 1869—1872 г. за нзплатен членски внос, за избиране 
представнтел в Букурещ за обшото събрапне на дружеството 
в Браила на 25. VII. 1872 г., за подаренн от неяпарнчни сумм 
на дружеството. 

От запазените материалп от Любица Ценович, дъщеря на 
фондообразувателя, могат да се отбележат: молба от Л. Ценович 
до княз Александър Батеиберг от 15- IX. 1880 г., с конто го 
моли да приеме нзработеното от нея знаме по време на освобо-
дителиите борби на българския народ; разписка от Българ
ското книжовно дружество в Браила за членуването и в Дру
жеството и за нзплатенпя и членски внос. Интересна е преиис-
ката, водена между Л. Ценович, Ив. Кр. Стойчев н Васнле 
Христу от 1935—1939 г., в конто нма сведения за революцнон-
ната дейност на баша и, за дейноегга на БРЦК и неговитс сът-
рудинци и др. Тук се отнасят н две тетрадки съе спомеин: 
«Мойте впечатления по българските танин революшюпнп коми-
тети и за личнн позиати борин и знзменнти личности от епо-
хата 1867 до 1876 г» и «Мойте споменн но събнтнята иделата 
на члеловете на Българския таен революционен комитет в 
Букурещ в епохата на Хаджи Димитър и Хрнсто Боте-
вото замннаване за България, т. е. през 1866 г. до 1876 г. 
включително, конто комитет е бил основан на Ј854 г. в Букурещ 
от башл ми Димитър Ценович, родом от гр. Свищов». Двете 
тетрадки съе спомеии са подготвени във връзка с отпрэвените 
въпроси от Ив. Стойчев и В. Христу до Л. Ценович. 

Във фонда се иамират материали от, до и за друга лица. 
между конто могат да се отбележат: писмо от неизвестен бъл-
гзрни от Габрово, живут в гр. Мачпи (Румъння), до негов 
приятел в Одеса от 19. Ш. 1854 г., с което изразява възторга 
си от преминаването на руските вонскн през Дупава на П. V, 
1854 г., превземането на турските крепости и за идването на 
княз Горчаков в гр. Мачин; кръщелно евндетелство от 10. III. 
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1854 г. на Анастас Анастасов Пешев от Хасково; един лист без 
дата за събнране на помощи за читал ище «Братска любов» 
в Русе и др. 

Фонд № 81; 15 док.; 1864 . . . 1878 г. 

ДОБРИ ПОПОВ ВОЙНИКОВ 

Родоиачалннк на театралното дело в Българня, пнсател. педагог и 
обществен деятел. 

Фондът е предадеи от Етнографския музей; ностъпления и от 1960 г. 

И з т о ч н и ц и : 
За фондообразувателя: Д р а г о о а. Н. Д. ВоЛннков. — С с п • 

т е м в р и, 1958, кн. 5, с. 139—150; Д н н е к о в , П. Добр» Вой-
пиков. — Б ъ л г а р с к« ез и к » литература. 1959, кн. 1 е. 12 -̂16; 
К о н с т а н т и н о в , Г. Писатели реалист». Книга втора. С, 1960. 
с. И —18. 

Публикации на докумситн от фонда: В о й и и к о в, Д. Фросина, 
С. 1883; В о и и и к о в, Д. П. Днманка или вярна пъриннска лкэбов. 
Драма н пет действия. В: Пеней, П. Българската драматургия до 
Освобождението- (Хрнстоматня по история на Българскня драматически 
театър). Ч. II. С, 1964. с. 211—276. 

Част от документнте във фонда са свързани с учителската 
дейност на фондообразувателя: свидетелство от 3. П1. 1864 г.., 
пздадено от Учнлищното настоятелство в Шумен, с което се 
удостоверяват иетгодишната му учителска дейност в града. 
Лисмата от Българското человеколюбиво дружество и Учн
лищното настоятелство в Браила п Българското училнщио 
настоятелство в Гюргево са във връзка с иэплащането на учи
телската му заплата и покани да прнсъствува на учил шшн 
изпитн. Запазеии са и ииколко ръкопнса на 'Д. Войников по 
педагогически въпроси: «Граматическн правила е примеры за 
съчинения и диктовки»; «Начални психологически познания» 
(подготвенн по руско ръководство); част от ръкопнса «Ръко
водство по словесността». 

Другата част от документнте се.отнасят до литературното 
творчество на фондообразувателя и са запазеии 2 драмати
чески произведения: «Фросина» — нсторпческа драма в пет 
действия (запазена в оригинал и първо издание, излязло след 
смъртта му) и «Диманка или вярна първинска любов» — драма 
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в 5 действия, писана в 1876 г. Към литературного му творчество 
можем да отнесем и една тетрадка с народны песни от Търново 
и Шумен, от която лнчн нитересът на фондообразувателя към 
българския фолклор, както и един ръкопис по църковния въп-
рос «Областио начертание на трите самоглавни славянски 
церкви на Балкански полуостров до присъеднненнето им към 
Цариградската патриархия». 

Заслужават да се отбележат още два документа, свързаин с 
дейността на Войннков: едно свидетел'ство, издадено от Щаба 
на 12 армейски корпус от 15. IX. 1877 г., коего дава сведение 
за участнето на фондообразувателя като преводач в Освободи-
телнйта воина, и едно пълномощно пнсмо от Букурещкия 
клон на Българското книжовно дружество, с което го упълно-
мощават да гп представлява на Общото събранпе на рългар-
ското книжовно дружество в Браила на 25. VII. 1872 г. 

Фонд № 82; 15 док.; 1872 . . . 1875 г. 

ИВАН ГЕОРГИЕВ САПУНОВ 

(Иванчо Тютюнджията, Доранджн) 

Дсец от революционною движение от 1871 — 1876 г.; ролей в Казанлък 
около 1844 г.; емлгрант в Сърбня; сподвижник на П. Хнтов и участник 
в негоната чета през 1867 г.; през пролетта на 1876 г, излратен от П. Хн
тов в Румъння, за да се свърже с българскатэ емиграцня там; след Осво-
бождението чиновник; по'шнал в Аптос на 9- VI. 1911 г* 
* 

И з т о 4 н и и н: 

За фондообразувателя: А п р л л с к о въстанпе 1876 г. Сборник 
от документ«. Т. Г, Под ред. на проф. Ал. К* Бурмов. С г 1954, с. 617; 
НБКМ— ВИД, П. д. II 709, 

Публикации на документи от фонда: Ст р а ш и м и р о в. Я- Т. 
Архив на Възраждаинето. Т. Г. С 1908. 

■ 

Замазената кореспонденция до Иван Г. Сапунов разкрива 
участнето му в революционного движение преди Освобожде-
ниего. Разменени са писма и телеграмн между фондообразува
теля в Белград и слединге лица: Христо Климентов, Никола 
Йованович — Т. Северин, Драгой Шопов, Стефан Стамболов, 
Михаил Греков —Букурещ, Паиайот Хитов — Кладово, Никола 
Тумпаров. Рафаил Атанасов — Галац, Атанас Хитов — Болград, 
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и Др. Повечето от телеграмите на иосоченнте кореспонденти са пн-
санн на български език с латиница и в условна форма за при
крытие на революционного им съдържание. Те разкриват 
следните моменти от нашего нашюнално-революционно дви
жение: навечерието и подготовката на Старозагорското иъста-
нне; връзкнте между П. Хитов и Ив. Сапунов и съвместните им 
усилия в снабдяването с оръжие от Сърбия. Туктрябва да от-
бележнм и пнемото на Рафаил Аганасов (писано от Галац» 
до Ив. Сапунов (в Белград) от 25. III . 1875 г., в което се дават 
сведения за революционната дейност на Р. Атанасов, Тома 
Пантелеев, Петър Йорданов, Ст. Стамболов и Панайот Волов 
в Букурещ през знмата на 1874/75 г.; за аресгуването на Волов 
ирез 1875 г.по повод женнтбата на българска девойка сфраицузнн 
от комнаинята по построй ката на жп. линия Варна^Русе. 
В същото пнемо авторы изказва мнението си за образуването 
на революционна организация, като иосочва конкретна струк
тура: един централен комитет к два второстепенна — в Цари-
град и Пловдив. Спнра се на устронството на тези комитет и 
препоръчва пълна конспиратнвиост в работата. Изтъква и 
задълженпята на комитета и членовете му и иужиата военна 
дисциплина и пр. 

Фонд № 83; 99 док.; 1839 . . . 1863 г. 
* 

СТЕФАН ИЗВОРСКИ 

(Стефан Попниколов Стефанов) 

Заслужил дееи от Възраждапето като кннжо&ник, ноет и учнтел; 
роден лреэ септември 1815 г- а Котел; учил в родння си град при лзвест* 
нпя учнтел Ра и но Попович, в Слнвеи — при гръикня учнтел Георги 
Цукала (1838 г.),в Търново и Габрово (1839 г.)» н Царнград— в гръи-
кото училище Куручешме (1843—1845 г*); по-късно следоал в Духовната 
академия — Петербург (1850—1856 г,), по време на Кримската воина 
прекъснал временно у чей пето си в Академията и се включил в редоветс 
на българскнтс доброволин в тази война; развил дългогодишиа учнтелекд. 
дейност — в родння си град Котел (1840 г,), в Шумен (1841 — 1842 и 
1845—1847 г-)» където открил първото взанмоучително училище в града, 
След за&ършпзне на внешето си образование учителствувал в учнлището 
към Българската църковна община в Царнград; един от главните ннишь 
аторн за нзграждането на средне българско училище; от 1859 до 1863 г, 
бил учнтел в Тулча; ръкоиоложек за свещеннк през 1863 г., тон служил 
дълги годнин а българската църква в Галац; като книжовннк н поет 
егтрудничел в «Цариградски вестник» и си* «Любословие»; превел и 
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пригодил за нужднте на българскнте училища руското училнщно пс>ма-
гало «Огледало за българските училища млн правила заряди възпитамгети 
на деиата, . . ». Царнград. 1850 г.; починал п Галац на 2. П. 1875 г, 

Фондът е предаденот Етнографскпя музей; постъллеиия и от 1962 г . 

И з т о ч н к ц к : 
За фондообраэувателя: М и р с к и. Кр. Стефан Н. Изворскп * 

(Учнтел и писател прсди 50 годннн) — Б ъ л г а р е к а с б и р к а» 
189С, кн. II. с, 136—146; кн. III. с. 243—251; С т е ф а н о в . Г. Стефан 
гь Н. Изворскп, уиптел н поет от епохата на възрагкдането 1815—1875. — 
С б о р н и к БАМ, Кн. XXVIII. Клон нстор.-филолог* и фнлософско-
обществен. С. 1935, с. 1—171. 

За фонда: С т е ф а н о в - Г. -— в'ж предговора на пос* но-горе 
СТУДНЯ, с. 5—7. 

Публикации на документи от фонда: С т е ф а н о в , Г, — вж пос, 
по*горе студня. 

От биографииннте материала е ззлазен един бележннк с 
даннн за материалното съетоянне на Ст. Изворскп, надписан 
отсъщия: «Книжка за запневаие колко доход получава и какви 
разноски правн С. Изворскп от 1. I. 1866 г. в Галац». 

Писмапш1 от фондообразувателя са пнеанн на рускн и 
българскн езнк и са отправени до следиите адресат: Стефан 
Р. Берон, Иван Андреев-Богоров, Николай Иванович, архи
епископ Инокентнй Херсонски, Александър Иванович Кара-
севскн, Олта Феодоровна Кошелева, Николай Иванович Лю
бимой, Егор Петрович Ковалевски, Абрам Сергеевич Норов, 
Александър Петрович Озеров, фелдмаршал Иван Феодорович 
Паскевич, Павел Николаевич ПизанИ, Владимир Павлович 
Титов. Александър Петрович Толстой. Адресиранн 6а за Пе
тербург, Одеса, Цариград, Бранла и др. Тук се нампрат и 
пнема до Руския синод в Петербург, лървемцп в Котел и др. 
Повечето от тезн пнема представляват молбн и изложения 
до вид ни рускн сановнпци, с конго Ст. Изворскп моли за содей
ствие да му се отпусне материал на ломот за продълженне на 
ученнето му в Русня след Кримската война, за получаваме 
на руско подаиство, за ръкополагането му в иеромонашески 
или свещеническн сан, за пазначаванетому за.свещеник в църк-

1 По-голяма част от матерналите във фонда се нампрат в одна тетрадка 
с лреппен на около 50 документа. Това са копия на пнема от и до фондо
образувателя, стихотворения, педагогически бележки н други ръко-
пнен. За по-голяма прегледност при наработкапето на характеристика« 
на фонда документнте от тази тетрадка са снетематнзнранн по съдьржя-
ние заедно с другите документы. 
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вата при руското посолство в Царнград, за отпущането на ма
териалу помощ за отпечатването на преведенн от руски езнк 
учебнпцн и книги на български езнк; за участието му като 
доброволец в Крнмската война и назначението му към" Щаба 
на руската армия, за отпущането От Руския синод книги за 
нуждите на българскпте училища н др. Освеи споменатите 
въпросн в кореспонденнията от Ст. Изворски има сведения н 
за сътрудничеството му в «Дарпградски вестник» е неговп 
стихотворения и за пабиране абонати за вестника; за годишния 
патронен нразиик па Тулчанските еснафн; за изплащане на 
занлатата му като учнтел в Котел и др. 

В запазсиата до фондообразувателя кореспонденция личат 
имената на Александър Ф. Хнлфгрдниг, Михаил Жуков, 
Иван Н, Момчнлов, Павел Н. Пизанп и от Руския синод, 
конто ппшат от Одеса, Петербург, Елена н др. на руски и бъл
гарски езнк. В тези Пнсма са засгъпепн слединге въпросн: 
отпоено искането на Ст. Изворски за ръкополаганего му в мо
нашески сан; за стипеидията му във връзка съе следваието му 
в Духовната академии в Петербург; за изпратени до фондо-
образувателя екземплярн от книгата на А. Ф. Хилфердниг 
«Письма об истории сербов и болгар». 1854 г.; за разирострлиенн 
от Изворски книги.пздадени от Иван Момчнлов в Търново, н др. 

Ог учителската дейност на фондообразувателя могат да се 
отбележат слединге материалн: «Съгласителеи заннс» от пър-
венци ог Котел до Ст. Изворски от 1. П. 1849 г. за назначе
нието му за учнтел в града, за занлатата, която ще полуьава, 
и иредметите, конто ще преподава; условно пнемо от 6. VI. 
1859 г. за учителствуването на Ст. Изворски в Тулча. Запазен 
е прение от едно обръщение на фондообразувателя от 4. XII. 
1848 г. от Букурещ до котленскн първецци, писано на българ
ски и грьцкн езнк, с което известява за намеренията си да от-
крне свое училище в града, дава сведения за своята учителска 
практика, нзлага новия взанмоучителен метод, който смята да 
въведе в училище, и плана и програмата, по конто ще води обу^ 
чеинето в ироектнраното училище. Могат да се посочат и другн 
материалн, свързаин с учнтелската му дейност: списъци на 
учепнцп от Шуменското училище ("в посочения списък между 
ученнцнте на Изворски лнчи името на Басил Друмев), раз-
говорннк на турски, български, руски, фреиски и иемски езнк; 
десет нзраза, конто се употребяват най-често в обикновен раз
говор на рускн, български, турски, гръцкн и френски език; 
препне от проектопрограмата на централиото българско учи
лище в Царнград от 26. И. 1857 г., която съдържа в уводннте 
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си бележки сведения за състоянието на българското училище. 
И Др. 

Книжовната дейност на Ст. Изворски с неразрывно свър-
заиа с неговата учителска дейност. Товз са предимно уч'-бнн 
помагала: «Огледало за болгарскнте училища или правила за-
радн възпитанието на децата . . . »; части от «Прнключеннята 
на Телемах», преводс паралелен текст и на гръикн езнк; «Поуче-
ння на свети Днмнтър Ростовски» и др. 

От творбнге на Изворски като поет могат да се посочат: 
«Благородна похвала», «Познание зарадн въэрождениего на 
българската книжника», «Свикането на Юнаците», «Внкане да 
встане Българняж, «Възрождениего иа Тулча», «Познание 
заради възрождението на българската кпижннна». «Оъбудил ся 
българский лез», «Неставало стихове на българскнй изнк»-
и др.; побългареп превод на баснята на Иван Крилов «Врана 
и лисица»; иэдгробно слово за Петър Изворски, брат иа Ст. Из
ворски; стпхотвории стъпки и другн матерналн. 

От дейността на фондообразувателя като свещеник е запазен 
препис от свндетелсгво от Българската община в Галац, б. д., 
за нзбнрането му-за свещеник и учител към българското учи
лище в града. 

Ог докумеиталните матерналн от и до членове на семейството 
на фондообразувателя могат да се посочат писма до бащата на 
Ст. Изворски — поп Никола Попстефанов от Стефан Евтимов 
Габровеца и Никола Евтимов (Сапунов) — Цари град, писма от 
Ст. Изворски, писали от Габрово, Цариград п Петербург, конто-
съдържат даини за условията, при конто Изворски е учил в 
Габрово; сведения за Духовната академия в Петербург; за 
живота и службата му като секретар при Българската община 
в Цариград; за дружескитеотношения на Изворски съе Ст. Ев
тимов от Габрово; сведения за Гавранл Кръстевнч и др. 

От и до брата на фондообразувателя Иван Попстефанов 
от Тулча се пазят следннте матерналн: едно писмо от него от 
Котел до Петър Димитров в Тулча относно ръководенето на 
абаджннския дгокян на Ив. Понстсфзнов в Тулча н за изпра-
щапето на шаяии и гайтани от Котел. Тук се намират 8 писма 
от Ст. Изворски от периода 1845—1852 г. от Шумен, Цариград. 
Петербург до брат му, в конто той дава следннте сведения: 
за откриването на взаимоучителио училище в Шумен; за про-
веждането на годишни изпитн в същото училище; за пласн* 
рането на отиечатаната книга иа Изворски «Огледало . . .»; 
за стълкновення между турскнте власти и гърцнте на. остров 
Самос (1849 г.); сведение за службата на Изворски като секре-
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тар на Българската обтниа в Цариград; за ученпето му в 
патриаршеского училище в Куручешме (Цариград); за напра-
вените му предложения за учнтелствуваие във Велес, Галац и 
други градове; сведения за следването му в Духовната ака
демия в Петербург; семейни въпросп и Др. 

Могат да се отбележат и няколко писма от фондообразува-
теля до зет му Сава Ст. Длиновски и сестрите му Бона и Па
раскева Иззорски. В писмата си до Сава Длиновски Изворски 
дава сведения за следването и живота си в Петербург; напът-
ствня за събпране на народии песни и по-специално на пегий 
за Крали Марко; за откркване па българскаиърква в Галац и др. 

Във фонда се намират и няколко документа от. до и за 
други лица: писмо от Иван Горанов (Пулиев) до Руското кон-
сулство в Галац от 6. VII. 1864 г. с молба синът му Никола 
да бъдс приет като стипенднант в гнмназията в гр. Николаев; 
свидетелство от 13. V. 1849 г. на Петко Чернов и Никола Дон-
нов за продажба на нмот в Габрово. 

Фонд № 84; 38 док.; 1849 . . . 1886 г. 
ДОБРИ ПЕТРОВ МИНДОВ ЧИНТУЛОВ 

Един от първнте значнтолин наши възрожденскн поетн. 
Фонды с предадеи от Етнографсхпя музеи; постъплення и от 1951 

н 1960 г. 

И з т о -г к н ц н : 
За фондообразувателя: Генов, Кр. Добрн Чннтулов — живот, идеи, 

лоезия. С. !949; Т а б а к о в . Н. Добрн Чннтулов. Биографичен очерк. 
С, 1955. 

Публикации на документ« от фонда: П у и д е в. В. Добрн Чннту
лов. С. 1922; Ч и и т у л о в, Д. Избрани творения. Под ред. на Н. Та
баков. С, 1942; Ч н н т у л о в , Д. Избрани стихотворения. С, 1955. 

Докумеитнте от фонда на Д. Чннтулов могат да се разпре-
делят така: 

Биографична материали, от конто «атестат» от 1849 г., 
йа рускн език, на Д. Чннтулов, издаден от Херсонската ду
ховна семинария, конто е първонзвор не само за ученнето на 
Д. Чннтулов, а н определя рождената му година; 2 документа 
с описи на нмуществото на Чннтулов от 1882 и 1886 г. отпоено 
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подялба на наследство след смъртта на жена му и след него-
вата смърт. 

Писмата до Д. Чинтулов са ог 1861 г. от Ал. Белчев, Русчо 
В. Мпркович и Българската община в Сливен, конто са във 
връзка с учнтелската дейност на Чинтулов в Ямбол и Сливен. 

От дейността на Чинтулов са запазени документ»!, конто 
могат да се разпределят в няколко груии: в първата са ргко-
писите му, конто характерпзнрат поетичното му творчество. 
Запазени са стихотворенпята «Стара Загора» (с обяснитслни 
бележкн от поета за смпсъла на никои думн и събптпя); 2 тет
радки със стихотворенпята «Двама приятели» (2 екз.), «Сонет», 
«Патриот» и «Песен на сливенскпя митрополит г. г- Серафима» 
и отдел но стихотворение-панегирик, иосветено на същня митрой. 
Серафим, пято като несен от хор при посрещането му в 
Сливен през 1873 г. (послсдното не е писано от ръката па Чин
тулов). Пази се и една тетрадка с 28 пародии песни, записанн 
от Д. Чинтулов, от конто могат да се отбележат: «Песен, нз-
пеяна при посрещането на Охридскп Натананл», «Песен, из-
пеяна при посрещането на шуменскня Симеон», «Песен, нэпе-
яна при посрещането на негово блаженство иървий български 
екзарх Антим», «Заточеннето- на българските владицн» и др. 
Към литературного творчество на Чинтулов могат да се от-
несат и запазените 3 слова от него в Чернова: слово, произне
сено на 3. VI. 1873 г. във връзка с посрещането на митроп. 
Серафим в Сливен, в което пзказва надеждите на населението. 
че той ще се запознае обстойно с живота на населението и ще 
вникне в нужднтс му; слово с поучнтелно съдържание, произ
несено на 29. VI. 1873 г. по случай завършъка на учебната 
година на сливенскпте училища; ръкопис на руски език, оза-
главен «Справедливо ли мнение о переселении душыа. 

Запазените материал и от уншпелската дейност на Д. Чин
тулов са от 1857—1882 г. Това са няколко договора («съгласн-
телнн») между Д. Чинтулов и Българските общинн в Сливен 
и Ямбол, писма, молбн и др., от конто могат да се нзвлекат 
сведения за 25-годишното му учителствуване в Сливен и Ям
бол; за получаваното възнаграждение, за предметите, конто 
е преподавал, и други лпчни въпросп — за бедсгвеното му по
ложение на старнни. Между тез и документн е и кореспоиден-
цияга (1881 — 1882 г.) между Д. Чинтулов, Дирекцинта па па-
родното просвещение в Източна Румелия и Сливеиската об
щина отпоено пеисноннрането на Д. Чинтулов като дългого-
дншен учнтел и народен труженик. 
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Редица документ нлюстрнрат дейиосгта на Чннтулов като 
представител на Сливенска, Ямболска, Карнобатска и Ай-
пюска околия на църковния събор в Цариград в 1871 г., свикан 
за учредяване на независима българска екзархия. Във връзка 
с това във фонда е съхранен и ферманът за учредяване на Бъл-
гарската екзархия; инструкции, дадени на Чинтулов във 
връзка с някоп изменения в проектоусгава на Българскага 
екзархия; бележкн за избнрането на екзарха, отпоено проекта 
за елнваие на Сливеиската с някои други енархин; статнетн-
ческп таблини и спнсъцн за свещеппиите, църквнте, учите-
шге и венчнлата в дадени села на Ямболска, Карнобатска 

и Аптоска каза; сведения за смъртга на Стефан Г. Гидиков, 
заслужил родолюбив и ученолюбив елнвенец. 

За дейноетта на Чинтулов като член на Временным градски 
съвет в Славен през 1878 г. говори едио евндетелство на рускн 
езнк, нздадено отСлнвенскии губернатор в намет на вонната от 
1877/78 г., с което се награждава Д. Чинтулов с бронзой медал. 

Запазепо е едно печатно послание от 29. IV. 1861 г. от Ила-
риоп Макарпополскп и Авксепгий Велешки. чрез което се про-
щават с народа преди замннаваието им на заточение и иод-
канят народа да бъде последователен в борбата за духовно 
освобождение от фанариотско иго. 

Към дела от, до и за други лица могат да се отнесат два доку
мента: едно стихотворение от Ал. Горюнов «Болгарам на про-
щаванье» от 18. III. 1878 г. и едно пнемо от Българскага ек
зархия от 28. VIII. 1885 г. (нодп. от екзарх Йоснф) до Пред
седателя на постояниня комитет в Пловдив (Иван Ос. Гешев) 
отпоено отпуск а нето на сума на екзархнята за построяване па 
Солунската гимназия. 

Фонд № 85; 162 док.; 1869 . . . 1872 г. 

ВАСИЛ ЛЕВСКИ 
(Васнл Иванов Кунчсв, Дякона, Апостола; псевд.: Аслан Дераишооглу 
ефендн, Аслан Дсрвншооглу КърджалЪ. Асланооглу Вндннлн. Афъз 
ефендн, Вълчо Драгинов, Днмнтроолу Оваиес ефендн, Дрлгню, Драгончо. 
Драгой Стойчев, Драгончо Иванов. Драгомнрчо Иванов. Драпмо Костов, 
Ибрням Анадоллу, К- Н Марков,Кърджала Мустафа, Мамудаа Еднрнелн, 

Никола Рангелок. Тончу, Хаджн Ахмед сарЪ чнзмелн Кармъзъ) 

Един от нап-вндннте депци на болгарского нацнонално-революци-
оило движение и негой идеолог — създател на Вътрсшната революционна 
организация не БРЦК* 

Фондът е предаден от Етнографския музей; постъплеиня а от 1930 
н 1953 г. 
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И з т о «г м и и и : 
За фондообраэуеателя: Б у р м о в. Ал, Българскн революционен 

централен комитет (1868—1876)- С, 1950. с. 24—95; В е л и к и без-
смъртсн. Материала от научна сесия, органнзнрана на 16 фенрузрн 1963 г. 
в Карлово по случай 90-годншинната от обесването на В. Левскн, С. 
1963; С т р а ш и м н р о в» Д. Т. Засил Левскн. Живот, дела, извори» 
Т. 1, Нэвсри. С« 1929; У и д ж и е в> Ив. Васнл Левски. Биография. 
С. 1949. 

Публикации на документ от фонда : С т р а ш и м и р о в, Д. Т# — 
вж нос, по-горе съчнненне; С т р а ш н м н р о вР Д. Т. Архив на Въз-
ражданието. Т. I. Дскууенти по политниесксто възраждэпе, С, 1908; 
У н д ж н е в. Ив. и И* Кондарев, Васнл Леискн, Най-хубавн странниц 
от пнемата ну. 2 прераб. изд. С.( 1956; Ц а н к о в, К. 23 писма и бе-
лежки на В. Левскн по нсговата апостолека дейност в Българня прел 
годяните 1871 и 1872. С, 1900. 

Биогрйфични сведения за фондообразувателя могат да се 
намерят в запазення откъс ог автобиография в стизотворна 
форма, която съдържа откъелечнн даинн за родиото му място, 
за участвуването в чета по Балкана през 1867 г. и за отнва-
ието му в Белград. Запазеният личен бележиик на Левскн 
съдържа също редица сведения от биографичен характер — 
сметки във връзка с революционната му дейност, от конто 
лпчи строгата отиетиост кьм ловерсиите му комитетски сред
ства, план за революционната му дейност. адресн. пароли, 
практически сведения, медицински съветп и разни лекарства 
от народната медицина, заиисани пародии песни и части ог 
стнхотворението на Хрнсго Ботев «На прощаване» и Др. 

Запаэената кореспонденция е нзияло свързана с апостол-
ската дейност на Левскн н неговите сътрудницп от 1869— 
1872 г. Гол яма част от тази кореспоиденция произлиза от и до 
Цептралпня комитет в «Българско» (Ловеч), но фактически, е 
отправена пак до Левскн, който е иентралнзнрал в ръцете сн 
ръководството на мрежата от оргаинзираннте от него коми-
тети. 

По отношение на адресатнте, до конто са отправени запа-
зеннте от Левскн писма, могат да се образуват два дяла: писма 
до революционни дейцн вт>н от Българня и писма до дейцп 
в пределите на страната. В писмата, отправени до Любен Ка-
равелов в БукуреЩ, Панайот Хитов в Белград, Филип Тотю и 
Данаил Хр. Попов в Турну Магурели, са застъпенн следните 
въпроси: за полптнческата лрограма на Левскн — освобожде-
ннето на страната ще се постигне не чрез външна помощ и 
четннчески движения, а чрез създаване на здрава вътрешна 
организация; за разочарованнето на Левскн от политнката 
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на сръбското правителство към българскня народ; за набавя« 
пето на материал ни средства; по въпроса за изпращането на 
български младежи да получат военно образование в Русия; 
за обещано от Русия оръжие на Филин Тотю; в своите писма 
до П. Хитов Левскн нееднократно му напомня да се запознае 
с новнте метода на действие на БРЦК и да не влиза в ирего-
вори и споразумення с никого без знанието на комитета; по-
сочва, че мястото на старите вонводи е сред народа, където 
могат да помогнат за неговото военно обучение. В писмо, от-
правено до български денци във Влашко, Левски подчертава, 
че само в България може да се работн истиискн за свободата 
на народа а съветва да се изоставят вснчкн дрязги и се за-
работи дружно; прав» предложение за свикване на общо съб-
рание в България с цел да се изработн програмата за бъдещнте 
действия на комитета. В пасмото си до Любен Каравелов от 
30. X. 1872 г. Левскн съобщава за невъзможността да огиде 
в Букурещ преди органнзирането на окръжните революционни 
центрове. В едно свое пнсмо, запазено в прение от 27. X. 
1871 г. до Данаил Попов, Левскн се интересува за Филип Тотю, 
за проектираното пътуване на Диматър Ценович в Черна 
Гора а др. 

Кореспонденцпята на В. Левски до дейцн в България също 
може да се разпределн на две групп—до частните револю
ционни комитетн в страната и отделна революционни дейцн, 
от една страна, и писма до български чорбаджии, от друга. 
Писмата му до Централния комитет в Ловеч, до частните ко
митетн в Карлово, Лясковец, Орхание (дн. Ботевград), Па-
зарджик, Тетевен и Търново се отнасят преди венчко по ор-
ганизационни въпроси във връзка с укрепването па комите-
тнте: за създаване на нови комитетн, завербуванё на нови 
комитетски членове, за събнране на материалии средства, за 
внедряване на строга материална отчетност, инструкции за 
попълване на отчешите документн,"~за организнране на тайна 
поща, за псевдонимнте на пякон комитетн, за пабавяне на оръ-
жие, за обсъжданеот всичкн комптети на проектоустава на БРЦК, 
за свикване на общо събрание на БРЦК в Букурещ през април 
1872 г. с представители от венчки комитетн и наставления за 
нзбора на тези представители, за създаване на окръжпп рево
люционни центрове и инструкции за органнзирането им, за 
спазването на строга революционна дисциплина от всичкн 
комитетски дейци. В писмото си до Централния комитет в 
Ловеч от 12. XII. 1872 г. Левски азказва недоволството си от 
поведението на дейците в Ловеч след станалите арестн във 
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връзка със залавянето на Общи; изказва съмнения за преда-
телство, дава разпореждания за прибирзне на комнтетската 
архива, укорява ги за гласуваното от тях доверие на Д . Общи 
и дадеиото му разрешение за обира на турската поща. В иисмо 
до Д . Трайкович в София от ноември 1872 г. Левски изказва 
съмнение в него като виновник за нздаването на Революшюн-
ния комитет в София и иска сведения за воденото следствие. 
В ня кол кото пнсма-иоканн до чорбаджинте Гапчо Мильов. 
Иван Фуриаджиев, чорбаджп Петко от Карлово и чорбаджн 
Костакн от Плевел от 1871 г. Левски се спнра на безправното 
положение на българския народ и нзлага програмппте начала 
на БРЦК: за равноправие на вснчки народности и религии, 
за създаването на иароднодемократпчно управление — «чиста 
к свята република». Подканя ги да дадат своята материална 
подкрена. като ги предупреждава, че в противен случай ще 
бъдат наказами със смърт като врагове. 

В кореепонденцията до Левски документите могат да се раз-
пределят на съшите основни групп, както и при кореепонден
цията от него. Така към групата на външните революционни 
деГшн могат да се отнееат пмемата от Л . Каравелов — Букурещ, 
П. Хитов — Белград, Д . Хр. Попов — Турну Магурели, и др. 
Те се отиасят по следмнте' въпросп: за политического положе
ние в Европа, за готовноетта на П. Хитов да се свърже със 
сръбското правителство и да мине с чета в Българпя; за получено 
при Д . Хр. Попов оръжие за иужднте па комнтетите в стра-
ната; за пристигапего на представители за Общото събрапне 
ма БРЦК в Букурещ през април 1872 г., за получено известие 
от П. Хитов, че няма да присъетвува на събраннето; за полу
тени от Л . Каравелов сведения от Тодор Пеев за обира на тур-
ската нота при Арабакоиак и за залавянето на Д . Обшн и 
революционни дейци от Тетевенско и Ловчанско и за необхо-
днмоетта от идвзнето на Левски в Букурещ. 

В нисмата от частиите революционни комитет в Ловеч, 
с. Вндраре (Тетевенско), Враца, Етрополе, Орханпе, Пловдив. 
Стара Загора, Тетевен са засегнати следннте въпросп: сведения 
за съетояиието на комнтетите (за броя на членовете им, за ирн-
тежаваното от тях оръжие, за изпратеин сумм на Цснтрялним 
комитет в Ловеч, за получени кочани с квитанции, устава на 
БРЦК н окръжнн ппема; сведения за денноетта и поведението 
на Д . Общи, за заболяеането му и иаправени разноски за ле-
ченнето и издръжката му; за иредприети обискн и арести от 
страна на турската власт в Орханнйско във връзка с убин-
ството на дякои Паиснй; за доставка на оръжие; за поведе-
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ннсто н своеволнята на революшюниня деец—свещеннка от 
с. Джурово (Тетевенско); за състоянието на Ловчанскня ко
митет след арабаконашкня обир; за арестн в Ловчаиско и Ор-
ханнйско; за мненнето па Пловдивскня комитет, че е необхо
димо да се вднгне въстанне, за да се освободят арестуваните 
дейци. 

Трябва да се отбележат ипсмата на Хрнсто Иванов — Кни-
говезеца, Днмитър Общи, Басил Платнаров, Анастас Поп-
хинов от Търново, Плевен, Карлово, в конто могат да се на
мерят сведения за отнвапето на Днмитър Общи в с. Хисар. Кар-
ловско; за узнаването от страна на турските власти за пре-
бнваването на Левски в Карлово; сметки за събпрането на ко
митетски пари; съвети към Левски да бъде по-предпазлнв при 
обиколкнте си; сведения за убинството на дякон Панснй от 
Орхание и чорбаджи Васнл от Лясковец и за задържанн лица 
във връзка с тези убийства; за изпращането на отец Матсй 
Преображеискп да се срещне с Левски; за иедоразуменията 
между В. Левски и Аи. Поихннов във връзка с неднсциплини-
раността на последния. 

Към революционна та дейност на В. Левски могат да се от
бележат и следиите материали: няколко окръжни ипсма, 
отпечатан и от нмето на Централния революционен комитет в 
Българско (1871 — 1872 г.), в конто е изложена иеобходимостта 
от материални средства и жертви в полза на освободителното 
дело; те дават сведения за състоялото се в Букурещ Общо съб-
ранне на БРЦК и за одобряването на устава, за упълномоща-
ваието на В. Левски да ръководи революционно дело в Бъл-
гарня. Тук е запазена и клетвата, коятотрябвало да се положи 
от исеки иовоприет член на комитета; пълномощпо писмо от 
БРЦК в Букурещ, с което наговарват Левски да денствува в 
цяла Българня от пмето па комитета. Могат да се отбележат 
още: два листа от входящп и пзходящи регистри, в конто има 
даинн за получени пнема от Д. Хр. Попов, Ф. Тотю, Георги А. 
Живков и др. и за изпратенн пнема до Теофан Райнов и Д. Хр. 
Попов; проектоуставът на БРЦК, изработен от Левски, «На-
реда па работпнцнте за освобожденнето на българския на
род», в която са изложени ндейннте приицнпи на българското 
революционно движение. Може да се отбележи и една непълна 
дописка на Левски до редакцията на в. «Свобода», в която 
тон нзказва задоволството си от излнзаието на вестника. 

Запазеннят голям броЙ сметки, разписки и квитанции 
(около 25 на брой) дават сведения за строгата матсриална от-
четиост, която Левски изисквал от всички комитети и отделнн 
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комитетски дейци. В тях могат да се намерят Дании за събрани 
сумм от отделил комитет, за изразходваии сумм лично от Лев-
скн и неговите сътрудиицп Ангел Кънчев и Димнтър Общи, 
за разноски във връзка с поддържане на танин комитетски 
квартиры, пренаснне на комитете к а нота и купено оръжне 
или за направенн от Левскп разходи при пътуването м у з а Б у -
куреш; за пребпваваието му гам, за парпчпите курсове на 
различите монет и Др. 

Трябва да се отбележат и една трупа бележки, воденн от 
Левски също във връзка с революшюнпата му дейност. Ог тях 
могат да се нзвлскат сведения за псевдонимы на отдел ни денци 
и комиптн, за устаиовени пароли, план за изпълненне на ко
митетски задачи, за означенн парпчни сумн, събрани от от-
делнн комитет, бележка за удобно място за премннаване на 
Дунава, адресн на лица, сведения за състбяниего на някон 
комитет, списък на спомошесгвуватели за в. «Свобода», имена 
на комитетски дейци и др. 

Фонд № 861; 65 док.; 1847 . . , 1921 г\-
ХРИСТО БОТЕВ ПЕТКОВ 

(Христофор Пстков* Хр. Б. Пстков. Хр. Ботйоа; прозвища и меевдоннмн: 
Ал тн лапнн~муха; Мнхал; Мнхо; Самодържсцът на в. «Жижа»; Тодор 
с бялата аба; Д, Чавдзр; Я не сум) 

Един от ндеолознте на българското нацнонално-революционно дви
жение, революционен демократ» велик поет н публицист. 

Фондът е предаден от Етнографския музей; постъплення и от 1926, 
1936 и 1948 г. 

И а т оч и в ц я { 

За фондообразуватсля: Д и М и т р о в, М. Биография на Хр. Бо-
тев. С , 1948; З а р е й . П. Хрнсто Ботев. Лнт.-крнт. очерк. С , 1963. 

1 Този фонд е образуван п БИА мал ко изкуствено: към него са отне* 
сени документа н от Ботев, без да са черновн.до разни лица, за конто 
няма обособенн фондове в БИА (П. Алтънов, Д, Енглендерн др.), както н 
документнте, свързани с подвига му на ларахода «Радсцкн» (протокол», 
докладн и преписка) от и до капитана на «Радецкн» Д. Енглендер н от 
н до 3. Стоянов иъи връзка с напневането на бнографнята на Ботев, 2 В сыцност документнте. свързанн с революшюнпата дейност на 
Ботев, са от 1874—18^6 г.; от 1847 г. е запазен документ от бащата на 
Хр. Ботев. а от 1921 г. има документ за обследване случая с «Радецкн» 
по-късно. 
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За фонца:С т о и ч е в, Ив. За архива и ръкоггнсите на Христо Ботео. 
— И з в е с т и я на Института «Христо Ботев*. Кн. I. С, 1954. 

Публикации на документы от фонда: А п р и л с к о в ъ с т а н н с 
1876 г. Сборник от документ. Т. I. Под ред. на проф. Ал. К. Бурмов. 
€., 1954; Б о т е в , Хр. Оьчннення. Ред. н ком. от Ал- Бурмоп. Т. I, 
С, 1948, с. 198—277; С т о я н о в , 3. Христо Ботйов. (Опит за био
графия). Русе, 1888 г.; Т р а й к о в, Н. Неиздаденн пнсма от Ботьо 
Петкоо. В; X р. Б о т е в , Сборник по случаи 100 годинн от рожденнето 
му. С, 1949 с. 769—770. X а д ж о в, Иэ, За белсжкнте в тефтерчето 
на Хр. Ботевр — И з в е с т и я на Бьлгарското нсторнческо дружество. 
Кн. XXI, 1945, с. 67—98. 

Докумеитите от фонда па Христо Ботев могат да се раз-
пределят така: 

Биографична материала: 3 визитии картнчки на Ботев на 
френски език, без текст; една карта за членство в д-во «Славян-
ска дружина» (б. д.); джобното му тефтерче, в което се намнрат: 
единственнят запазен иегов ръкопнс — известного стихотво
рение ^О-Зесването па Васил Левскн» в 2 редакции, със само-
ръчни поправки на поста, бележкн и сведения за пътуването 
па Ботев в Русин през 1875 г. във връзка с подготовката па 
Старозагорското въстанпе, кратки биографичнн сведения за 
четннцн от неговата чета, сведения за разпространеине на Бо-
теви книги, част от черновата на Ботевого писмо от 17. V. 1876 г. 
до неговите приятели и съмишленицн (членове на БРЦК); 
призовка от Анелативння съд в Букурещ на румънски език, 
с която Ботев се прнзовава пред съда на 9. III. 1875 г. 

Кореспонденцията от и до Ботев се характеризира главно 
с писма във връзка с революцнониата му денност. Такова е 
писмото му до Иван Трудов, Иван Кавалджиев и Георги Стран-
скн (членове на БРЦК) от 17. V. 1876 г., писано на «Радецкн», 
в което той изразява радоегга си, че тръгва за Българии и 
ги моли да се погрижат за семейството му. Една телеграма на 
българскн език (с латиница) до редакцията на в. «Знаме» в 
Букурещ и една бележка (и двете от Ботев от 1876 г. — аирил 
и май) говорят за набпрането на Ботевн четннцн и за броя па 
бнлетите, конто ще се купят от всяко пристанище за четни-
ците. Документнте до Ботев са предимно телеграмн от 1875— 
1876 г., напнеани с латиница на българскн език. Между ав^ 
торите им личат имената на революцнонпп и комитетски дейцн 
и съратпицн на Ботев: Янко Ангелов, Дчмитър Ив. Горов, 
Иван Т. Драсов, Иван Кръчмаря, Андрей Матев, Иван Г. Са
пунов, д-р Христо Р. ЧоЗанов н др. Те пишат от Гюргево, 
Турну Северин, Белград и др. във връзка с подготовката на 
Старозагорского и Аирнлското въетаине. 

13 Обзор ил архшшнте фондов? 19:1 



Във връзка с революционната дейност на Хр. Ботев от 
1875—1876 г. в запазените документ се очертава дейностга му 
като председател на БРНК, редактор на чЗнаме» и органи
затор на четата. В оригинал е запазена Ботевата «отставка» 
като председател на комитета, подадена до БРЦК в Букурещ 
от 30. IX. 1875 г., в която се казва, че поради несходство в 
убежденнята му с останалнте членове (относно частично или 
цялостно въетанне в България) той престава да действува 
като председател на комитета. Запазена е и една квитанция 
на румънски езнк за 225 фр. за покупка на главни букви и 
«курсив» от търговеца Нефцер в Букурещ. Все към револю-
ционната дейност на Ботев може да се отнесе груиата доку-
ментн във връзка с премннаването на Ботевата чета с пара-
хода «Радецки». Тук могат да се отбележат: патентът на «Ра
децки» на немскн език, издаден от Кралското наместничество 
за Долна Австрия от 5. IX- 1861 г.; два документа от 17. V. 
1876 г. — удостоверение на немскн език, дадено от Хр. Ботев 
на Дагоберт Енглендер за насилственото завладяване на па-
рахода от българските въетанкци и иисмо на френски езнк 
от Хр. Ботев (прев, на френски език от А. Андреев) до кап. 
Д. Енглендер и пътниците, в което Ботев обявява. че параходът 
трябва да бъде поставен под негоео командуване, но умолява 
пътниците да залазят спокойствие; доклад на кап. Енглендер 
от 18 май до Централння инспекторат във Внена отпоено за-
владяването на парахода ьРадецкн» от Ботевата чета; прото
кол от 20 май 1876 г. на немскн език с показанията на екипажа 
на «Радецкн»; преписката между Захарий Стоянов и Д. Ен
глендер от 1888—1913 г. във връзка съе сведеннята и сноме-
ните за Ботевата чета, които нзискал 3 . Стоянов по повод иа-
пневане на бнографията на Ботев1. Освен това в тази прописка 
се намнра и едно изложение от кап. Д. Енглендер от 6. XII. 
1913 г. за убнйетвото на Никола Войводов и Цвятко Павло
вич в парахода «Германия» при курса му до Русе на 20. VIII. 
(н. ст.) 1867 г.; 4 пнема от Херман Зупан от Будапеща от 1914— 
1916 г. до Д. Енглендер съе сведения за предстоящото разру
шение на парахода «Радецкн», за нзпращаието на патента на 
«Радецкн», нараходния печат и други части от кораба в Бъл
гария. В списък от 19. ХН. 1921 г. са отбелязаии запазените 
за спомен части, печат и др. от «Радецкн», конто неща Епглен-

» С т о я н о в . 3. Хрнсто Ботйои. (Опит за биография). Русе. 
1888. 
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дер действително е изпратил в Българня; тук се намира и спи-
сък на немски езнк на екипажа на «Радецки» на 17/29. V. 1876 г. 

Във фонда могат да се видят и няколко юбилейни илюстро-
еапи картинки със снимки на парахода «Радецки» н на Ботев^ 
Тук се намнра и книгата на Любомир Иванович «Четовапне или 
война с чети», изд. в Букурещ в 1873 г. 

Към семейните материали от фонда могаг да се отнесат 
три документа: пнсмо на Ботьо Петков от 5. VII. 1847 г. он 
Калофер до Николай Миронович Тошковпч в Одеса, в което. 
моли да иастапи племенника му Никола Хр. Пулиев в гимна--
зията в Одрса, говори за своего бедно положение и мол*н Ми
ронович да подпомогне учплнщето в Калсфер с книги; едиэ.( 
телеграма от май 1876 г., която Ботев изнраща от Букурещ 
до брат сн Кнрил Ботев в Гюргево във връзка със замннава-
нето на четата; ирощалното писмо от Хр. Ботев, писано на 
«Радецки» па 17. V. 1876 г. до съиругата му Венета, заваренпя 
му сии Днмптър и дъщеря му Иванка. 

Към докуменгите от, до и за други лица могат да се споменат 
няколко; 2 визитпи картнчкн на френски език на 3 . Стоянов 
като подпредседател на Народното събрание (1886 — 1888 г.) 
и 2 паспорта на френски и турскн език. намерени на «Радецки» 
и изпратени от Д. Енглеидер заедно с другнте материали и др-
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Б Е И И Т Е Т У Р С К И Д У М Н Р Е Ч Н И К И А У П О Т Р Е 

Аза — член на администра
тивен съиет ИЛИ на съд 

Ангарня — работсне по принуда 
н беэплаию на община, на 
държава 

Арабаджия — колар 
Арзухал — заявление 
Бадтаджня — брадпар 
Башнбозук — нсредовна вой

ска» сбнрщниа 
Бсглик — данък върху овцете 
Беде л — откуп 
Бедсл-и аскерне — данък на мо-

хамсданнте за откупупанс от 
всенна служба 

Берат — диплом» грамота за тър-
ч говня 
Бюлюкбашн — ротен (полицей

ски) командир 
Вакъф — имоти, завещали за 

благотиорнтелнн цели 
Вецнл — пълномощннк 
Вергия — данък 
Гурбетчнлък — псчалбарство 
Гюмрюк — мнто 
Есиаф — сдруженне на запаятчнн 
Забит — офицер (полицейски) 
Зантис — жандар 
Илмнхабер —бланка за расписка 
Ираде — заповед на султана 
Йошур — десятък 
Кабэнмал — бирпнк 
Каза — сколия 
Каза-векнлн — представнтел на 

Сългарското население о око-
лннта 

Ка Л макам — н&чалник, околии* 
скн упрарнтел 

Кехап — надэнрател, сметково-
днтел на иаетн ођчари 

Кятнб — писар 
Мазбата — протокол 
Махэар — колсктнвно изложе

ние 
Махлебашн — началник на ма

хала, квартал 
Меджлис — съпет 
Мухтар — селскн или махаден-

ски началнпк. кмет 
Мюдюр — директор, уиравнтел 
Нахия — селска община, съета* 

вена от няколко села 
Низам — редовен поЛннк; згжон 
Ондалък — десятък (с] синално 

върху овцете. събнран в натура) 
Рушоет — подкуп 
Санджня — иребронтел на овце 
Санджак — окръг 
Сандък еМИнн — ковчежннк 
Серчнм — данък върху саинете 
Спахня — войник от феодалното 

оиълченне 
Субаши — полицейски начал -

пик 
Тапзимат — реформн 
Тапня — документ за владеене 

иа недвижимн нмотн 
Тахснлдар — бирннк 
Тескере — записка, разреши* 

тел но 
Фсрман — нареки указ, заповед 
Харач — вид поголовен данък 
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Абаджнев. Н. II 
Абдул Аэис. султан 64, 95, 

100, 119 
Абдул Меджнт, султан 53» 71 
Абдуллах ефенди 73 
Абксеов, Василий Еигрзфо» ПО 
Абрашев» Пеп>р 17 
Аверкин Петрович, мнтроп. Вра-
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Аверкин Попстоянов 102 
Авксентнн, мнтроп. Вслешки 20, 

63» 82, 102, 104. №л 151. 187 
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АгагиЛ, владнка 69, 70 
Аз тл лапнн-муха, псевд. — вж 

Б о т е в Петков, Хрнсто 
Аксаков. Иван Сергеевич 16,109, 

П0# 128 
Алабин, Петър Владимирович 30, 

36, 40, 44 
Александър I Батенберг, княз 

18, 19, 156, 1Й7# 159, 172, 178 
Александър 11, император 88, 

111, 128, 159, 171, 173, 174, 177 
Ал» ага 61 
Али паша 22. 164 
Али Пехлнван 49 
Алтънов, Тодор ПО, |14 
Анастасов, Ангел 151 
Ангел войвола 45 
Ангелов. Божан 32 
Ангелов, Д. 135 
Ангелов, Сава 108, 112. 113 
Ангелов, Стефан 162 
Ангелов. Япко ПО, 131, 132, 

173. 193 
Андреев, А. 194 
Андреев. Иван — вж Б о г о-

р о в, д-р Иван А. 
Андреев, п. Петър 64 
Андреев, Сотлр 152 
Андреев, Тоне 113 
АидреГижн, Иван Ст. 40 

Андрнч, Александър 178 
Антнм, епнекои Лоичянскн 68 
Антнм, еплтрол в Зографския 

манастир 102 
Антнм, спитроп 0 Рнлския мана

стир 102 
Антнм, игумен на Зографския 

манзетлр 101, 103, 118 
Антнм, мнтроп. Търновскн 142 
Антнм I, мнтроп. Вндннскл и 

екзарх български 16, 44, 63, 
61. 79 -81 , 83» 85. 86, 96. 97. 
100, 142, 146. 156 

Апостола -^ вж Л е в с к и, 
Васнд 

Апостолов, Георги 131 
А прилов, Василии Епетатие 

впч 8, 102, 134, 145, 153 
Апрнлов, Васнлн! Н, 102 
Арабаджн. Д. 105 
Аргиров, Стоял 32.33 
Арнаудов, п. Енчо 64 
Арнаудов, Йордан 76 
Арнаудов, Михаил 32, 33 
Арнаудов, Хрнсто Ст. 20, 21. 

7Ь 85, 139 
Арсениев, С В. 37 
Леонов, Хаджи Димитър 175, 

176, 178 
Аслан Дервлшоглу ефенди, 

псевд. — вж Л е в с « н, Ба
сил 

Аслан Дервлшоглу Кърджал1>. 
псевд. — вж Л е в с к и, Ва
си л 

Аслалоглу Вндннлн, псеад. — 
вж Л е в с к л, Васил 

АтаЛасов, М. 114 
Атанасов, Павел 114» 14? 

*С получернл цнфриса означенн 
стран пни ге» на конто пма бногра-
фнчнн б^лежкн за споменатого лице-
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Атанасов, Рафаил 167, 180, 181 
Атанасович, д-р Георги 9. 13 
Афъз ефендн, псевд. — вж Л е в-

с к н. Васнл 
Ахмед Векиф паша, велик ве-

зир 1̂5 
Ашет 39 

Б. , Евгения 177 
Б., Евдокия 177 
Б,, Теодосия 177 
Б- Т.. Атанас 117 
Баба Иванка — вж С т о я и о* 

о а, Евангели (Баба Ипанка) 
Бабг ов, Иван 114 
Бакалоглу, Иван Д. X. —: вж 

X а д Ж н б а к а л о г л \г
( Иван Д. 

Бакунин, Михаил Ал/129 
Бакърджнев, П. 129 
Балабанов, Марко Динчоа 63, 

61, 112, 136. 
Балан. проф, Александър Тео

доров — вж Т е о д о р о в -
Балан. проф. Александър 

Баласчев, Георги 32 
Балтаджнсв. X. Васнл ПО. III 
Бананов, Паук 118 
Барбар. Л. 32 
Батенберг, Александър I — вж 

А л е к с а н д ъ р 1 Батен
берг, княз 

Бацароп, Никола 65 
Бацон, Ив. 39 
Бачо Киро — вж П е т р о в » 

Бачо Киро 
Беноглу. Александър — вж 

Е к з а р х. Александър Сто-
нлов 

Беленскн, Христо Н. III 
Беленскн, Ян ко В. 92 
Белза, Станислав 37 
Белчев, Ал. 186 
Бенконски, Георги (Гавранл 

Груев Хлътен) 167 
Бен ли, Марничо II» 15 
Берберов, Йован А. III 
Берковски. Петър Иванов N5 
Берон, д-р Васнл Ст. 23, 74, 92, 

93, 105 
Берон, д-р Петър 8, 9, 15. 25,72 
Берон, Стефан Р. 182 
Бнсеров, Днмитър 118, 119 
Благоев. Днмитър 154 

Блъсков, Рай ко Ил. II, 120 
Блъсковн, братя 65 
Бобевски. Иван 117 
Бобеков, Павел 108 
Бобчев, д-р Никола 32 
Бобчев, Стефан С. 37, 124. 125 
Богданов, х, Днмитър 151, 152 
Богомолов, Иван 170 
Богорндн, Алеко 18 
Богсрндн, Стефан 8, 57, 69 
Богорсв, д-р 'Иван А. (Иван 

Андреев) 91, 182 
Божков, Константин 160 
Боноглу, Александър — вж Е к-

з а р х» Александър Стон лов 
Бончсв, Иван 89 
Бончек, Нешо Бончев 87—89 
Бончев, Летко 87, 89 
Бон-ква, Ана 89 
Бонюогл\\ Аврам 53 
БотеЬ, Боян 112, 115 
Бстев, п. Георги 59 
Ботев, Кнрнл 114, 195 
Ботсв, Стефан ПО, 112, 114 
Ботев Петков, Христе (Христо* 

*
ор Петков, Хр. Б. Петков, 
р. Ботнов; А1 ти лапнп-

муха, Мпхал, Мнхо, Само* 
държеиът на в. «Жижа», 
Тодор с бялата аба, Д. Чавдар, 
Яиесум) 46, 112, 127, 131, 132, 
166, 167, 175, 176, 178, 188, 
192-195 

Ботева, Венета 108, 114, 115. 195 
Ботева, Иванка 195 
Ботнон, Христо — вж Б о т е в 

Петков. Христо 
Боткин, семейство П. 38 
Бошнаков, Спас 47 
Бояджнев, Захарий 114 
Бояджнев, Петър 105 
Бояджиоглу, Никола 51 
Бояджов, Ст. 74 
Бояров, Г, 174 
Бракалов, Никола 114 
Бродуел ПО 
Брокхауз, Ф. А. 39, 98 
Буел 11 
Бурмов, Иван Хр. 154, 155 
Бурмов, Тодор Стоянов 15, 71, 
щ 75, 92, 102, 156 
Бусилин, Геер 111 9 
Бърньов, Днмитър 74 
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Вазой, Иван Минчев (Пейчик)37, 
45. 108, 113» 114 

Ваклндов, Иван Д. 8 
Банков, Янко 173 
Вярдалах, Константин 137 
Василев, Атанас 69, 152 
Василев, Васил 115 
Василев, Жекох. — вж X а-

д ж н в а с и л е в » Жеко 
.Василев. Й. 23 
Василев, Костаднн [II 
Василев, Орлнн 32 
Василев, Н. П. 74 
Васнлевич, А, 173 
Васнлевич» Кесарии — вж П о п-

в а с н л е в, Кесарнй 
Васнлнадн, д-р Никола И 
Василиев, А, 109 
Василнеаич, Алимпие 142 
Василчнков, геи* Александър 

Иларноновкч ПО, 111 
Васкндович, Еманунл 77 
Вафа, Х- 120 
Венков» ген.-майор 117 
Векнлоп. Христа ГК (Векнлев, 

.Внкнлов) 18, 19 
Векилхарджн. Наум 15, 16 
Велсшкк, Браннслав 131, 174, 175 
Беликов, Тодор Тодоров — вж 

Б е л к о в , Тодор Тодоров 
Велннскн, Иван Я- 33 
Белков. Никола Т. 118 
Белков, Тодор Тодоров 
(Въликов, Вълков) 115—117. 173 
Велтер 39 
Верикур. епископ Раймонд, 

дьо 137 
Веркович, Стефан Ил, 40 ,90 .91 , 

99, 125 
Веселовски, Александър Н, 98 
Виднмлн, Илия Цанюв 92 
Внкнлов. Христо П. — вж В е-

к и л о в, Христо П. 
Внраноглу, Никола Генчев 131, 

132 
Вископски, Павел Хр. 108, 

114, 157 
Внтанов, п. Койчо 74 
Витанов. Марко Попкойчов 72 
Внтаноп, Петър Попкойчов 73 
Внтанова, Папу на 158 
Вишняков, майор 141 
Владнкнн, Иван 78 
Владнкин. Никола Йонков — 
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вж Й о н к о в — Владнкнн. 
Никола 

Владислав Граматик 1С2 
Владова, Евгения Хзджпднмн-

тпова — вж К н с " м о в а, 
Евгения Хаджнднмитрова 

Вон водов, Никола 177, 194 
Войннков. Добрн Попов 173, 

179, 180 
Войннков, Тодор С. 151 
Волов, Панайот Внчев 17. 167, 

181 
Волф 39 
Вукоманович, Богосав 27 
Вълков, Митьо 161 
Вълков, Стоя и 147 
Вълков, Тодор Тодоров — вж 

Б е л к о в , Тодор Тодоров 
Върбанов. Златан 33 

Г, П. С, А. - вж П о п е 11 м е-
о м о в , Георги 

Габровена. Стефан Йитнмов 184 
Габровскн, Стефан Ангелов 161 
Гавранл, отец 118 
Гавранл, Рязански архиепископ 

133 
Гавранл Петрович, архим. 68 
Ганчев, Никола (Кол<>о) 175, 176 
Ганчо, псевд. — вж Ц в е т к о в , 

Мито (Ганчо) 
Ганчов, п. Тодор 15 
Гарнбалдн, Джузепе 107, 173* 

176, 177 
Гарнбалдн, Коста Н, 111 
Гедеон, протосингел 66 
Генкой, Кънчо 50 
Геповнч, Никола 20 
Гснценберг, Георг 114 
Георги, даскал 61 
Георги Анлгноста — вж П о п-

с и м е о н о в , Георги 
Георгиев. Авксентнй 99 
Георгиев. Анлон 113 
Георгиев, Днмитър 99 
Георгиев, Евлогнй 45, ИЗ, 135, 

173 
Георгиев, Иван 172, 173 
Георгиев, Христо 118 
Георгиев, Цане Ив. 152 
Георгнева, Магдалена Мнха-

лаки — вж Ц а р и ц и и с к а, 
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ева) 

* 



Герасим, Хнлендярски архнм. 119 
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Герджнков, Павел И. 147, 152 
Геренов. Сава 17 
Геров, Найден 24, 69, 102, 103 
Гсролд 39 
Героннм. игумен 68 
Гешев, Ив, Ст. 187 
Гсшов (Гешоглу), Днмнтър Ив. 
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Гешоглу, Иван Д- 90, 147 
Гешоглу, Тома 01 
Гешоглу, Хрнсто Д. 92, 93 
Гн дикой, Стефан Г. 187 
Гнзо, Франсоа 138 
Гире. Николаи Карлович 120 
Гладстон, Унлям ПО, 178 
Глазунов 39 
Гогол. Н н кола и В. 46 
Големня Петко войвода — вж 

К и р я к о в Кал ОЙ ков, Петко 
Голованкн, 51 ков Т. 36 
Горанов (Пулнев), Иван Т. 11,185 
Гора ион, Никола Ив, 185 
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Горюнов. Ал. 187 
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Гранптскн, Анастас П. 74, 137 
Граф 39 
Греков, Генчо 116 
Греков. Днмнтър 173 
Греков, Михаил 17» 167, 180 
Григорович, Виктор Ив. 134 
Григорий. Казански архиепископ 

134 
Григорий, рплски духовник 94 
Григорий, МИТРОИ. Доростоло-

Червснски 94. 146, 155,156,158 
Григорий, мнтроп. Търновскн 58 
Григорий, патриарх 104 
Грудой, Иван Попвелчев 38, 

175. 193 
Груев, Георги 81, 124, 125 
Груев. Йгаким 90,91.150, 151, 163 

Груев, Петър 18 
Груич, С. ПО 
Гръблев. РяПчо Попхристов ПО 
Гръблева, Трендафнла 177 
Грънчаров, Никола 158 
Гулабчев, Спнро 39 
Гюзелев, Иван 153 
Гюмюшгердан. Михалакн А, 147 
Гютпер 39 

Д. Чавдар псевд* — вж Б . о т е в 
Петков, Хрнсто 

Д'Аврнла, Адолф 144 
Дамаскин, иеромонах 104 
Дамянов. Никола Т. 109 
Дананл. иеромонах Хнлепдар-

ски 69 
Данов, Хрнсто Г. 10, 37,99. 121, 

125. 137, 142, 150, 152 
Данчев, Иваннца 114, 131. 132 
Даскал Дечо — вж Р о б о в. Ан 

дрей 
Даскалов, Николай 100 
Дашков 10 
Делорм, Еманюел 37 
Делчев. Г. 21 
Демокрит 15 
Дерменчисв, Михаил Ив. 122 
Деспотовнч. Свстозар 26 
Дефо, Дан пел 75 
Джедов, ЗахарнА Стоянов — вж 

С т о я н о в Джедов, Захарпй 
Джеров. Кл. 161 
Днмнтракиев, Тодоракн 44 
Днмитреску, В. Н 
Днмнтрневнч. Замфпракн 74 
Димитров, Атанас х. — вж X а? 

д ж и д и м и т р о в, Атанас 
Димитров, д-р Иван 33 
Димитров, х. Иван х, — вж X а-

д ж и д н м и т р о в, х, Иван 
Димитров Кимряков, д-р Иван 32 
Димитров, х. Марин 147 
Димитров, проф. Михаил 32 
Димитров, Пенчо 11! 
Димитров, Петър 150, 184 
Димитров, Стефан 150 
Димитров. Тодоракн 45 
Димитров Тодоров, Хрнсто 102— 

104, 118, 119 
Днмнтроглу, Овансс ефендн, 

лсевд. — вж Л е в с к и, Ба
сил 

Днмнтър Канкчията 128 
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Днмитър Калъплъ 51 
Длмов, Ннкола, псевд. — вж 

С т а м б о л о о, Стефан Н. 
Днмчевска, Маргарита 32 
Днмчов, Ипанчо 58, 60 
Дионисий, владнка 104 
'Длнновскн, Сава Ст, 185 
Добрев, Нельо 92 
Добрсвнч. псевд. — вж С т а м-

б о л о в , Стефан Ииколоа 
Доброплоднн, Сава И. 37, 77, 

95, 144 
Дованджн, псевд. — вж С а п у-

н о в, Иван Георгиев 
Доганов, Константин П. 197 
Догансв, Тодор Хр. 149 
Дойлов, Никола 185 
ДоГ.чинов, Хрнсто — вж X р и* 

с а н т.архнм.Самоковски(Хрнсто 
Дойчннсв) 

Доков, Иван 174 
Долапчлеа, Хрнсто 116 
Дондуков-Корсаков, княз Алек-

сандър Михайлович 30, 97, 117, 
143, 177 

Доротеей, Димитър Л. 163 
Доротей, мнтроп. Софийски (Вра* 

чанскн. Скопскн; Дончо Ива-
нов Спасов; Дорчо сфендн) 22, 
23, 58. 62-04. 69, 70, 76, 77, 
94. 103, 104, 152 

I Дорчо сфендн — вж Д о р о т е й, 
мнтроп. Софийски 

Доснтсй, мнтроп. Самоковскн 104 
Доспевскн. Иван Д. 83 
Доспевскн, Станислав Д. 72, 

100, 101 
Драганов. х. Станчо 76 
Драгинов, Вълчо, псевд. — вж 

Л е в с к н, Васнл 
Драгню, псевд. — вж Л е в с к н» 

Васнл 
ДрагоЙчов, х* Никола 15 
Драгостннов, Иларнон 128, 131 
Драндар, Антон Г- 37 
Драсов, Иван Тодоров 131» '66, 

167. 174, 175, 193 
Дрслскн, Рафаил 78 
Дрнноп, прсф. Марин Ст. 37. 46, 

87 — 89, 98. 125. 142, !69. 
171, 172 

Дрннова, Маргарита 87 
Друмев, Васнл — вж К л н-

м е н т, епископ, Бранники (Ва-

сил Друмсв) 
Дудеков, Петър С. 152 
Дукас 14 
Дуков, Ил. 90 
Думович, Георги 8 
Дядо Дечо. псевд. — вж С л а-

в е н к о в , Петко Рачов 
Дядо Дудрнх, псевд. — вж С л а* 

в е й к о в , Петко Рачов 
Дядо Жсльо — вж Ч е р н е в . 

Жельо Христов 
Дядо Йоаннкин 79 
Дядо Никола 57 
Дяковнч, Борис 32 
Дяковнч, Иван 114 
Дякола — вж Л е в с к л, 

Васнл 

Еврипид 15 
Еистатнев, Янко 48 
Евтнмн!, патриарх тьрновскн 102 
Еотнмоп Габровеиз, Стефан — вж 

Г а б р о в е и а , Стефан Евтнмоо 
Екзарх. Александър Стонлов 

(Стонловнч; Александър Бейог-
лу.Бо'оглу, Александър Екзар-
хои. Александър дьо Екзарх) 15, 
72. 74, 76, 77, '92, 102, ЮЗ, 120, 
135-138 

Ел л и Пели и 32 
Еллсавета, княгиня 158 
Емалунлов, Георги 60 
Епглендер, Дзгоберт 194, 195 
Енев (Енюв), Алтолнй 76 
Енчев, Петър 108. 111. 114, 167 
Ернрот, Казимир Г. 157 
Ефрон. И. А. 98 

Женнов, Жейно 115 
Жеков, Нельо (Недялко) 
Николов 39. 141-144 
Жеков, Никола 51, 55 
Жекова, Алекса 142 
Жекова, Екатерина 144 
Жекова, Марийка 142 
Желязков, Добрн 10 
Живков, А. Д. 83 
Живков, Георги А. 191 
Живков, Константин 82 
Живков, Никола А. ПО, 113 
Жуков, Михаил 183 

Задарловскн, полк, 28 
Займов, Стоял Стоянов 32, 167 
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Зандрнк. Григорий Фнлнпошн' 113 
Запряиов. Ьожндар 114 
Захарисв Сскулов, Стефан 89— 

91. 145 
Захара» Зограф 59, 102, 103 
Заяков, М. 129 
Зебялев, Николо 161, 162 
Зевкнднс, ннЈк. Снмеон 9 
Зия сфенди 161 
Златаров, Хр. 111 
Златарскн, проф. Васнл Н. 45 
Злэтарскн, Никола 63. 64. 92, 93, 

102, 15» 
Златсв, Хрнсто (Хрнстакн) Ми

хайлов (Христофор Златевнч, 
Златовнч, Златнеи) 9. 119—121 

Златевнч. Христофор — вж Зла-
т е п Хрнсто (Хрнстакн) Ми
хайлов 

Златиев, Христо — вж 3 л а т е в, 
Хрнсто (Хрнстакн) Михайлов 

Златил, Инан 153 
Златовнч, Хрнсто — в ж З л а -

т е п , Хрнсто (Хрнстакн) Ми
хайлов 

Златоустова, Екатерина 32 
Золотов, Георги ПО, 114 
Золотовнч, Георги Ив. 8, 10 
Зупан, Херман !94 
Ибрахим ефенлн 50 
Ибрн-ям Лпадоллу, псевд. — вж 

Л е в с к н, Васнл 
Иван Кръчмаря 193 
Иван Рнлскц 102. 103 
Иван Шишман, цар 135 
Иванов, Димигьр П. 107, 108. 

1!0, 114, 124 
Иванов, Драпш 92 
Иванов, Драгойчо, псевд. — вж 

Л е в с к и, Васил 
Иванов, Драгомнрчо, псе «д. — 

вж Л е в с к н, Васнл 
Иванов, Иван — вж И л а р и о н» 

митрой. Лопчански и Ккгген-
дплскн (Иван Иванов) 

Иванов, Иван Степанович 107, 
110. 158, 173 

Иванов, Йордан 32 
Иванов, Кнрил 114 
Иванов — Панапореца Манчо (13 
Иванов, Маньо 58 
Иванов, Ради ПО, 112 

Иванов, Юрдаи 37 
Иванов-Големня, Хрнсто 131, 

132, 191 
Иванов, Цанчо 149 
Иванович. Илня 173, 174 
Иванович, Любомнр 196 
Иванович, Николай 182 
Иванчев. Ранчо 74 
Иванчо Тютюнджнята— вж Са

п у н о в » Иван Георгиев 
Игнатиев, граф Николай Н. 132 
Игнатиев, граф Николай Павло 

внч 17, 100, 128. 172, 173 
Игнатий, владнка 80, 81 
Изворска, Бона 185 
Изворска, Параскева 185 
Изворскн, Нил 23 
Изворскп, Петър 184 
Изворскн, "Стефан (Стефан Поп-

тгйолои Стефанов) 181—185 
Икономов, Георги 87. 132 
Икономов, Днмитър 107, 108» 

110, 114 
Икономов, Димнтър Л. 109 
Икономов. Плакнда 177 
Икономов, Теодоснй 9 
Икономов, Тодор Поппетров 22, 

114, 155, 157 
Иларнон, дякоп от Пловдив 148 
Иларион, епископ 97 
Иларнон, игумен на Рилскня 

манастнр 69 
Иларнон, митроп. Лоичпнскн и 

Кюстсиднлскп (Иван Иванов) 
21, 22, 57—59, 6!, 63. 64, 67, 
72, 73, 77—84, 92 

Иларнон, мнтроп, Ксантннскн 163 
Иларнон Крнгскн. митроп. Тър-

новскн 51, 63—70 
Иларнон Макарнополскн, мнтроп. 

Търновски 20, 21, 57, 63, 73, 
79, 93, 102, 104. 122. 123, 134. 
150. 151, 157. 187 

Илиен, Атанас 93 
Илнев Димнтър 26 
Илнев, Никола 159 
Илиев, Сава 153, 154 
Илнев, Тодор 20, ПО. III 
Инокентий, Хсрсонскн архиепис

коп 182 
И речек, д-р Константин 30, 

32, 37 
Ихчнев, Днамаиди 32 
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Иеремия, пронгумен 68 
Йоаким Сннантски 100 
Йоаниди. Панайот — вж П а-

и а р е т Рашсн, митроп. По-
гоннански 

Йоановнч, Пеню 120 
Йоваиович, Никола 180 
Йовчев, п. Христо 71 
Йоннн, Владимир Семенович 

109—112, 114 
Йонков — Владнкнн, Ннкола 

32. 43 
Йорданов, Велико 32 
Йорданов, Др. 107 
Йорданов. Пстър 181 
Иосиф I. екзарх 78, 81, 85. 92. 

96. 125. 142. 171. 187 
Иосиф, игумен Рнлски 103. 135 
Иосиф, пронгумен на Ватопедскни 

манастир 68 
Иосиф Соколски. архнм. 1й. 58, 71 
Йошев, Георги С. 151 

Кабакчнев, Д. Ив. 92 
Кабакчиев. Ннкола Т. ПО 
Кабръзлъ. Мехмед. велик ие-

знр 14 
Кавалджнев, Иван 108, ИЗ. 193 
Казанджпев, Константин 116 
Казасон, ХрПсто Пенчов 74 
Калина, Иван Николаевич 32 
Калоянон, Петко Кнряков — вж-. 

К и р я к о и Калоянов. Петко 
Калпазанов, Иван 58 
Калчов, Кале М. 15 
Калчев. Юрии 115 
Калянджиев (Калянджн). Павел 

Цанев (Степанович или Иванов) 
11, ПО, 118. 174 

Камбуроглу, Антон Иванов 8 
Каменаров, К. Ж. 135 
Каиднларов, Г. 142 
Капиц, Феликс 47 
Капитан Петко войвода — вж 

К и р я к о в Калоянов. Петко 
Каравслов, Любек Стойчеп 38. 

45, 131, 166, 175, 176. 188—190 
Каравслов, Петко Стончев 18,89. 

142, 169, 172, 173 
Каравелова, Екатерина 38 
Карагьоргевнч, Александр 136 
Карагьозов, Д. Н. 92 
Карагьозов, Ст. Н. 92 

Карагьозов. Стефан 63 
Караджа, Стефан — вж Т о д о -

р о в — Караджа, Стефан 
Каракпряков — вж К и р я к о в 

Калоянов, Петко 
Караминков, Хрнсто 108, 114 
Караминков, Христо Д. 10 
Каранешев. Недялко 92 
Карапетров, Петър П. 37 
Карасевски, Алексаидьр Ивано

вич 182 
Карастоянов, Ив. 137 
Карастоянов, X. Н. 172 
Карацов, В. 159 
Каг.басннков 39 
Каролев Райчо М. 32, 153 
Каролеев, Ив. 89 
Касабов. Иван 173-175, 177 
Каснер, проф. д-р К- 37 
Катранов. Петко Д. 109. III 
Катрафилов. Сава Г. 76, 77 
Каулбарс. Николай 18, 19 
Келпетков. Атэнас 160—162 
Кертева, Васндка 32 
Кссаров, К. 74 
Кесяков. Константин 172 
Кешов, М. К. 63. 64 
Кнкиров. Д. 26 
Кимрянов. д-р Иван Димнт|юв — 

вж Д и м и т р о в Кимрянов 
д-р Иван 

Кннсберм, д-р Ф- Л. 37 
Кипиловскн. Константин С. 74 
Кнреев. Алсксандър ПО 
Кнреев, майор Николай Ал. 27 
Кнрнл, архим. Ю1 
К"рил, славянски равиоапостол 

9, 22, 46, 87. 91. 125, 140, 175 
Кпрнл, патриарх 66 
Кирилов, Иван 32 
КНЈКОВ, Георги Д. 17 
Кирков, Георги Я. 17 
Кнрков. Петко — вж К и р я -

к о в Калоянов. Петко 
Кнрковнч, Днмнтър 152 
Кнровнч. д-р Димитър 107 
Кнряков, д-р Днмнтър 33 
Киряков Калоянов, Петко (Ка

питан Петко войвода, Петко 
войвода, Кирков, Каракпря
ков, Големия Петко войвода) 
160—163 

Киселев 39 
Киснмов, х. Георги Д. 92 
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Кнсимо». Пандслн 37. 74. 76, 155. 
159. 173 

Кнснмова, Евгения Хаджнднмпт-
рова (Хаджнгеоргнева Кнсн* 
мооа, Хаджндпмитроаа Вла-
дова) 74, 142,,,157—159 

Кнтанчев, Трайко 17 
Кншелскн, ген.—майор Иван Кн* 

рович 107, 128. 172-174 
Кншелскн, Хараламбн 173 
Кларк, Яков Ф. 37 
Климент, епископ Брашшкн ц 

мнтроп, Търновскн (Васнл Дру-
мев) 104, 106, 155, 156. 172, 183 

Климент Охрндскн 46 
Климентов, Хрнсто 180 
Клнсурена, Антон 108 
Княжески, Захарнй П. 9. 136. 

158, 159 
Ковалевскн, Егор Петрович 182 
Ковачев, Енчо Д, 23 
Ковачев, Яосиф 71 
Ковачев, Никола С 37. 38 
Ковачев. Янко С. 142 
Ковачевскн, Никола Ив. 90 
Кожухаров. Т. С 113 
Козареп, Ив. 26 
Козаров, д-р Алсксандър 32 
КоГ.о. да?кал 61 
Койчев, Д. 153 
Колее, Стоим, псевд. — вж 

С т а м б о л о в. Стефан Нн-
колов 

Кольов, Дим» 113 
Константин, архнм. 65 
Константин, патриарх 69 
Константин Рнлеи, иеромонах 102 
Константинович. Ннкифор — вж 

П о п к о н с т а н т н н о в Поп-
марков, Ннкифор 

Корабаров, Петър 17 
Костадиновнч, Георги 150 
Костов, Георги 90 
Костов, Драгню, псевд. — вж 

Л е в с к и, Васнл 
Костовнч, Н. 113 
Косьов. Добр и 22 
Котелски, Г. С- 176 
Котла ров, псевд. — вж С л а -

в е н к о в , Петко Рачов 
Котляреискн. проф. А, ПО, 111 
Коток, манор 109 
Коцов, Д. Ц. 114 
Кошелсва, Олга Феодоровна 182 

Крали Марко 185 
Кремен, Михаил 32 
Кгилов, Иван 184 
Кръстев, Атанас Б. 90 
Крьстев, Костаднн 172 
Кръстевнч, Гаврил 9. 80, 92. 184 
Кръстенякова, Цвета 69 
Кузмановнч, Алекса идър 172 
Кулев, В. П. 167, 168 
Кунев, Трифон 32 
Кунчев. Васнл Иванов — вж 

Л е в с к и, Васнл 
1<\гртсв, Н. II 
Куртов, Слави 122 
Куртовнч, Янко 154 
Куюмджията, Иванчо Кънчев — 

вж К ъ н ч е в — Куюмджията, 
Иванчо 

Кънев, Н, 165 
Кънчев, Ангел 192 
Кънчев — Куюмджията. Иван

чо 132 
Кънчев, Сава 132 
Кънчов, Васнл 46, 98 
Кънчов. Генчо 71 
Кърджнеп, Георги А. 32 
Кърджиев, Тома Л. 108, 110.114. 

128. 131. 132 
Кършовскн, Иван П. 142 
Лавров, проф. Петър Ал. 45 
Ладишпиков 39 
Лазарев, капитан 113 
Лазаров. Манол 150 
Лазарова, Евгении Сакъзова 115 
Лампсов, Днмнтър 152 
Лачнч, А. 173 
Лебедев. Ив. 88 
Левскн, Васнл (Васнл Иванов 

Кунчев, Дякона, Апостола, Ас
лан Дервншоглу ефенди, Ас
лан Дервншоглу Кърджал*Ь, 
Асланоглу Внднили, Афъз 
ефенди, Вълчо Драгннов, Ди
митрову Ованес ефенди, Дра
гню, Драгойчо, Драгой Стой-
чев, Драгойчо Иванов, Дра-
гомирчо Иванов, Драгню Ко-
стов. Ибриям Анадоллу, К-
Н. Марков, Кърджал*Ь Мустафа) 
Мамудаа Едирнелн.НиколаРан-
гелов, Тончу, Хаджи Ахмед 
сарЪ чнзмелн Кармъз* 127. 
131, 165, 166. 168, 175. 167-192 

207 



Леже, Лун 88 
Лемеп, Гастон 109 
Леонид» архнм. 102 
Леонндо, И. 114 
Лепешки и. Николаи В а с 134 
Лнхачов, М. Ив* 44 
Лобанов-Ростооскн. княз Алек* 

сандър Б. 92 
Логос 39 
Лонг, д-р Ллберт 72. 74- 75. 

99, 159 
Лонгманс 39 
Лонгорд 156 
Лоренц 39 
Лоудон, Мзрграсин 138. 139 
Луканов, И- (ИЛИ И.) 125—127 
Любимов, НнколаП Иванович 182 

Маврндов, Р . 74 
Мавромати, Тодор 9 
Мазаков. Стефан 113 
Майзнер, Александра 112 
МаГкшер, Иосиф 108. ПО 
МаПо, Ал. 177 
Макавеев, псевд. — вж М и х а й-

л о в с г и. Никола Стоянов 
(Хаджнстоянов) 

Макарий, мнтроп.Търновскн 68.69 
Македонски, Д. Д. 83 
Македонски, Димнтър В. 67 
.Македонски, Хрието Ннколов27, 

177 
Максим Райковнч, архнм. 59 
Малахов, Петгр 115 
Мамудаа Едпрнсли, псевд. — вж 

Л с в с к и. Васнл 
Манастнрскн, Тодор Ненов 90 
Мзнчов, Васнл Д. 32 
Манчов, Димнтър В. 99, 114 
Мараджнев. Жечо 74 
Марннов, Илия 161 
Марннов, Костзки 95 
Марннов« Стоян 122, 156 
Мариношш, К- 92, 93 
Марков, Г. 22 
Марков, К. Н., псевд.—вж Л е в * 

с к и, Васнл 
Маркович, х. Пстър 93 
Маркович, Глиша 26 
Мотакнеа. Яков 99. 100 
Матов, Андреи 112, 131. 173, 

175. 193 
Мате в, Георги 131 

2 0 8 

Матеев, Андрей — вж М а т е в, 
Андрей 

Матен апостол 25 
Матен, игумен 25 
Матей Преображеискн — Мит* 

калото 191 
Матей, митрой. Самоковски 93 
Матов, Димнтър Ане столсв 98 
Л\атьовскн. Димнтър Ни колов 161 
Мэхачка. Вл. А. ПО, 112. 114 
Мацннн. Джузеие 177 
Мачов. Георги 89 
Медведовскн ( полк. 112 
Мсдиикарндн» П. Р . , псевд. — 

вж С л а в е и к о в, Петко Рачов 
Медннкаров, псевд. — вж С л а-

в е й к о в , Петко Рачов 
Мелетий, архнм. 92 
Мелетий, мнтроп. Софийски 78. 

171 
Меркззин, полк. В. Д. 36 
Методий славянски равноаностол 

9, 22, 46, 87. 91, 125. 134, 175 
Методий, иеромонах 25 
Методий, епископ Врачански 

6 8 - 7 0 
Мехмед ага 59 
Мехмед паша 69 
Мехмед Харачнята 50 
Мидхат паша 156 
Мнладннов, Константин 100 
Милан IV Обреновнч, княз 127. 

175 
Мнлановнч, Рано 68 
Миланович. Тома 68 
Миларов, Илия 32 
Мнлетий — вж М е л е т и и 
Мплойковнч, Рад. 174 
Милорадовнч Александър Мих. 

ПО» 112 
Мнлош 1 Обреновнч, княз 68, 70 
Мильоо, Ганчо 190 
Мипков, Димнтър Ценовнч — вж 

Ц е и о в и ч, Минков, Ди
мнтър 

Мннкои, Панайот 15 
Мннков, Светослав 32 
Минков, Тодор Николаев (Фео* 

дор Николаевич) 16, 17, 115. 
12о, 158 

Млнкова. Елнсавета 17 
Мннкова, Ксения Тодорова 158 
Мничев, Атанас 113 



Минчсв, х. Ни кол л Хаджнди-
мов — вж М ш н о г л у , 
х. Никола Хаджидимов 

Мннчен, Хрнсто Н. 95 
Мннчева. Катинка Ннколн 95 
Минчеиа. Мария 92 
Мннчевич, х. Никола Хаджиди

мов— йж М и н ч о г л у, х. Ни
кола Хаджидимов 

Мничоп. х. Никола Хаджиди
мов — пж М и и ч о г л у. х. 
Ннкола Хаджидимов 

Мннчоглу, х, Днмо 92, 95 
Мннчоглу, хаджи Ннкола (Ни

кол и) Хаджидимов (Мннчев, 
Мничоп. Минчевнч. Мннчоолу. 
МННЧОГЛУ, хаджи Ни коли) 33, 
59. 91—95 

Мнрковнч. д-р Георги Вълков 
9, 15 

Миркович. Русчо В. 186 
Миткалото — вж М а т е и Пре-

ображенски — Миткалото 
Митобие, Алсксаидьр 138 
Мнтов, Антон 171 
Митроншиав. Я. П. 142 
Михаилов, А. II 
Михайлов', Георги 68 
Михайлович. Казимир 116 
Михайловски. Днмнтър, Ст. 9 
Михайловски, Иларион Ст. 9 
Михайловски. Ннкола Стоянов 

(Хаджнстоянов, псевд. Мака-
веев) 9. 63. 74-76, 92-94. 
155—157 

Мнхайлоискн, Стоян 37. 155, 156 
МихаЙловски, х. Христо 157 
Михайлову, Кольо 61 
Мпхал. псевд. — вж Б о т е в 

Петкон. Хрнсто 
МнхоСамодържеиът на в. «Жижа*. 

псевд. — вж В о т е в Петков. 
Христо 

Михов. д-р Ннкола 32, 33 
Мнчора, Димнтрнка Кнрнаку 

147-149 
Мншайков, Петър ПО, 111. 173 
МншаДков, Петьр Иванов—вж 

П а и а р е т, мнтроп. Плов-
днаскн 

Мишков, Д. Т. 113 
Молов, Иван М. 121, 122 
Молов. Петър Поисимеонов 123 
Моллов, и. Симеон Петров 122 

Момчнлов (Момчилопич). Иван Н. 
76, 77. 92, 121—123. 155. 183 

Момчнлов, Стоян 121 
Моравенов, Гавранл А. 136. 147 
Моравенов, Константин 147 
Моравенов, Лука Р. 124 
Москов. М. 39 
Мудрой, псевд. —вж П о п к о в -

с т а н т н и о в Попмарков. 
Никнфор 

Музиченко. Грнгэр 115 
Мумджн, псевд. — вж Г о р о в. 

Днмнтър Иванов 
МУстакон, Хрнсто (Христофор) 

9, 100 
Мустлкови, братя 60. 104 
Мустафа Кърджзлъ, псевд. — вж 

Л е в с к и, Васил 
Мутафов. Констаитнн Д. 32 
Муткуров, Сава 18. 169 
Мънзов, Сава Д. 111 
Мърквичка, Иван 171 

Наботков, Петър 108. МО, 111 
Найденов, Иван 121 
Найденов, Христофор 115 
Натаиаил Добровеикн. архим. 13 
Натанаил. игумен 70 
Натанаил'. йнтроп. Охридскн 186 
Наумов 144 
Наумов. Йордан 132 
Нафталим, хилендарски монах 152 
Начев, Начо А. 39 
Начов, Никола 98 
Начович, Грнгор Димитров 16, 

130. 173 
Недев. Георги 92 
Недев. Цвятко 24. 74, 102, 103 
Нс-доднлан писа;ч, псевд. — вж 

С л а в ё и к о в, Петко Рачов 
Недьо, лекар 62 
Недялков. Христо 128 
ЬК-дялкович, братя 11 
Псдялковнч. И. П. 159 
Н«злобив, псевд. — вж С т а н -

б о л о к, Стефан Николов 
Незлоблив поет, псевд. — вж 

С т а м б о л о в, Стефан Ни
колов 

Немирович-Данченко, Василий 
Иванович 128 

Ненов. Йордан 25. 97 
Ненов, и. Петьо 59 
Неофит Рнлскн (Неофит Рнлец, 
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Никола Попов Петров) 24, 
101-103, 134 

Неофит Возвели 76, 104 
Неофит, митгоп, Търновскн 57. 

77, 155 
Неумразен поет, псевд. — вж 

С т а м б о л о В, Стефан Ни
кол ов 

Нефцер 194 
Нешов, Коман 149 
Никандър 15 
Ннкифор Рилец 102. 133, 134. 136 
Ннкпфоровнч. Михаил 134 
Ннкоднм Киликииски 140 
Николаев» Георги В. 112 
Николаев, Д. 113, 114 
Николаев, Пантелеймон 104 
Николаев, Ф. 113 
Николаевич» княз Николай 108. 

ПК 114» 128 
Николаевич» Феодор — вж М я и-

к о в . Тодор Николаев 
Николаи I, император 119, 120, 

138. 139 
Ни колов, Йордан 72^ 
Ннколоо Снлпстренеца.Петър 113 
Ни колов, капитан Ранчо 112,113 
Ннколона. Жана 32 
Ннколовнч (Образопнсов),Иван 134 
Николопулос, Г. 10 
Ни сям, Бохор 147 
Новин гаПдар, псевд, — вж С л а-

в е й к о в . Петко Рачов 
Норов, Абрам Сергеевич 182 
Нъзлобин — вж С т а м б о л о п , 

Стефан Ни колов 

Образопнсов — вж Н и к о л о -
в и ч (Образопнсов). Иван 

Обретенов, Ангел Т. 132 
Обретенов, Никола Т. 128. 131, 

132 
Обретенов, а Петрана Т. 114, 

131, 132 
Общи, Димнтър Ннколоп 64. 

167, ! 90—192 
Огнянонич (Огнянов), Константин 

68, 70/77* 
Оджаков, Петър 74 
Озеров* Александър Петрович 182 
Орешков (Орашаков),Неделчо 

Павлов 140, 141 
Орошаков, Гавранл 174 

Орукин, Ангел Хаджннванов 
108—110. 112, 114 

Осман мухтап 130 
Ото 39 
Отоше 39 

Павел, апостол 15 
Павел Божнгробски. архнм. 66,67 
Павлов» Никола 108 
Павлович, Николай 142, 144 
Павлович, Христакн 114 
Павлович, Цветко 177. 194 
Пазвантоглу. Осман 45. 70 
Паиснй, .дякол 190, 191 
Паиснй, епископ Врачанскн 70 
ПаисиА, мнтроп. Пловдински 

25, 90 
Паисин Рилец 101, 102, 134 
Паиснй, митгоп. Скопеки Й0 
Палаузов, Константин Н- 145 
Палаузов» Николай Степанович 

8, 102, 134. 145 
Палаузов, Николай Христофо

ров 71. 102. 134 
Палаузов, Спирндон 40 
Памфнлин, скенофнлакс 135 
Панагюреиа, Манчо Иванов — 

вж И в а н о в , — Панагюреиа. 
Манчо 

Панайотов, Давид 40 
Панарет, архнм. 65 
Панарет, митрой. Пловднвскн 

(Петър Иванов Мишанков) 8, 
20—22, 63, 96, 100, 124, 150, 163 

Панарет Рашев, митрой. Погони-
анскн (ПанайотЙоанндн) 10, 109 

Панаретов, д-р Стефан 39 
Паннца, брати Е. 37 
Паничков, х. Димнтър Н. 104 
Панов, Олимпий (Гълъб) 107. ПО. 

114. 166 
Панов, Павел 113 
Пантелеев, Тома 181 
Пантелеймон Рнлеи, йородякои 

104, 118, 133, 134 
Папа Василиев — вж П о л н а -

с и л с в, Кесарии 
Пападопулос, В. 9 
Парлапанов, д-р 42 
Партеннй, митроп. Нишавски 

23,80 
Паскеннч-Ернвански, Иван 

Феодорович 176, 182 
Пахоанч-Вуксзнов.Иваи Илич 112 
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Пашнч, Никола 27 
Пашов, ?Мина 155 
Пеев (Пейов) Стоянов, Тодор 110 

166—168. 190 
Пековнч. Петко 26 
Пейчнн, псевд. — вж В а з о в » 

Иван. М I 
Пекхам, Франк 39 
Пенев, Христо 22* 
Пенчов, Иванчо 58 
Пенчов, Колчо 58 
Пенчов, П. Й- 113 
Пенчов, Петър Н. 113 
Петко вон вода — вж К и р я* 

к о в , Калоянов, Петко 
Петков, Ботьо 195 
Петков, Ганчо 175 
Петков, п. Грозьо 97 
Петков, майор Д. 95 
Петков, МИХАИЛ 90 
Петков, Стоял (Станко) Станков 

168—171 
Петков, Хрнсто Ботев— вж 

Б о т е в Петков, Хрнсто 
Петков. Цеко 26 
Петкоиич, Димнтър 15 
Петкова, Бонде И. 95 
Петров, Бачо Кнро 113 
Петров, Иван 161 
Петров, Никола Попов — вж 

Н е о ф и т Р и л с к и (Ни* 
кола Попов Петров) 

Петров, Ра дай 114 
Петров, Спнр. 92 
Петрова, Маринка 142 
Петрович, Божо 27 
Петрович, Георги 177 
Петрович (Вальов), Коста 134 
Петрович, М. 74 
Пешев, Анастас Анастасов 179 
Пешев, Петър 17, 95 
Пизанн, Павел Николаевич 

182, 183 
Пи коло, Никола 11,93, 138 
Пи коло« Теохар 9, 138 
Пил, Роберт 138, 139 
Пнпев, Иван С. 92 
Писарев, Петър Г. 99 
Пншурка, Крьстьо С. 63 
Платнаров, Васнл 191 
Платонов, проф. Иван В- 36 
Погорелов, прсф. Валерий 32.43 
Пожаров, Стоя и 150 
Полнхроннадн. К. 8 

Полнхроннадн, Хрнстаки 8 
Полуехтов 39 
Полянов, Владимир 32 
Померанцев, А. Н. ПО 
Понсомбн, лорд 139 
Поп Захарий — вж Х р и с т о в , 

п. Захарий 
Поп Йовчо 59 
Пои Кръстьо 127 
Поп Марин 60 
Поп Михаил 123 
Поп Сава 59 
Поп Харнтон — вж X а л а ч е в, 

п. Харнтон Станчев 
Попатанасов, х* Захарий 161 
Поиваснлев (Папа Василиев, Ва-

снлсвич). Кесари А 24, 25 
Попгеоргнев, Димнтър 162 
Полдимнтров Хилендаоски, свешено-

дякон Евстатий 156 
Полдимнтров, Иванчо 132 
Попднмнтров, и коном поп Йор

дан 10 
Попевстатиев, С* 99 
Попнкономов, Георги 132 
Пспконстантннов Попмаркоп. Нн-

кифор (Никнфор К. Попов, 
Ннкнфор Константинович; Муд
рой ) 7!—73. 102, 104. 155, 15& 

Попннколов, п. Константин 97' 
Попов, Антон 161. 162 
Попов, Георги — вж П о п е й -

м е о н о в , Георги 
Попов, Дананл Христов 167, 

168, 174, 175, 188—191 
Попов, Иван С. 21 
Попов, К. Ив. 15 
Попов, х. Маичо 87 
Попов, Ннкнфор К. — вж П о п -

" К о н с т а н т и н о в Поп-
маркой, Ннкнфор 

Попов. Стоил 63 
Попович, Алексеи 177 
Попович, Васнл 100 
Попович, Васи л и Г. 15 
Попович, Георги — вж П о п е й -

м е о н о в , Георги 
Попович, Костаки 9 
Попович. Н. 173 
Попович« Нанчо 11 
Попович, Пашанко 92 
Попович, Рай но 102 
Попович, Тома 90 
Попснмеонов Георги (Йорго) — 
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Никола Попов Петров) 24, 
101—103. 134 

Неофит Возвели 76, 104 
Неофит, митгоп. Търновскн 57, 

77, 155 
Неум разен поет, псевд* — вж 

С т а м б о л о я. Стефан Ни
кол о в 

Нефцер 194 
Нешов, Коман 149 
Никандър 15 
Ннкифор Рнлеи 102. 133. 134. 136 
Никнфоровнч. Михаил 134 
Никодим Киликписки 140 
Николаев, Георги В. 112 
Николаев, Д. 113, 114 
Николаев, Пантелеймон 104 
Николаев, Ф. 113 
Николаевич, кияз Николай 108. 

I I I , П4, 128 
Николаевич, Феодор — в ж М н н-

к о в, Тодор Николаев 
Николаи 1. император 119, 120. 

138, 139 
Ннколов, Йордан 72* 
Ннколов Силистрснеца,Петър 113 
Ннколов, капитан Райчо 112. ИЗ 
Инколова. Жана 32 
Ннколопнч (Обра юписон),Иван 134 
Николопулос, Г. 10 
Ниснм, Бохор 147 
Новнй гайдар, псевд. — н ж С л а * 

в е й к о в . Петко Рачов 
Норов, Абрам Сергеевич 182 
Нъзлобнн — вж С т а м б о л о в. 

Стефан Ннколов 

Образоппсов — вж Н и к о л о -
в и ч (Образопнсов), Иван 

Обретенов, Ангел Т. 132 
Обретенов, Никола Т. 128, 131, 

132 
Обретенов, а Петранз Т, 114. 

131, 132 
Общи, Днмнтър Ннколов 64. 

167, 190-192 
Огня нови ч (Огнянов)| Константин 

68, 70, 77' 
Оджаков, Петър 74 
Озеров, Алексяндър Петрович 182 
Орешков (Орашакоа).Неделчо 

Павлов 140, 141 
Орошаков. Гавраил 174 

Орукнн, Ангел Хаджинванов 
Ю8—110, 112. 114 

Осман мухтар 130 
Ото 39 
Отоше 39 

Павел, апостол 15 
Павел Божнгробскн, архим. 66.67 
Павлов, Никола 108 
Павлович» Николай 142. 144 
Павлович, Христаки 114 
Павлович. Цветко 177, 194 
Пазвантоглу, Осман 45. 70 
Пансий, дякон 190. 191 
Пансий» епископ Врачанскн 70 
Пансий, мнтроп. Пловдивскн 

25. 90 
Пансий Рнлец 101, 102, 134 
Пансий. мнтроп. Скопскн Я0 
Палаузов, Константин Н. 145 
Палаузов, Николай Степанович 

8, 102, 134. 145 
Палаузов, Николаи Христофо

ров 71, 102, 134 
Палаузов, Синрндон 40 
Памфнлнн, скснофнлакс 135 
Панагюреца. Манчо Иванов — 

вж И в а и о в, — Панагюреца, 
Манчо 

Панайотов. Давид 40 
Панарет, архнм. 65 
Панарет, митрой, Пловдивскн 

(Петър Иванов Миша и ков) 8. 
20-22 . 63. 96, 100, 124, 150. 163 

Панарет Рашев, митрой. Погонн-
анскн (Панзйот Йсанндн) 10. 109 

Панаретов, д-р Стефан 39 
Паннца, братя Е. 37 
Паничков. х. Днмнтър Н. 104 
Панов, Олимпий (Гып*б) 107. ПО, 

114. 166 
Панов. Павел 113 
Пантелеев, Тома 181 
Пантелеймон Рнлеи, неродикон 

104. 118. 133, 134 
Папа Василиев — вж П о л н а * 

с и л е в, Кесарии 
Пападопулос. В, 9 
Парлапанов. д-р 42 
Партепнй. митроп» Нишавски 

23. 80 
Паскевнч-Еркванскн, Иван 

Феодоровнч 176, 182 
Паховнч-Вуксаиов.Ивян Илич 112 
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Пашнч, Никола 27 
Пашов, Мина 155 
Песв (Пейов) Стоянов, Тодор 110 

166—168. 190 
Пе&овнч, Петко 26 
Пейчин, псевд. — вж В а з о в , 

Иван, М . 
Пекхам, Франк 39 
Пенев, Христо 22-
Пенчов, Иванчо 58 
Пенчов, Колчо 58 
Пенчов, П. И. 113 
Пенчов, Пстър Н- 113 
Петко войвода — вж К н р я-

к о в, Калоянов, Петко 
Петков, Ботьо 195 
Петков, Ганчо 175 
Петков, п. Грозьо 97 
Петков, манор Д. 95 
Петков, Михаил 90 
Пстков, Стояи (Станко) Станков 

168—171 
Петков, Хрнсто Ботев — вж 

Б о т е в Петкоп, Хрнсто 
Петков, Цеко 26 
Петкович, Днмитър 15 
Петкова, Бонка Н, 95 
Петров, Бачо Киро 113 
Петров, Иван 161 
Петров, Никола Попов — вж 

Н е о ф и т Р н л с к и (Ни
кола Попов Петров) 

Петров, Радан 114 
Петров, Спнр. 92 
Петрова, Марийка 142 
Петрович, Божо 27 
Петрович, Георги 177 
Петрович (Вальов), Костз 134 
Петрович, Л\. 74 
Пешев, Анастас Анастасов 179 
Пешев, Петър 17, 95 
Пизанн, Павел Николаевич 

182, 183 
Пи коло» Никола 11,93, 138 
Пнколо, Теохар 9, 138 
Пил, Роберт 138, 139 
Пннев, Иван С- 92 
Писарев, Петър Г- 99 
Пишурка, Кръстьо С, 63 
Платнаров, Васил 191 
Платонов, проф. Иван В- 36 
Погорелов, прсф. Валерий 32.43 
Пожаров, Стоя и 150 
Полнхроннаднг К- 8 

Полпхроннади, Христакн В 
Полуехтов 39 
Полянов, Владимир 32 
Померанцев» А. Н. ПО 
Понсомбн, лорд 139 
Поп Захарий — вж Х р и с т о в , 

п. Захарий 
Поп Йовчо 59 
Поп Крьстьо 127 
Поп Марин 60 
Поп Михаил 123 
Поп Сава 59 
Поп Харнтон — вж X а л а ч е в. 

п. Харнтон Станчев 
Попатанасов, х. Захарий 161 
Попвасилев (Папа Василиев. Ва-

енлевнч). Кесарии 24, 25 
Попгеоргпев, Днмнтър 162 
Попднмнтров Хнлсндаоскн, свешено-

дякон Евстатнн !56 
Попднмнтров, Иванчо 132 
Попднмнтров, и коном поп Иор

дан 10 
Поневстатнев, С. 99 
Попнкономов, Георги 132 
П( нконстантинов Попмаркоп» Ни-

кнфор (Ннкифор К- Попов, 
Никнфор Константинович; Муд
рой ) 71—73, 102, 104, 155, 15Й 

Попниколов, п. Константин 97 
Попов, Антон 161, 162 
Попов, Георги — вж П о п е й -

м е о и о в, Георги 
Попов, Да на ил Христов 167, 

168, 174, 175, 188—191 
Попов, Иван С, 21 
Попов, К. Ив. 15 
Попов, х. Мамчо 87 
Попов, Ннкифор К. — вж П о п-

К о н с т а н т и н о в Поп-
марков, Ннкифор 

Попов. Стоил 63 
Попович, Алексей 177 
Попович* Васил 100 
Попович, Васи л и Г. 15 
Попович, Георги — вж П о п с и-

м е о н о в, Георги 
Попович, Костакн 9 
Попович, Н. 173 
Попович, Нанчо II 
Поповнч, Пашанко 92 

ТЬповнч, Рапно 102 
Поиовнч, Тома 90 
Попснмеонов Георги (Йорго) — 
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Георги Анагноста (Георги По
пов, Георги Попович. Георги 
Чорбаджн. Георгиадн Симо-
ннадн» Георгкос Снмоннэдес; 
Г. П. С- А,) 47-62 

Попстефапов, Иван 184 
Попстефанов, п. Никола 184 
Попстоянов, Аверкий — вж 

А и е р к и и Поистоянов 
Попстоянов, Васнл 161 
Попхннов (Попов). Анастас Хри

стов 168, 191 
Попхрнстов Гръблев, Ранчо — 

вж Г р ъ б л е в, Ранчо 
Попхрнстов 

Попцонев. Станчо 152—154 
Порфпрнн Успенски, архим. 10 
Протнч, Андрей Д. 32 
Протнч. д-р Петър 13 
Прудон 129 
Пулсков. Хрнсто В. 150 
Пулнев, Ив. Т. — вж Гора нов 

(Пулнев), Ив. Т, 
Пул пев, Никола Хр. 195 
Пундев, Васнл 32 
Първанов, Ннкола 21 
Презреан Чавдар, псевд. —* вж 

С т а м б о л о в, Стефан Нн-
колов 

Раданов, Пенчо 132 
Раднвоев, Милан 73 
Радославов, д-р Васнл 18, 127 
Радославов, Мин ко. М. 18 
Радославов, Ради 121. 122 
Радославовнч, Стояп 10. 13 
Радулов, Сава 101 
Райков, Божил 17 
Райков, К. 74 
Райков, Цаньо 58 
Райиов. Николай 32 
Райнои. Теофан 191 
Раковски, Георги Стоиков 10. 

44, 46, 175 
Рангелов, Никола, псевд- —вж 

Л е в с к и, Васнл 
Ранчев,' Георги 117 
Ранчев, Николай 113 
Рафаилов, В. 114 
Рачински, Александър 74, 75 
Рашев, Димитър 194 
Рашсв, Панарет — вж П а н а» 

р е т Рашев. митроет. 
Рашесв. Васнл 145 
Рашид па;иа 136. 139 

Рашкоп, Константин 149 
Рашкова, Дона 149 
Решета р» Милан 98 
Рнгср. Владислав 67 
Римски-Корсаков 18 
Рнстич, Йован Др. 109 
Робов, п. АидрйГг(Аидрей Дойной. 

Попдойнов, Ргбовскн, Даскал 
Дечо) 74. 75—77 

Робов, Стоян (Стоян Попандрсев 
Робопски) 75—77, 158 

Робовскн, Андрей (Дойной, Поп
дойнов) —*џж Р о б о в , тьАндрсй 

Робовски, Стоян Попандресв — 
вж Р о б о в , Стоян 

Росиовскн. Димитрий М, 36 
Росоловскн, В, С, 36 
Ротефор-Контиева, Олга дьо 138 
Русев, Ивам 115 
Русо 39 
Савнч, Аш-елаки 174 
Сапов, Антон х — вж Х а д ж и -

с а в о в. Антон 
Савов, Михаил 13 
Савов, п. Михаил 123 
Салгьнджнея, Стефан Кал чей 

(Салганджнев, Сългънджнев) 
124. 125 

Самокоиец, Хрнсто 69 
Самоковлнђа, Ат. Д. 163 
Сапунов, Иван Георгиев (Иваичо 

Тютюнджията, Дованджн) 
180, 181, 193 

Сапунов, Никола Евт. 71. 174 
Сараной. Никола В, 145 
Сароглу, Зафир 45 
Свещаря, гсевд.—вж Г о р о а Д и -

митър Иванов 
Секолова (? | М. 91 
Секулов, Стефан Захарнев — вж 

3 а х а р и с в Секулов, Стефан 
Сел вол и, Евстатий 93 
Селим ага 50 р 
Селнмннскн, д-р Иван Георгиев 

(Хаджи Йордан Георгиев) 7—15 
Серафим, опнтроп 103, 135 
Серафим, мнтрип. 180 
Серафимопа, Теодосня 69 
Сергеевич■ Ллександър 115 
Симеон, митроп. Варненски и 

Преславскн 21, 186 
Симеонов, Георги п- — вж П о н-

с и м с о н о в, Георги 
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Симеонов (Ловчанин), Христо П. 
150. 151 

Снмидов, Филип 110,112. 114—116' 
Снмониадос, Георгиос — »ж 

П о п с и ч е о н о в, Георги 

Снмониадн, Георгнади — вж 
П о п с и м е о н о и, Георги 

Сннесип Стобн;';ски, иеромо
нах 81 

Ситич. Мил. А. 177 
Скайлср, Юджин 107 
Скворцов, Н. 109 
Скобелев, ген. Михаил Д. 46, 47 
Славейков, Иван Петков 7-1 
Славейков. Пенчо Петков 32.33, 

40, 46 
Славенков, Петко Рачов (Петко 

Рачов Тодоров; Аз конто съм, 
дядо Дечо. Дядо Дудрнх, Кот-
ларов, П. Р. Медннкариди. 
Мединкаров, Недоднлан пнсач. 
Новин Гайдар, II. Р. Славейскн. 
Твойт недодалан пнсач или 
веке по-право Гайдар писар) 
20, 32, 37, 58, 73—75. 102, 103. 
121, 124. 125, 141, 155, 156 

Славейкова, Ирина П. 75 
Славейски, П. Р. — вж С л а 

в е й к о в , Петко Рачов 
Славков, Никола А. 109. ПО 
Славовнч, п. Хрнсаиг 15 
Славчевнч, Константин 137 
Смрнкаров, Димитри Хаджи 

йовановнч 142 
Соболев, ген. Леонид Н. 155, 159 
Содераи 39 
Соколов, Симо (Капитан Симо) 

26-28 
Соколова. Софии 27 
Соколскн. Иосиф — вж По с и ф 

Соколски 
Сотиров, Недялчо 1п 
Сстнрскн. п. Тодор 161 
Софийски, Стоян Белков 175, 176 
Софроинй, епископ Врачански 70 
Спасов, Дончо Иванов — вж 

Д о р о т е й , мнтрон. Софийски 
Спиридонов, Н. 74 
Спространов, Евтим 32 
Ставрпков 141 
Стайновнч, Рантел 26 
Стаматов, Илия 114 

Стамболов, Иван Н. 130 
Стамболов, Стефан Николой 

(Стойко Мъглата, Стоян. Стоян 
Колев, Стоян Яиакиев, Стойко 
Колен, Кольо Стойнов, Никола 
Димов. Цеко Мрзвяка, Стоя из 
Стойнова, Добревнч, Незлоблив 
поет, Незлобии, Нъзлобин. 
Неумраэсн поет. Презрен» 
Чавдар, Чандар. Чавда'р вой-
иода) 18. 19, 108, ПО. 112; 
114—116, 126—131. 133. 167— 
169. 172. 180. 181 

Стамболопа. Анастасия 130 
Стандард 39 
Станиславов. Н. 109-111, П4 
Ста нишей, Константин 109 
Станков, Георги 27 
Станков. Никола 113 
Станкознч, Свет. 26 
Станоевнч. М. 26 
Станчев Халачев, п. Харнтон — 

вж Х а л а ч е в , п. Харнтон 
Станчев 

Станчов, Минчо 160 
Станьо 51 
Степанович, Александър 116 
Стефан, архнм. 73. 106, 123. 143 
Стефанов, Иван 79 
Стефанов, Ст. 169 
Стефанов. Стефан Попниколов — 

вж И з в о р с к и, Стефан 
(Стефан Попниколов Стефанов) 

Стефанович, Андон 127 
Стоев, Иваичо 61 
Стоил вой вода 132 
Стоило«, Константин 172. 174 
Стойко Мъглата, псерд. — вж 

С т а м б о л о в , Стефан Ни-
колов 

Стоиков. Добри К. 63 
Стонков, Спас 125 
Стоиков, Тодор Ф. 114 
Стойнов, Кольо, псевд. — вж 

Ста м б о л о в , Стефан Ннколов 
Стойнова. Стоя на, псевд. — вж 

С т а м б о л о в . Стефан Нн
колов 

Стойчев, Георги (Георги Стой-
ковнч) 111 

Стойчев, Драгой, псевд. — вж 
Л е в с к н, Васил 

Стойчев, Иван Кръстев 178 
Стойчев, Христо 70 
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Столетов, ген.-иаАор Николай 
Гр. 146 

Стоян 129 
Стоян, псевд, — вж С т а м б о -

л о о. Стефан Ни колов 
Стоянов, Влснл-Д. 13, 32, 33, 

45, 172, 174 
Стоянов, Днмнтър Т. 23 
Стоянов, Желяз Кмочджиэ» 52 
Стоянов Джедон, Захарий 18. 

126. 127, 194, 195 
Стоянов, Мнхзл 147 
Стоянов, П. 113 
Стоянов, Петър 122 
Стоянов, Рашко 114 
Стоянов, С. 100 
Стоянов, Тодор 147 
Стоянович, Ане 27 
Стоянович, Иван 13 
Стонновпч. Тодор 147 ч 
Странгфорд, леди Емнли 99, 113 
Странен», д-р Георги 107,114,193 
Стрзшнмнров, Днмнтър Т\ 32 
Стремоухов, Петър Ннколаез 17, 

Строганов, 115, 116 
Стюарт, барон Дмитрий Фео-

доровнч I12 
Суворш 39! 
Сукнаров, Никола 27 
Сумной. Николаи Т. 98 
Сфетя 39 
Сългънджиеп, Стефан Калчев — 

вж С а л г ъ н д ж и е в, Сте
фан Калчев 

Сюлейман сфендн 49 

Такела, Д. Е, 32 
Таушановнч 127 
Тахир ага 49 
Тснев, П. 123 
Теодоров-Бала н, проф. Алек-

сандър 32 
Теодоров, Гр. 99 
Теодоров. Н. И. П 
Теодоров (Феодоров), Петър 

87—89 
Теодоровнч, Михаил М 
Теодоровнч, Стоя и 147 
Тссфилакт, отец 20 
Теохаров, Антон Ф. 41 
Тепавски, Михаил Иванов 113 
Тиер, Адолф 138 
Тирад 25 

Титов, Владимир Павлович 182 
Тнхэв, Д-р Михаил 32 
Тодор с бялата абл, псепд, — 

вж Б о т е в Петков, Хрнсто 
Тсдсров, Възко 63 
Тсдоров, Георги 69 
Тодоров. Ксста 114 
Тпдоров, Никола 160 
Тсдоров, Петко Рачоа — ож 

С л а в е П к о в , Петко Рачов 
Тсдоров, Петко Ю. 32 
Тодоров, С. !99 
Тсдороп — Караджа, Стефан 

Тодоров, Хрнсто Димитров — 
вж Д и м и т р о в Тодоров. 
Хрнсто 

Тодоров. Цоньо 22 
Тслетсй, Александъо Петра-

ч вич 182 И Р 

Тончев, Днмнтър 18 
Тончу, псевд. — вж Л е в с к и 

Васйл 
Торманов, Стефан Т. 161 
Тсшев. Днмнтракн — вж X а -

д ж н т о ш е о Ценовнч, Ди-
М НТрПН 

Тошкоиич, Николай Мироно
вич 195 

Тсшкопнч, Стефан Днмнтпис-
вич 133, 137 

Тошоолу — вж X а л ж и т о-
ш е в Ценовнч, Димнтракн 

Трайкович (Трайков), Днмнтър 
^ 152, 190 

Трепка. Игнас 138 
Трухалеа, Георгиу 175 
Тула, Франц 37 
Тулешков, Кнро Петрович 173 
Тумпарон. Никола В* 180 
Турчанинов, ген, 70 
Тъпчнлещов, Никола П. 85. 

92, 104 
Тъпчнлещов, Никола Хр, 137 
Тъпчнлещов, Хрнсто П. 10, 83, 

85. 92. 102, 104, 136, 137, 
141. 147 

Търнопчаннпа, Днмнтър Я'гол и 
(Янулн) — вж Я и о л и 
(Я нули) — Търновчанииа. Дн
мнтър 

Тюфекчиев, Наум 130 
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Узунои. Цвятко Ю 

Фадеев, Ростислав 110 
Феодорои, Пегър — иж Т е о 

д о р о й (Феодоров), Петър 
Феодорович, Степан 111 

Фердинанд I. бьлг, цар 130, 170— 
172 

Филарет, иронгумен на Вато-
иедскня манастнр 68 

Фнларет, митроп. 10, 13-1 
Филаретов. Сава Вълчев 102, 

134, 135, 137 
Филин Тотьо Тодоров 27, 88, 

113, 114, 167, 177. 188. 189. 191 
Фнлниов. Недко 152 
Филипов, Нено 152 
Фнлнпов. Николай 145. 152 
Фнлнповнч. Григорий 113 
Фклчов, 'ГоДор 174 
Фнтов. Пегър 110 
Фолкмар 39 
Фосати, архцтект 87 
Фотий, патриарх 103 
Фотинов, Константин 46 
Франц. Йохан — вж Ф р а с и-

к л и. проф. 
Фраснкли. проф. (герм, име Йо

хан Франц) 11 
Фрнн, Карл 114 «. 
Фурнаджнев, Иван 190 
Фъртунов, Тодор Ст. 144 

Хаджи Ахмед сар! чизмели 
Кармъзъ. псевд. — вж Л е в -
с к и, Васнл 

Хаджи Днмнтър — пж Л с е-
и о в. Хаджи Днмнтър 

Хаджи Иларнон, протоеннгел 61 
Хаджи Мемцш ага 50 
Хаджи Мустафа ефендн 50 
Хаджи Пенчо 59 
Хаджи Стефан чорбаджн 51 
Хаджи Стоян 147 
Хаджиангелов, Цанко 59, 60, 92 
Хаджибакалоглу. Иван Д. 8 
Хаджибакарджноглу, Стефан 77 
Хаджииаснлсв, Жско 20 
Хаджнгеоргнев, Ради (Чорба

джн Ради) 163. 164 
Хаджнгеоргнев. Цане 151. 152 
Хаджигсоргнеаа Кнсимова. 

Евгения — вж К н с и м о в а, 
Евгения Хаджнднмнтрова 

Хаджнггоров. Захарин 83, 92, 
102. 104,118 

Хаджндимнтров, Лтанас 20 
Хаджиднмнтров, х. Иван 150— 

152 
Хаджнднмнтрова Владоза, Ев

гения — вж К н с и м о в а , 
Евгения Хаджнднмнтрова 

Хзджндобрез. ПанаПог 45 
Хзджпдраганов, Станчо 122, 

123 
Хаджниванов, Богдан 105 
Хаджикирков, Хрксто Ив, 112. 

114 
Хаджиманафов, Петко 71, 102 
Хаджнмихайлов. Г. 58 
Хпджнннкола, х. Ставри 15 
Хаджнннколаез. Енстатнн (Ста-

такн) 48 
Хаджнннколаев, Хр. 113 
Хаджиннколов. Йордан 93, 155, 

156 
Хадж и ни колов, Цанко 69 
Хаджнпеичович, х. Иаанчо 92. 

146. 168 
Хзджисавов. Антон 21 
Хаджнстоянов, Д. 120 
Хаджнстоянов. Тодор 152 
Хаджнтеодоров. Днмнтър Тодо

ров — вж Х а д ж н т о ш с в 
Цеиович. Днмитраки 

Хаджитеодорович. Днмитраки— 
вж Х а д ж н т о ш с в 
Цеиович. Днмитраки 

Хаджнтошев, Алсксандър 69 
Хаджнтошев Цоновнч. Днмит

раки (Днмнтър Тодоров Ха-
джитодоров, Хаджитеодоро
вич, Тошоолу) 67—69 

Хаджнтошев, Замфиракн 69. 
77 

Хаджнтошев. Тодор (Тодоракн) 
69 

Хаджихристов, Иван 92 
Хаджнхристов, Никола 50 
Хаджихристов, Пегьр 53 
Хаджниачен, ХЙДЖИ МИНЧО 48. 

58. 69. 92 . 
Хаджнцачов, х. Цончо 92 
Халачев. поп Харитон Стан-

чев 113 
Харасовиц 39 
Хасанов, Мехмед 161 
Херман. Коста 37 
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Херцен, Алексаидър Ив. 43 
Хесапчнс», хаджи Георги Хри

стов 70, 71, 102 
Хссапчнов, А. Л. 74, 92 
Хнлков, Княэ 16 
Хилфердинг Алексзндър Ф< 66. 

103, 183 
Хлнов, Анастас Хр. п. — вж 

П о и х и и о Й (ПОПОЙ). Анас
тас Христов 

Хитов, Паканот Иванов 26. 112, 
127, 132, 145, 166, 167. 171. 

' 176. 180, 181, 188-100 
Хит ров, Никола Диен 161 
Хитрово, Михаил Ал. 17 
Хлебаров, Георги 161 
Хлътев, Гавр л н л Груев вж 

Б е и к о в с к и. Георги (Га-
враил Груев Хлътев) 

Хорватовнч, полк. Джура 26—28 
Хорозов, Г. И. 113 
Храпов, н. Антон и Л 78 
Храпов, Дныо (Днмнтър) Въл-

чев (Васнльоп) 154. 155 
Хрельо 103 
Хрнсант, архнм. Самоковскн 

(Хрнсто Дойчннов) 100. 134 
Хрнсант, архнм. от Хаскопо. 96,97 
Хрнсант. мнтроп. Пловднвскн 

25. 103, 148 
Хрнсант, патриарх Царнград-

скн 69, 70 
Христов, В. 21 
Христов (Гачев), Величко То-

до ров 20—23 
Христов. Д. 142 
Христов, п. Димитър 123 
X рнстои, поп Захарнн (пои За-

хзрнн от Гебедже) 65-
X рнстои, Иван 150 
Христов, Кнрил 32 
Христов, Михаил 22 
Хрнстович, Нпколаки 147 
Христу, Васнле 178 
Хрулев, Тодор Т. 121, 142. 143 
Цалн, Йоан 16 
Цаиее. Белчо 58 
Цанев, С. ИЗ 
Цанкоп, Драгаи К. 74, УЗ, 102, 

103, 112, 127, 151, 153 
Цапкой, Кирнак А. 107, 108, 

I I I , 114, 166, 172, 175 
Цанков, Хрнсто 51, 102 
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Цанов, Илия 63 
Цаиовпч |?1, Илия 79 
Цанчоп, Андон 150 
Цянчов, Тодор 150 
Царнградскн, Г. А, 83 
Цэршшнскл. Магдалена (Ми-

хал акн Георгием) 171 
Цачов, Пенчо 102 
Цветков, Иван 152 
Цветков, Мнто (псевд. Гаячо) 

131, 132 
Цвиянович 39 
Цеко Мравнка, псевд. — вж 

С т а м б о л о н. Стефан Ни* 
колов 

Цепов. Никола 11, 15 
Ценов (Ценовнч). Тошо 69 
Цеиовнч Мннков, Димитър 26, 

132, 167, 172—178. 189 
Ценовнч, Днмитраки Хаджнто-

шев — вж X а д ж н т о ш е и 
Ценовнч, Димнтракн 

Ценовнч, Екатерина 177. 178 
Ценовнч, Люби на 177, 178 
Цнкалов, Хрнсто (Христодор, 

Христодул) Петров 90 
Цонев, проф. Беньо 45, 46 
Цонев. С-танчо П. — вж П о и-

ц о и е и, Станчо 
Цукала, Георги 147 

Чавдар. Чавдар воГшода, псевд. 
— вж С т а м 6 о л о и, Сте
фан Ииколон 

Чавдаров, Сотнр 8 
Чаликн, Атанас 136 
Чалоглу. Въл ко Тодоров 147 
Чалоглу, Тодор Въл кон 147 
Чалъков, Иван 23 
Чалъков, Николаи 113 
Чапрашиков, Стефан 38 
Чарторнскн. Адам 139 
Чснгслов, Тодор Я. 21 
Чсрвенаков, П. 153 
Чернев, Атанас 131, 132 
Чернев. Др. 126 
Чернев, Жельо Христов (дидо 

Жельо) 112 
Чернов, Петко 185 
Черняев, ген, Михаил Грнго-

риеинч 109, ПО. 162 
Чилингнров, Стнлиян 32 
Чиляев, Константин Бори

сович 109, ПО 



Чиятулов. Добрн Петров Мин-
дов 46, 185—187 

Чобаиов, д-р, Христо 167. 173, 
174, 193 

Чокалоглу. Н. И. 92, 93 
Чолаков, Васил 87. 89, 101, 

150 
Чомаков, Салчо Иванов 146— 

14У, 159 
Чомаков, д-рСтоян Иванов 10, 20. 

21, 67. 79, 81. 83, 90, 93, 102. 
104. 124. 137. 147. 149, 156 

Чомаков, Тодор Иванов 1-17, 149 
Чомаков, Хрнсто Салчов 149 
Чомакова, Велика Салчова 147. 

149 
Чорбаджи Васил 191 
Чорбаджи Вълко 147 
Чорбаджи Днмчо 51 
Чорбаджи Костакн 190 
Чорбаджи .Минчо 51 
Чорбаджн Ннколчо 51 
Чорбаджи Петко 190 
Чорбаджи Ради — вж X а л-

ж и г с о р г и е в, Ради (Чор
баджи Ради) 

Чорбаджи Янко 51 
Чушкой. Никола 50. 59 

Шанлвскнй, А. Л. 33 
Шапкарев, Кузман 98 
Шапчн Заде Давнчон 147, 148 
Шатобриаи 15 
Шафарнк. д-р Я и 67 

Шведоп, Григории Ст. 36 
Шекспир. Уйлнм 88 
Шсфср 88. 156 
Шиваров, Илия Д. 74, 121, 155 
Швлер. Фридрих 88 
Шишкой, Тодор Мнколов (Нико

лаевич) 11, 104—106, 120— 
122. 155 

Шишманов, д-р Иван 37 
Шншманов, Хрнсто Т. 20. 
Шншманоолу, Манунл Ив. 68 
Шмнд 163 
Шоков. Георги К. 161 
Шопов, Вълко Н. 99 
Шопов. Драгой Василев II, 167, 

180 
Шопов. Иван х. Василев 10 
Шотомски, Фердинанд 138 

"Шудрнловнч, К. А. 26 
Юго, Виктор 109 
Яблански, Днмитър М. 35 
Яворов. Пейо Крачолов 32, 33 
Ягич. Ватрослав 37 
Ямболов. Д. 109 
Янакнсв. Стоив, псевд. — вж 

С т а м б о л о в, Стефан Ни
колой 

Янссум — вж Б о т е и Петкоэ, 
X ристо 

Япков, Кнруш 23 
Я ни.] и (Янулн) — Търновчавн-

на. Днмитър 104 



г 

У К А З Л Т Е Л НА Г Е О Г Р А Ф С К И Т Е И М Е Н А 

Азреи (Варнснско). с. 65 
Австрия (Австро-Унгарня) 27. 

33, 138. 173; вж и Д о л и а 
А в с т р и я 

Азия.21 
Акип, гр. 131. 132 
Ала ген — вж П ъ с т р о в о {А-

лаген, Чирпанско) 
Александрия, гр. а Румъиия 

109, ПО.Ј20 
Алфатар (Сцлистренско), с. 59 
Англия 108. 120, 138, 139. 173 
Арабаконак. проход 190 
Арбанаен (В.-Търновско), с. 48. 

60, 62 
Асеиовград (Станнмаца), гр. 160, 

161 
Асеиовградско 160. 162 
Атнна. гр. 8, 9. 13. 15 
Атон — вж С в е т а с о р а (Атон) 
Алъуслсби (Смолянско) 162 
Балкана — вж Ста ра п л а п ч на 
Балкански п-ов 14, 17. 40 
Баница (Серско), с. 90 
Банско. гр. 104 
Баня (Пнрогско). с. 27 
Батак(Лещерско). с. 9, 99. 137 
Бачковски манастир 25. 148. 

149 
Беброво (Еленско). с. 48—54. 

57. 59. 61. 72. 76. 123. 156 
Бекет. гр. 131 
Белград. (Бялград). гр. 26, 28, 

33. 39, 67. 104. 109. ПО. 112. 
142. 156. 173. 175—178. 181. 
188. 190. 193 

Белоградчншко 9 
Бело^орска Тракня 161 
Белослав (Гебедже. Варненско). 

с. 65 
Бсрковииз. гр. 23. 63. 149. 152 
Берковско 148. 149 

Берлин, гр. 11. 33, 39 
Бесарабня 12. 115—117, 174 
Благоевград (Горна Джумая), 

гр. 118. 162 
Богот 1?|, с. 158 
Болград. гр. 9—12, 15, 23. 108— 

111, 173, 174, 180 
Босилеградско 27 
Бос н а 27-
Бостон, гр. 37 
Ботевград (Орхание). гр. 189— 

191 
Ботевградско (Орхаинпско) 69, 150, 

190. 191 
Браила, гр. 9. 10, 12. 13, 15. 37. 

38. 45. 87. 88. 100. 108—ПО. 
113, 114. 173—176, 178—180. 
182 

Брашов, гр. 8 
Брсзе(Девинско), с. 162 
Бруса, гр. 74 
Брюкссл, гр. 33. 40—43 
Будапеща. гр. 98 
БУЗЪУ, гр. 109 — 111 
Букурещ, гр. 8—10. 12—15, 26. 

33.38,39.60.68.93. 100. 107 — 
114. 117, 120. 127. 128. 131. 
158. 165,—168. 172. 174 — 178, 
180. 181. 183. 188—195 

Бургас, гр. 15. 18 
Бурджцкьон (Одринско), с. 64 
Бутово (Павлнкенско), с. 54 
България (Българско. Княжество 

Българня) 8—10. 12, 14. 16. 19. 
27. 30. 31. 33. 34. 3 6 - 3 8 . 40. 41. 
43.46,68.70.82,88.93.94, 101, 
107—110. 120.121. 127. 132, 134. 
144. 153.156. 163. 166—169, 173. 
174. 177. 178, 134. 189-191. 
193—195; вж и З а п а д н а 
Б ъ л г а р н я ; Ю ж н а Б_ъ л-
г а р и я 

Бяла Слатина, гр. 78 
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Бяла черква(Горни турчета, 
Павлнкеиско). с. 123 

Бялград — еж Б е л г р а д 
(бялград) 

Вардарско 149 
Варна, гр. 18, 52. 60, 65. 75. 

95. 98. 120. 160, 161. 175. 181 
Ватопсдски манастнр 68 
Вашингтон, гр. 39. 40 
Велеград. гр, 13 
Велсс. гр. 66. 137. 185 
Велико Търново (Търново). гр. 

18. 33. 41. 48. 49. 51. 53. 54, 
57—63. 69. 72. 74—77. 80, 81. 
92—95, 102. 105. 106. 121 — 123. 
129. . 130. 142—144. 153. 
155—159. 169. 175, 177. 180, 
183. 189. 191 

Всликотъриовско (Търкочско) 48, 
49. 57. 61.. 123. 128. 130. 132. 
148. 149 

Внднн. гр. 28. 59. 60. 63. 68—70. 
79. 101. 102. 151 

Внлнлскн край 14 
Вндннско 147—149. 176 
Видраре- .{Тетсвснско). с. 190 
Ввела, гр. 16, 33, 38—40. 47. 

69. 9!.. 93, 95. 122. 142. 153— 
155, 194 

Власннци (Трънско). с. 26 
Влашко 12. 68. 101. 112. 120. 

127. 166. 167. 189; вж н 
Р у м ъ )1 и я 

Воден, гр. 66. 86 
Водснска 149 
Воронеж, гр. 40 
Враждебна (Софийско), с. 45 
Враия. гр. 90 
Враца. гр. 28, 44—46, 58. 69. 

70. 74п76. 151, 190 
Врачанско 28. 148. 149 
Вълканещи (Измаилски окръг, 

Бесарабня). с. 116 
Габрово. гр. 48—55. 57—62, 71. 

74, 102-104. 145. 146. 153-156, 
178. 184, 185 

Гзбропскн "проход 52 
Габровско 52. 154 
Галяц, гр. 10. 59.. 88, 93, 108. 

110, 131. 180—182. 184. 185 
Галия — вж Ф р а и Ц и я (Галин) 
Гебедже — вж Б е л о с л а в 

(Гебедже, Варненско) 
Германия 33 
Гложенски манастир 79 
Голямо Яларе (Търновско)— вж. 

Р у с а л я (Яаларн, Голямо 
Яларе, Търновско) 

Горкн (Нижни Новгород), гр. 
I ' Ј. I 

Горна Джумая — вж Б л а г о с и-
г р а д (Горна Джумая) 

Горна Оряховица, гр. 49. 58, 
121 

Горни Студен (Горна Студена. 
Свнщовско). с. 28 

Горни Туриста — вж Б я л а 
ч е р к и а '(Горни Турчета. 
Павлнкенско) 

Горнооряховско 123 
Годе Делчев (Неврокоп), гр, 

90, 91 
Гоиеделчевско (Неврокопско) 90. 

91 
* Гърцня И, 72. 100 

Гюмюрджннеко 162 
Гюргево. гр. 108—110, 113, 

127—129, 131, 179. 193. 195 

Девннско 160—162 
Дедеагачко 162 
Делнград, гр. 108 
Демнрхисарско 149 
Джурово (Тетевенско). е.. 191 
Диарбекир. гр. 22. 23. 158 
Дипсизгьол — вж Е з е р о и о 

(Днпснзгьол, Първомайско) 
Добруджа 47, 56, 128, 148 
ДоАран 148 
Дол и а Австрия 194 
Долна Оряховниа (Г. Оряхов-

ско). с. 49 
Долно Райково (Смоляпско). с. 

163. 164 
Долно Чом\'рлия (Тулчанско), 

с. 23 
Драгалепски манастир 44 
Драгалевци (Софийско). с. 45 
Драгонново (Кослука. Хасков-

ско). с. 97 
Драмско 125 
Дряново, гр. 48. 51. 52, 54. 57— 

59. 123. 143 
Дрянопско 51, 149 
Дубровник, гр. 33 
Дунав. р. II, 178. 192 
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Дупиииа - в ж С т а н к е Д и-
м и т р о й (Дупнииа) 

Дупнншхо - в ж С т а н к с Д и 
м и т р о в с к о (Дупнншко) 

Европа 60, 190 
Езерово (Днпсизгьол, Първо-

майско), с. 96. 97 
Елена, гр. 48. 50—52, 54. 55. 

58, 59, 61, 62, 64, 72, 73. 76, 
77, 80, 155. 156, 158. 183 

Елеиско 48, 52, 54, 56. 62. 72. 
73, 76. 122. 156 

Еннджс Вардар, гр, 85, 86 
Еннна (Казанлъшко), с. 137 
Еиншсхирско 148 ^ 
Ески Джуман — ьж Т ь р г о-

в и 1Ц с (Пеки Джуман) 
Етрополе, гр. 69, 149. 152. 19(1 
Етулие (Измаилскн окръг. Бе* 

сарабня), с. 116 
-Етърът (Габровско). с. 164 
Ешеккулак | ? | , с. 161 

Женева, гр. 40. ИЗ. 165. 166 
Жеравна (Котленско). с. 49, 50. 

54 

Заграде (Исарлък. Хисзрлъка, 
Гоиеделчеаско)р с. 90 

Загреб, гр. 33. 38 
Залибург, гр. 46 
Западна България 28 
Западна Европа 136 
Землнн, гр. 172 
Зсмун, гр. 173, 174 
Зимним, гр. 110 
Злата рнна (Елеиско). с, 52 
Златниа, гр. 127 
Знсполс, гр. 26 
Зографскн мзнастнр 90. 101 

103, 118 
Зъхнснско 72 

Измаил, гр. ПО 
иэмнд; гр. 21 
Индия 60 
Иран (Персия) 60 
Исара (вероятно Хисари, Кар-

ловско), с, 191 
Исарлък — вж З а г р а д е 

(Исарлък. Хис*рлъка. Гоие-
делчеиско) 

Италия 176 
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Йена. гр. 39 

Казан, гр. 133, 134 
Казаилък, гр. 60, 94, 137. 161. 

162 
Казанлъшко 52, 137; 161 
Калараш, гр. 12 
Калафат, гр. 131 
Калипетрово — вж П с т р о-

в о (Калипетрово, Си л ист реп -
ско) 

Кадофер. гр. 10, 44. 104. 162. 
195 

Капнновски манастнр 78 
Капрера, гр. 176 
Каракас, гр. 40 
Караорман | ? | . с. 61 
Карлово, гр. 88. 89, 102. 162. 

189-191 
Карловско 191 
Карнобат — вж П о л я н о к -

г р а д (Карнобат) 
Касличан. гр. 23 
Киев. гр. 9. 10. 89, 100. 101. 

133. 134. 146. 154 
Кнево — гръики Екатерински 

манастир 101 
Килнфарево (В.-Търнооско), с. 

48. 49. 54. 59. 61 
Кишинев, гр. ПО, 112. 114. 158 
Кладово. гр. 27, 108—112. 117. 

127. 180 
Клнсура. гр. 150—152, 161 
Княжество България — пж 

Б ъ л г а р и я (Българско, 
Княжество България) 

Кованлъка — вж П ч е л и щ е 
(Кованлък'а, В.-Търновско) 

Ковачевипа (Гоиеделченско), с. 
90 

Кожлювии (Елеиско), с. 52 
КозлодуЛ (Оряховско). с. 175 
Копрившица. гр. 24, 69, 147, 

149—151, 161 
Кослука — вж Д р а г о й-

н о в о (Кослука, Хасковско) 
Косовин — вж . К ъ с о в и и 

(Косовин, Дрнновско) 
Костур, гр. 124 
Котел, гр. 20. 21, 45, 46, 48-

52. 61. 62. 182-184 
Котлснско 49 
Крагуеваи. гр. 68, 112 
Краево (Ботевградско). с. 69 



Крайова, гр. & 109, ПО. 112, 
131, 173 

Кратово, гр. 81 
Крнворечиа па лавка, гр. 26 
Крнмскц п-рн 176 
Кронщад. гр; 40 
Коушевац, гр. 26. 27 
Кулско 9. 148 
Кумановр. гр. 86 
Кумрумахалн — вж Р а з д с л - -

и и (Кумрумахалн. Търгрвщц-
ко) 

Курчнй (Измаилскн окръг. Бе
са рабий), с. 116 

Къмиина. гр. 173 
Кьсовин (Косовци. Дрянопско), 

с. 51 
Кюстенднл, гр. 27. 28. 63, 78. 

79. 81-83 . 104. 149 
Кюстендплско 91. 149 
Лайппнг. гр. 33. 39. 42. 46 
Лариса, гр. 147 
Лсвочево (Смолянско), с. 161. 

162 
Ленинград (Петербург, Петро

град), гр. 17. 26.' 31, 33, 39. 
40. 43. 88. 98. 100, 102, ПО. 
III. 113. 128. 134, 135. 182—185 

Лсрии, гр. 86 
Леснивски манастир 66 
Лнлконо (Смолянско), с. 161 
Ловеч. гр. 54. 79. 80, 150. 153. 

188—190 
Ловешко (Ловчанско) 148. 191 
Лом. гр. 21, 37 
Ломско 9 
Лондон, гр. 38—40, 109. 137. 

139. 178 
Ласковей, гр, 54. 53—60, 62, 

76. 77, 105. 123. 142, 143, 189, 
191 

Лясковски манастир — вж Си с-
т н П е т ъ р н П а в е л . 
манастир край Лясковеи 

Македония 67. 72, 86, 91, 98. 
107. 125, 138 

Мала Азия 132. 140 
Малевр (Лсеновградско), с. 160 
Малко Яларе — вж С л а в е й-

к о в о (Малко Яларе. Дря-
новскр) 

Малко Търиово, гр. 140, 111 
Малта. о-в 138 
Мандър (Мала Азия), с. 140 
Марсилня, гр. 93 
Мачнн, гр. 178 
Мелник, гр. 101 
Мсчка — вж О б о р и т е (Ме-

чка, Панагюрскр) 
Миндя (Еленско), с. 52 
Миневии (Еленско), с. 62 
Монтевидео, гр. 40. 41 
Моравия 13 
Москва, гр. 10. 16. 17, 33, 38, 

40. 46. 47, 89, 100. 101. 109-
III . 114. 128, 133, 134, 158. 
175 

Мугла (Девинско), с. 161 
Мюнхен, гр. 33. 39, 
Иеврокоп — вж Г о н е Д е л 

ч е в (Неарокон) 
Нежин, гр. 43 
Пижнн Новгород — вж. Г о р-

к и (Инжнн Новгород) 
Николаев, гр. 16. 17. 38, 112. 

153, 185 
Ниш. гр. 27, 38 
Нов Слнвен. българска коло

ния край гр. Плоещ 15 
Нова Загора. гр. 122. 123 
Поваково (Лсеновградско). с. 

162 

Одеса, гр. 16, 17. 26. 31. 36. 
44, 72, 88, 91. 100. 102. ПО. 
130, 134. !37. 145, 153, 155, 
167. 173, 178. 182, 183, 195 

Одрин. гр. 27. 69. 86. 125, 147 
Одрннско 64, 148 
Олтеннца. гр. МО, 111. 131 
Омуртаг (Осман Назар), гр. о2. 

53 
Ориепта 138 -
Орхание — вж Б о т е в г р а д 

(Орхаине) 
Орхаиийско — вж- Ь о т е в-

г р а д с к о (Орхаиийско) 
Оряхово, гр. 69 
Оряхово (Лсеновградско), с. 

160—162 
Оряховско 148. 149. 161 
Осман Пазар — вж О м у р* 

т а г (Осман Пазар) 
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Павлнкеиско 54, 123 
Пазарджнк ' (Татар Пазарджик^ 

гр. 24, 25, 72, 90, 91. 99, 100. 
127. 136, 137. 1-17. 151, 189 

Пазарджишко 148 
Паленсчко 8'1 
Палермо, гр. 33 
Панагюрнще, гр, 76, 77, 88. 

89. 127. 136, 150, 159. 161 
Паранин, гр; 110 
Париж, гр. 9. 11, 33, 39. 40. 

53. 109, 137. 138, 153, 155. 
156 

Перущниа (Пловднвско), с. 161 
Персия — БЖ И р а н (Персия) 
Петербург — вж Л е н и н-

г р а д (Петербург, Петро
град) . 

Петрово (Калнпетрово. Силист-
ренско), с 120 

Петроград — вж Л е и и н-
г р а д (Петербург, Петро
град) 

Петропавловски манастир 123 
Пещера, гр. 90. 99, 100. 137 
Пещерско 137 
Пнрдоп, гр. 150—152 
Пнрея, гр. 11 
Пирот, гр. 26, 27, 68. 80 
Пиротско 27 
Писашша (Сыоляиско). с. 162 
Писек, гр. 167. 168 
Пнянечкн манастир 84 
Плевей, гр. 24. 68, 69. 74. 76. 

149. 175. 190, 191 
Плевеиско 149 
Плондив, гр. 14. 18, 19, 24, 41. 

72, 81, 82, 88. 90, 91. 96. 97, 
99. 10?. 121. 137. 147—151, 
161. 162. 181, 187. 190 

Плоадивско 147—149 
Плоощ, гр. 8. 11, 15, ПО, 112, 

177. 178 
Поляновград (Карнобат), гр. 76 
Правей (Ботевградско), с. 150. 
Прага, гр. 13, 33, 39. 40. 67 
Прилеп, гр. 86 
Проваднйско. 149 
Провадия. гр. 52 
Прусия 138 
Прут, р. И 
Пчслнще (Кованлъка. В.-Тър-

новско). с. 57 
Първомайско 96. 07 
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Пъстрово (Алаген, Чирпанско), 
с. 154 

Радомнр, гр. 28, 79, 83 
Радомирско 91, 149 
Раздел цц (Кумрумахали, Тър-

говищко), с. 72 
Рнлски манастир 68, 69, 78, 

102, ЮЗ, 118, 133—135 
Рим. гр. 9 
Рио де ЖанеПро, гр. 40 
Ровно, гр. 17 
Родопн, пл. 161 
Румышя 26. 108—111, 113. 120. 

168, 173. 178; в'ж и В л я ш к о 
Рупчос. облает 162 
Русаля (Яаларн, Яларе, Голямо 

Яларе, Тэ.рновско), с. 130 
Русе. гр. 8, 14, 21—23. 93. 95, 

107. ПО. 126. 131. 132. 154— 
15$, 158. 159, 168. 172. 177, 
179. 181. 194 

Русенско 22, 53, 55, :132, 149 
Русня 9—П, 13, 17. .33. 36, 53. 

82. 87, 89, 100, 104, ,108, 109. 
111. 114—117, 127.'129, 133— 
136, 138. 144. 151. 156. 164.173. 
174. 176. 177, 182, 189, 193; 
вж и Ю ж н а . Р у с и я 

Салнево | ? | 68 
Самоков. гр. 27, 93, 98, 100. 

102. 104. 118. 119, 143. 144 
Самоковско 148, 149 
Самос, о-в 184 
Сан Стефано. гр. 12& 
Сан Франинско, гр. 46 
Сатуново (Изманлскн окръг. 

Бесарабия). с. 116 , 
СЛЩ — вж С ъ е д и н е н и 

а м е р и к а н с к и т а т и 
(СЛЩ) 

Света гора (Лтон). п-в 62.. 101, 
103 

Света лавра, манастир ;п Спета 
гора 62 

Свети Пантелеймон,' манастир 
в Русня 134 

Свети Петьр и Павел, манастир 
край Лясковец 143 

Свирин (Врачанско), с. 28 
Свищов, гр, 9. 61, 74, 143. 153. 

155-157. 164. 17« 
Свнщовско 28 
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Сепастопол, тр, 75 
Севлнево. гр. 49, 51, 52. 74, 75, 

95, 153 
Севлиеиско 149 
Сер (Серее), гр. 90, 91, 124, 125 
Серско 90, 125, 149 
Сивас, облает в Централка 

Турция 150 
Силистренско 59 
Снмбнрск — вж У л я н о в с к 

(Симбирск) 
Синджнрлнй — вж В е р и г о-

в о (Синджнрлнй). Карловско 
Скопие, гр. 86, 137 
Скрнжево (Зъхиенско. Гърния), 

с. 72 
СлавеЙково (Малко Яларе, Дря-

в новско), с. 51, 60 
Сланик (Тозлук), местн. 149 
Слатнпа, гр. в РУМЪНИЯ 109, 

168, 173 
Слнвен. гр. 9—11. 15, 19, 62. 

64, 80. 122. 186. 187, 
Смедерево, гр. 27 
Смирна, гр. 103 
Смолян, гр. 161 
Смолянско 161, 162, 164 
Сокол ски. манастнр 57, 62 
Солун. гр. 43, 66, 67, 86. 125, 

141 
Солунско 147, 148 
Сопот. гр. 24, 151, 162 
София, 16. 19, 26—30, 32, 34, 

36—44, 46, 47. 63, 69, 78, 81. 
85, 102, 126. 127. 135, 137, 
144, 149. 151. 153, 157. 169— 
172, 174. 175, 177. 190 

Софийско 45, 149 
Средногорне 161 
Станнмака — вж А с е н о в-

г р а д (Станнмака) 
Станке Димитров (Дупннца), 

гр. 102, 104, 119 
Станке Днмнтровско (Дупннш-

ко) 91 
Стара Загора, гр. 18, 93. 94, 

102. 128, 136, 137. 147, 148, 
153, 160, 168. 19а 

Стара планина (Балкана) 52, 188 
Старозагорско 148 
Стой ките (Девннско), с. 160, 161 
Стокхолм, гр. 40 
Струмншко 125 

Съедннени змернканскн щоть 
(САЩ) 39 

Сърбия 9, 27. 28, 55, 68, 108— 
113, 115. 127, 136. 151. 167, 
172, 181 

Татар Пазарджнк — иж П а з а р-
д ж и к (Татар Пазарджнк) 

Тетевен, Тр. 152, 189, 190 
Тетевенско 190, 191 
Топлидол (Боснлеградско), с. 27 
Тозлук — вж С л а н и к (Туз

лук, Тозлук) 
Тракня 107, 160; 

вж и Б е л о м о р с к а 
Т р а к н я 

Троицко-Сергиева пусти и я II] 
Троянски манастнр 79 
Трън, гр. 26—28 
Трънско 26, 28 
Трявна. гр. 48—55, 58—62, 

74, 75. 121, 123, 158, 159 
Тузлук — вж С л а н и к (Ту

злук, Тозлук) 
Тулча, гр. 20, 

22, 23, 64, 183 
Тулчанско 149 
Турну Магурели, гр. МЭ-^-Ш, 

"167", 168.'173, 188. 190 
Турну Северин, гр. 9. 109—112, 

173, 180. 193 
Турция 13. 14. 33. 117. 120, 138, 

150. 153. 164. 173, 176 
Тутракан, гр. 64 
Търговищс (Ески Джумая). гр. 

76, 77. 93, 95. ИЗ 
Търговнщко 72 
Търново — вж В е л и к о Т ъ р-

н о в о (Търново) 
Търновско — вж В е л и к о -

т ъ р н о в с к о (Търновско) 
Узунджово (Хасковско), с. 151, 

152 
Уляиовск (Симбирск), гр. 133 
Упсала, гр. 40 
Устово (Смолянско), с. 162. 164 

Флорентина 112 
Франция (Галня) 120. 138, 156 
Халки. п-в 103, 139 
Харков. гр. 36, 39, 40, 46, 88, 
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Каскоао. пЙ 45, 9 6 - 9 8 . 101. 
(61, 162, 179 

Хаскоыско 97, 147—149, 151.162 
Хасовйца (Смолннскб), с. , 162 
Херцеговнца 27, 127 
Хнлендар 118 
Хилендарскц манастнр 118, 152 
Хнсарлъка — вж З а г р а д и 

(Исарлъка, Хнсарлъка, Гоие-
делчейско) 

Хнсар (Карловско) — вж и 
И с а р у (вероятно Хисарн. 
Карловско) 

Хърсово (Русенско), с. 22. 2-1 

Царнброд, гр. 28. 47 
Царнгрлд, гр. 8—10. 15. 

2 0 - 2 3 . 49, 55, 5 7 - 6 1 . 
67. 6 9 - 7 2 . 76. 7 8 - 9 1 . 
96. 99 -104 . 107, 109, 
121. 124. 125. 128. 131. 
137. 140. 141. 146-148. 
152. 154-156. 158. 159, 

16. 
6 3 -
9 3 -
119. 
136, 

150— 
163, 

164, 167, 168, 181-185. 187 

Чепеларе (Лсеновградско). 
161. 162 

Черновиц 4 0 

с. 

Черна вода (Еленско), с. 73 
Черна »ода. гр. 22, 23 
Черна гора 189 
Чехия 13, 167. 168 
Чнрпапско 154 
Чнпровско 148 
Чобан махалеси (Хаековско), 

с. 97 
Шипка (Казанлъшко), с. 161 
Шипченскн балка и 146 
Шипченскн проход 52 
Широка лъка (Депинско), с. 

161, 162 
Шумен, гр. 20—22. 41, $5, 94. 

120. 156. 179. 180. 184 

1Дип. гр. 81, 86 

Южна Българнн 97. 175 
Южна Русия 11, 115—117, 167 

Яаларн—'вж Р у с а л я (Го-
лямо Яларе. Яаларн, Търнов-
ско) 

Ягодина, гр. 26 
Ямбол. гр. 1 ^ « , М 
Яросланл. гр. 1101 М1. 133 



/ 

П Р Е Д М Е Т Н О-Т Е М А Т И Ч Е Н У К АЗ АТ ЕЛ 

Лбаджни 184 
Абдикации 127, 159 
Автобиографии 101,188 
Агентства 

Българскн 40 
Чуждестраннн 116,117 

Агснцин 40 
Администрация, административ* 

ни деления, администрати
вен персонал 41, 48—50, 
52, 54—56, 79, 95, 127, 149; 
вж н В и л а е т и; Гу
б е р н а т о р и, 
н а т о р с т в а ; 
N и и; К а з и; 
н а х и и с к и 
О б щ и II н. . *; 
и о л с к а 
Л И И . ♦ 

г у б е р-
Г у б с р-

Н а х н и, 
с ъ в с т И; 

О в ч е-
о б л а с т ; О к о * 

О к р ъ з »к *.; 
С а н л ж а ц и 

Адреси Ю8, НО-112, 114, 128; 
159, 171, 174 

Азбуки 25, 136 
Ази 49 
Азиатски департамент 17 
Академии (вж и Д у х о в и и 

у ч и л и |ц а, д у х о в и и 
а к а д е м и и ; С р ъ б с к а 
в е л и к а ш к о л а . . . ) 

Меднцннска академия в 
Царнград 91 

Югосланска академия в 
Загреб 38 

Акварели 45 
Албаиско възраждане 15 
Албании, албански народ 16 
Амбулатории I [4 
Амнистии 27 
Анабаптиста 11 
Ангария 53, 54, 56, 94 
Англичанн 139 
Аагло'Турски отношения 139 

Алексия на Босаа н Херцеговина 
(1908) 2/ 

Антологии 102 
Антропологии 15 
Арабаджин 56 
Арбанасчани 60 
Ареста, арестувзпи 19, 125, 127. 

132, 167, 189—191 
Арзухалн 58 
Аритметика 103 
Армии 19, 27, 28, 38, 39, 108; 

вж и А р т и л е р и я; К о и* 
л и ц а ; П е х о т и и в о й-
с к и; Р у с к и в о и с к и; 
Т у р с к и в о А с к и 
( а с к е р ) 

Арнаути 52 
Артилерня 143 
Артнстн 46 
Археологически неходка 44 
Архива, архивна документа 31, 

33,38, 45,46, 105, 118, 127, 
134, 175, 193; вж и Б ъ л -
г а р с к о ц а ц и о н а л-
н о р е в о л ю ц и о н н о 
д в и ж е н и е — Р е в о л ю -
ц и о и н и а р х и в а 

Архиепископии — пж О х р и д* 
с к а а р х и с и и с к о п и я; 
И п е к с к а а р х и е п и 
с к о п и я 

Архитектн 87, 170 
Аташета 137 
Атеитати 43 
Атласа 152; в ж и Г е о г р а ф-

с к а к а р т и 

Бакуниной съюз 129 
«Балкапнка» 31, 33, 40 
Балкански села 54,55 
Балтаджии 56 
Банкерн 177 
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Банково дело, банки (вж и 
П а р и . - . ) 

Българска народна Сапка 
в София 33, 35, 78, 137 

Земеделска банка в Иэ-
точна Руиели.я 137 

Банка <.СгчН1 ЬуопаЕз» 
86 

Кооперативиа банка в 
Софии 44 

Баискалии 104 
Барут 57, 161 
Васин" 184 
Бздчн (-1 
ВыигС'сэуК 28, 161, 162 
0.6,00431 и 49, 51. 53, 59, 61 
Бег,; нк, беглИКЧИй, беглнкчнй-

стЕО 55, 94, 148, 104 
Бедел (бедМ-и аскерн, харач) 

;5 , 82, 97 
Бежаиан — вж Б ъ л г а ре к а 

см и г р а н и я м б с ж а и-
ц и 

Бейове Г2, 56 
Берати 62, 95, 125 
Берлински кокгрес 16, 126, 127, 

162, 175 
Библиография; бнблнографн 

33, 42, 43, 89 
Библиотеки, библиотечно дело 

(общо) 30, 33,36,39-42, 44, 
133; еж и З а п л а т и 
(у ч и т е л с к и, б и б л и о-
т е ч н и и д р . ) 

Библиотека на А. Г. Драи
ла р 37 

Библиотека на Българ-
ската екзархия в Ца-
риград 136 

Библиотека на Българ-
ското кннжовно дру
жество в Браила 37, 
38, 42 

Библиотека на Бъл-
гарското учен нческо 
дружество «Братски 
труд» о Николаев 
(СССР) 58 

Библиотека на Висшето 
училище в София 98 

Библиотека на Г. С. Ры
кове к и 175 

Библиотека на Д. Папа-
йотов 40 

Библиотека на Дирекции 
_ На статистиката 37 

Библиотека на д-р К. Кае-
пер 37 

Библиотека на Ив. Н. 
Денкоглу 38, 42 

Библиотека на Ни. Поп-
пелчев Грудой 38 

Библиотека на Ив. Ст. 
Аидрснчнн 40 

Библиотека на Л. Кара-
'велов 38 

Библиотека на М. Дрннов 
46 

Библиотека на И. Жеков 
39 

Библиотека на М. А. Иа-
чев 39 

Библиотека на П. Хаджи-
добрев 45 

Библиотека на П. П. Сла
вен ков 40 

Библиотека на Пазоанто-
_ глу 45 

Библиотека на Пловдив-
ската гимназия 31 

Библиотека на Си. Па
лау зов 40 

Библиотека на Си. Гу-
Лћбчеп 39 

Библиотека на Ст. Ве|»-
ковач 40 

Библиотека на х. Н. Д. 
Мпнчоглу 33 

Библиотека на Ю. Ив. 
Вснелпн 38 

Библиотеки в Париж 33 
Градска библиотека 'в 

Пловдив 44 
Градска публична библио

тека в Одеса 31 
Земска библиотека и Прага 

33 
Императорск;: публична 

библиотека и Петербург 
31 

Народна библиотека в 
Белград 67 

Народна библиотека в 
Пловдив 43 

Народна библиотека в Со
фия ЗГ>-46 
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Народиз библиотека и Тър-
НОЙО 36 

Прпдвориа и държавна 
библиотека и Мюнхен 33 

Унноерснтетска библиотека 
в София 44 

Библиотечеи комитет 30, 31 
Библиотечна ипалнфнкаиия 33 
Библиотечми кадри 31—34, 46 
Биографии 77. 92, 98, 104, 115, 

127, !69, 194; вж и А в т о-
б и о г р а ф и и 

Бирннцн 49 
Бичкиджнп 56 
Богослужение, богослужебни кни

ги 25, 47, 60, €8, 75, 84. 
90, 103. 133, 138, 155; еж 
Н Ж И Т И » 

Болести 12, 87; вж и Е п и-
д с м и н; Х о л е р а ; Ч у -
м а 

Болести по жнвотшпе 12; РЖ И 
Д и р е к ц и и — Г л а в и а 

д и р е к ц и я на С а н й-
т а р н а т а с л у ж б а з а 
к о р е м и и я т и ф п о 
д о б и т ъ к а; Е п и з о о -
т и я 

Болници 12, 44, 98, 112, 133, 
135 

Бракоие, брзчии въпроси 15, 
23, 119, 123, 158, 181, 187 

Бпошури II, 15, 17, 65 , 138, 
144, 105 

Бръсмарство 150 
«Ьулгарика» 40 
Бунтоне 

Браилскн бунт (1841) 14 
Русенски бунт (1887) 18, 

Сеиклеров бунт (1878) — 
вж В ъ с т а н и я — 
Р О Д О II С К О В Ъ-
с т а и и е (С с и к л е-
р о в б у н т , 1878) 

Българи, български народ, бъл-
гарско население (общо) 13, 
19, 22, 23, 5 0 - 5 7 , 61, 62,67, 
48, 81. 83, 86, 89—91, 97, 
101, 107, 109— 113, 116, 117, 
120, 121, 125—127, 132, 136, 
138-140, 142, 144, 146, 157, 
161—164, 16/, 118, 171, 173, 
175—178, 183. 189 

Атннскп българи 9 
Букурсщки българи 94, 

I I I , 113, 127,. 173 
Македонски българи 125 
Румъискибългари 109, 173 
Царигсадскн българи 93, 

136, 152 
българи на руска служба 174 
Българи на турска служба 

48—58, 62 
Българи на чуждестранна служ

ба 12 
Българо-а мер нка иски отноше

ния 107 
Българо~англнАскн отношения 

108, ПО, Ј78 
Българо-гръцки отношения 22, 

86, 100, 125, 138 
БългарО'Нталианскн отношения 

107, 176, 177 
Българо-румънскп отношения 

116, 117 
Българо-рускн отношения 11, 

31, 36, 40, 45, 104, 108, 
120, 127, 133, 134, 172, 182; 
183, 189; вж и Б ъ л г а р-
с к о н а ц и о н а л и о< 
р е в о л ю ц и о и п.о д в н-
ж е н и е- . .; В я р а т а . 
н а б ъ л г а р и т е в: 
о с в о б о д н т с л н а т а 
м и с и я на р у с к и я на
р о д ; П р и з н а т е л-
и о с т н а б ъ л г а р и т е 
к ъ м р у с к и я н а р о д 

Българо~сръ6ск11 отношений 26; 
27, 40, 68, 99, 112, 127, 142, 
172, 175, 189 

Българо-турскн отношения 9, 22 
Българо-черногорскн отношения 

169 
Българомохамсдани 162 
Българска екзархия, български 

екзарсн 20, 22, 44, 63, 64, 
78, 83—86, 93, -95, 124—126; 
156, 187;" иж и "Б и б л и о* 
т е к и , б и б л м о т е ч н о 
д е л о — Б и б л и о т е-
к а на Б ъ л г а р с к а т а 
е к з а р х и я в Ц а р и -
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г р а д ; I; к з а р х II и с к и 
с ъ в е т ц 

Българска Эмиграция и бежан-
ци II, 18, 15,26,27, 113. 116. 
151, 154 

Българска история* 139 
Българска патриаршня 14, 101 
Български сзик 8, 25, 48, 67, 

69, 75, 90, 98. 140, 142, 164. 
183; вж и С т а р о б ъ л -
г а р с к н е з н к 

Български колонии, български 
колонист« 8, 11, 12, 15, 116; 
иж И П р е с е л в а и н я, 
и р е с с л и и ц и 

Българско пъзраждаис 65, 139, 
177 

Българско национал но-рсиолю-
цноиио движение (общо) 26, 
57, 64, 106—115, 120, 127, 
128, 130-132, 145, 159 — 
160, 165—168, 172—178, 180, 
181, 188—193, 194; иж и 
Б ъ л г а р с к о о п ь л ч е-
и и е, о п ъ л ч с и ц и ; 
В о й и и — Р у с к о-т у р-
с к а в о й н а (1877—1878), 
С р ъ б с к о-т у р с к а в о й-
п а (1876); В ъ с т а и и я; 
З а т о ч е н и и , 3 а т о ч-
и а н и я; Т у р с к о и г о 
и Б ъ л г а р и я; Ч е т и , 
ч е т н и ч е с к о д в и ж е 
н и е 

Арабаконашки обнр (1872) 
64. 131. 132, 167, 168, 
190, 191 

Благотворители» общества 
в Румъння 109 

Благотпорително общество 
в Александрия 109, 110 

Благотворнтелио общество 
8 Вел град 108—110 

Блнготворително общество 
(дружба) в Бранла 108— 
111, 114 

Благотворително общество 
в Бузъу 109, ПО 

Бл а готвор нтел но общество 
в Галац 108, ПО 

Благотворнтелио общество 
в Гюргево 108—110 

Благотпорително общество 
□ Крайова 109, ПО 

Благотворнтелио общество 
в Олтеннца 110 

Благотпорително общество 
в Слатнна 109, ПО 

Благотворително общество 
^ в Турну Магу рели 109,110 
Български революционен 

комитет в Писек (Чехия) 
167, 168 

Бъл гарск и революционен 
централен ком итет 
(БРЦК) в Букурсщ 26, 
128, 131, 165—168, 173. 
175. 176, 178, 189. 190, 
193, 194 

Български революционен 
централен комитет 
(БРЦК) в Гюргево 128, 
132 

Българско наредно общест
во в Букурещ — вж 
Д р у ж е с т в а . . . 

Българско централ но 
благотиорително обще
ство (БЦБО) и Букурещ 
106-115. №, 176; вж 
и В о й и и — С р ъ б-
с к о-т у р с к а в о й н а 
(1876) ' 

Българско человеколюбиво 
настонтелство в Буку
рещ 107 

Великите енлн и българ-
ското революционно дви
жение 107 

Дружина на П. Кирякон 
(1869) 160 

Легии 176 
сМладитс» и «Старите» 128, 

173, 175, 176 
Революционен комитет и 

Търново 129 
Революционен комитет в 

Лоаеч 188 
Революционен комитет в 

Русе ПО, 131, 166 
Революционен комитет в 

София 190 
Революционна лоща 131, 

132, 189, 192 
Революцнонни архиви 190 
Революцноннн денци 127— 
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132, 160—162, 172, 175— 
178, 180, 181, 188—194 

Рсволкщноннн идеологии 
129, 188, 189, 191, 194 

Революцией и и клетки 191 
Революционнн комитети 

127, 132, 106, 167, 189— 
192 

Революнионнн псевдоннмн 
189, 192 

Русня и българското рево
люционно движение 110, 
115, 162, 174, 177 

Таен централен българскн 
комитет (ТЦБК) в Бу-
курещ 38, 166, 178 

Тайна полиция 131 
Устав на БРЦК 165, 166, 

176, 190, 191 
Участнето на жеин в ре

волюционно™ движение 
131, 177 

Бългзрско олълченне, опълченцн 
113, 117, 146; иж и В о Й и и— 
Р у с к о-т V о с к а в о й н а 
(1877-1878) 

Бюджет», бюджето проект и 34, 71 
Бюлюкбашии 50 
Ваксини, ваксинйции 12 
Вакъфски имотн, вакъфски въи-

рос 60, 61 
Велешани 103 
Вергня 53, 55 
Велики незири 22. 45. 67, 84, 

94, 164 
Велики пародии събрания — вж 

П а р о д и и с ъ б р а и и я, 
п а р о д и и п р е д с т а 
в и т е л к 

Велики сяли 107, 109, ИЗ, 120, 
138 153; вж и Б ъ л г а р ско 
и а ц и о и а л и о-р с в о л ю-

1и о к и о д в и ж е и и е — 
е л и к и т е с и л и . . . 

Велнките сил» и балканскнте 
народи 10 

Велнките сили и славннството 
173 

Велнките сили и Съедижшието 
(1885) 153 

Велпкотърновцн — нж Т ъ р-
II О В II И 

Веичнла — нж Б р а к о и с, 
б р ц ч и п в ъ п р о с н 

Вестниц» (общо) 38, 40, 43, 44, 
74, 82, 109, 117, 126, 128, 
174, 175; вж и П е р и о 

д и ч е н п е ч а т; С т а р о* 
п е ч а т и и » е с т и и ц и 

«Будуинюст» 10 
«Българня» 89, 91, 151 
сБългарска пчела» 15 
«Български глас* 177 
«Век» 125 
«Византис» 14, 15 
«Възраждане» ПО 
«Въсток» 125 
«Гзйда» 74, 156 
«Граннчар» 174 
«Ден» 99 
«Дунап» 156 
«Дунавски лебед» 75, 151 
«Държавен вестник» 43 
«Знаме» 132, 193, 194 
«Зорница» 89, 99, 159 

Ј «Източно врем»-» 82 
«Иллюстрированная газета» 

109, 110 
«Курие д'Ориан» 125 
«Лсиант тайме» 125 
«Македония» 21, 80, 88, 91 
«Марицэ» 137, 138, 15:1 
«Московские ведомости» 134 
«Напредък» 99, 125, 151 
«Народност» 38, 175, 17& 
«Наш век» 128 
«Независимости 131, 132 
«Иова Бглгарпя» ИЗ, 115, 

116 
«Остен» 153 
«Поборник» 177 
«Право» 125 
«Русские ведомости» НО 
«Свобода» 127, 165, 173, 

176, 177, 191, 192 
«Свободна Българня» 172. 

177 
«Софиянеи» 157 
«Съветник» 156 
«Съзнанне» 28 
«Телеграфу.'!» 120, 121 
«Тнлеграфус» 14 
«Търновска конституция» 

135 
«Царнград» 99 
«Царнградски вестник» 74, 

120, 139, 183 
Вилаети Й2, 53 
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Высока порта 21, 49, 54, Е5, 
67, 73. 81. 82, 93— 95, 121, 
126, 138. 139, 163 

Внцеконсулн — вж К о н с у л и, 
к о и с у л с т и а 

Владнчниа 25, 60, 80, 81, 00, 
97, 122, 123, 136, 157 

Влас и 64 
Воденнцн 61. 142, 147 
Военно образование 189 
Военио окргжис в София 34 
Войиодн 112, 160, 161, 189 
Войн и (общо) 35, 36; вж и Б ъ л-

г а р с к о о п ъ л ч е и и е, 
о и ъ л ч е и ц и 

Балканска война (1912— 
19)3) 43 

Балкански войни 40 
Крнмска война (1853— 

1856) 9, 11—13, 54, 56, 
5 / . 75, 103. 116. 119, 
12,), 1/6, 1/8. 182, 183 

Първа С1'стпвпа война 
(1914-1918) 35. 38, 39, 
44 

Руско-турска война (18ЭС— 
1812) 69 

Руско-турска вониг(1828— 
1829) 13 

Руско-турска (Освободн-
телна) война (1877— 
1878) 18, 19, 26—28, 82, 
88. 97, 99, 108, 111, 
112, 116—118, 121, 123, 
128, 129, 136, 141, 146, 
153, 156, 158, 159, 169. 
171. 173, 176. 18Ј, 18/ 

Сръбско-бългапска война 
(1885)35. 135 

Сръбско-тугска гона (1870) 
26—28, 107-115. 117.127. 
128.132.174.176; вж п Б ъ л -
г а р с к о н а ц и о 
н а л и о р к в о л ю-
ц и о II и о д в и ж е • 
и н е — Б ъ л г а р с к о 
ц е н т р а л и о б л а 
г о т п о р и т е л и о о б-
1Ц е с т в о (БЦБО) в 
Б у к у р е щ 

Войскн, войсковн части, восшю 
дело — вж А р и и н 

Врачани 68, 70, 76 
Врачанска крепост 70 

Врачанскн села 69 
Временно руско управление в 

Бъ/тарня (15." V I . 1877— 
9. VI. 1879) 34. 36, 154, 177. 
187; вж и Г у бе р н а т о-
р и , г у б е р н а т о р с т в а 

Вгзв;.н.1я 14, I*', 120, 127, 167, 176 
Вгзпптанис 88 
Върховна сметна палата в Со

фи» 34 
Въстання (общо) 127, 167, 168, 

174, 191, 194; вж Н Б ъ л-
г а р с к о н а ц и о н а л и о 
р е в о л ю ц и о н н о д в и 
ж е н и е 

Апрнлско въетание (1876) 
45, 82, 83, 96, 97, 99, 
107, 112, 113, 132, 174, 
176, 178, 193 

Въетание в Боеиэ и Хер-
цеговипа (1875) 107, 127 

Габровско въетание (1862) 
— пж Т ъ р и о в с к о 
( Г а б р о в с к о ) в ъ е 
т а н и е (1862) -

Гръцко въетание (1821) 8, 
13 

Креснснско въетание 
(1878—1879) 162 

Родопско въетание (Сснклс-
ров бунт, 1878) 161—163 

Ста роза горско въета и не 
(1875) 128, 167, 168, 172, 
173, 176, 181, 193 

Трънско въетание (1878) 27 
Търновско (Габровско) въе

тание (1862) 57 
Вътрешиа политика на Бълга-

рня 19. 127, 142, 153, 157, 
171, 173; вж и Д ъ р ж а-
в е н с ъ в е т в Со
фия;—Из б ори ; П а р т и и ; 
С т а м б о л о в р е ж и м 

Вярата на българите в освободн-
телиата мненя па руския на
род 10, 70, 114, 144 

Габровци 48, 49, 51—53, 57—60, 62 
География 77. 103. 139, 143 
Географски карти 31, 45, 84, 125, 

Горн 61, 149 
Горнооряховчапи 58 
Грабежи, обири 28, 51, 52, 68; 
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вж н К р а ж 6 и, к р а д ц и; 
Р а з б о и и и ч с с т в 6, 
р а з б о й н и ц » 

Градоначалство и София 44 
Градушкн 62 
Граждански клуб в Софии 35 
Граматакн 101, ЮЗ» 144, 155 
Грамотн 46 
Графика, графнчин албумн 45, 40 
Гръцка история 88 
Гръцка политика 8 
Гръцки езнк 164, 183 
Гръцко духовенство — вж Г ъ р-

ц и , г р ъ ц к о д у х о* 
в е н с т в о 

Гръцко духовно иго 65—69, 79— 
81, 83, 86. 90, 91, 93, 94, 

97, 102, 104. 125, 138, 187; 
цж и П о г ъ р ч в а и с н а 
б ъ л г а р и; Ф а и а р и о-
т и» ф а и а р и о т с к а п ро
п а т а и д а 

Губернатори, губернаторства 28, 
30, 36, 45, 116, 128, 187 

Губернии 
Таирическа 116, 117 
Херсонска 38 

Гурбстчнн, гурбетчилък 54, 55 
Гъркомани 81, 85 
Гърии, гръцко духовенство 10, 

21, 22, 58, 65, 69, 70, 73, 
74, 80, 81, 83, 90, 91, 93, 
94, 97, 102, 104, 125, 136, 
138, 155—157, 163, 184 

Гюлханскн Хатишериф (1839) — 
вж Р е ф о р м и 

Гюмрюк, гюмрюкчнн 56 
Даждня.58, 81, 83, 84 
Данъци| данъчнн системн, да* 

нъчни управления 23, 41, 
51, 53—57, 69, 86, 92, 94, 
97, 116, 148, 164; вж и А к-
г а р и я; Б е г л н к , Оег-
л и к ч и н, б е г л и к-
ч и и с т и о; Б с д с л (Се
дел- и аскер не, харач); Б и р-
н н ц и; В е р г и я; В л а-
д и ч и и а; Г ю м р ю к, 
г ю м р ю к ч н и ; . Д а ж -
д н я ; Д с с я т ъ к (йошур); 
Е м б а т н к а; О н д а л ъ к; 
С е р ч и и, с е р ч и м д ж и и 

Демократично управление 190 

Демонстрации 46 
Депозит 36, 40 
Десяток (йошур) Е5, 83. 94, 144, 

147, 148 
Джамин 35 
Дирекции 

Главна дирекция на Си:и-
тар пата служба за ко-
ремния тиф по добнтъка 

Дирекция за стопа^скн гри* 
жи н оо'ществсиа пред-
видливост в София ЬЙ 

Ди скши ни ка антннпге г.о 
Дунавския брйг 12 

Дирекция на народното 
просвещение в Източна 
Румелня 186 

Дирекция на печата 37 
Дирекция на етатистнн&та 

в София 37, 43; вж и 
Б и б л и о т е к и, б к-
б л п о т о ч н о / . е л о 
— Б и б л и о т е к а на 
Д и р е к ц и я н а с т а 
т и с т и к а т а 

Дисегтшнй и теаи 41 
Дневннци 101, 129 
Добнтък 12, 52, 55, 56; вж и 

С к о т о в о д с т в о ; Т ъ р-
г о в к я *.- -

Догматика 13 
Догозори (общо) 135 

Берлиаскн договор (1878) 
161 

Слнстефзнсчн договор 
(18/8) 162 

Дописки 21, 89, ИЗ, 127, 191 
Драмн 179, 18Ј 
Дружества, братства, дружби, 

дружинн, настоятелства, об* 
щества (общо) Ь9; вж н Б ъ л-
г а р с к о н а ц и о н а л н о 
р е в о л ю ц и о н н о д в и 
ж е н и е 

Археологичсско дружество 
в Търноно 159 

Благотворителнн друже
ства 4Ь 

Благотвормтелно дру
жество «Св, Пантелеймон» 
в Пловдив 96—98 

Братство на елнвенскн пре-
селницн в Русия 12 
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Бритапско библейско дру-
жество 138 

Българска добродегелна 
дружина в Букурещ 

ч <БДД) 175, 176 
Българска дружина «Добра 

надежда» и Белград 104 
Българско благотвори

тели о общество «Дружба» 
в Браила 45 

Българско женско бла-
готвор ител но др у жество 
в Букурещ 178 

Българско киижовыо дру
жество в Браила 37, 38, 
87, 88, 174, 176, 178; 
нж и Б и б л и о т е к и , 
б и б Ј\ и о т е ч и о де
л о — Б и б л и о т е к а * 
т а н а Б ъ л г а р 
с к о Т О К II II Ж О II II О 
д р у ж е с т в о в Б р а-
н л а 

Българско книжоино ДРУ* 
жестно о Бранла — Бу-

ч курещки клон 180 
Българско кннжовно дру

жество в София 42, 47 
Българско младежко теат-

рално дружество в Бра
ила 113 

Българско народно обще
ство и Букурещ 175, 176 

Българско настоятелство в 
Одеса 17, 31, 36, 44, 78, 
84 

Българско общество в Тул-
^ ча 23 
Българско ученическо дру* 

жество «Братски труд» 
в Николаев (СССР) 17, 38 

Българско человеколю
биво дружество в Бра
нла 179 

Гимпастичсско дружество 
«Лев» в Стивен 19 

Дружество «Български 
червей кръст» 46 

Дружество «Единство» в 
Пловдив 161 

Дружество «Мнлосърдие» 
в Търново 159 

Дружестио «Морален бич« 
в Русе 159 

Дружество на Одршкката 
тракиЛека емнграция в 
България «Страпджа* 
163 

Дружество «Славянска дру
жина» 193 

Женско бла гот вор ител но 
дружество в Болград 111 

Женско благотнорнтелно 
дружество «Мнлосърдие* 
в Търново 158, 159 

Женско дружество «Ра-
дост» в Търново 105, 
159 

Женско дружество в Ляс-
к овец 142 

Женско дружество «На
дежда» а Свищов 174 

Женско дружество в Трявна 
159 

Македонска дружина в Ца-
риград («Настоятелство 
на бедните училища») 
124, 125 

Областно дружество за спо-
магане на болнн и ра-
ненн воЛници в София 
171 

Образователно-спомагател-
но дружество «Родоп-
ска искра» 163 

Печатарско, дружество 
йПромишленис» 125 

Просветво-културна друж
ба в Лясковец 144 

Първа българска тшшлй-
ска дружина (Първа 
българска родопска дру
жина «Зашита») 160 

Руско-българско друже
ство и София 171 

Славянски благотворнтел-
ни общества в Руеия 
36, 108 

Славянско благотворително 
общество в Моеква 16, 
123 

Търговскодружество в Кас-
пнчан 23 

Учителски дружества 124 
Централно иоборннческо 

дружество в София 26 
Дружннн — вж Д р у ж е с т в а . . . 
Дряповцн 51, 58, 143 



Дунавскл княжества — вж Р у« 
м ьнс к н к н я ж е с т в а 

Дупничани 104, 119 
Духовенству 12, 21—23, 51, 57— 

61, 63—70, 72—74, 77—80, 
82—86, 90, 94—97, 100, 101, 
103, 104, 118, 123, 125, 133— 
136, 142, 152—156, 163, 164, 
182—184, 186, 187; вж н 
Г ъ р ц и, г р ъ ц к о ду
х о в е н с т в о ; Р у с к о 
д у х о в е н с т в о 

Духовпи училища, духовнн ака
демии 80, 86, 95, 101, 106, 
123, 133—138, 143, 183— 
185; вж и С с м п и а р и и 

Държаиен съвет в София 157 
Държавна хазна на Турции 54, 55 
Държавно музнкално училище в 

София 46 
Дюкянн 51, 52, 61, 147, 149, 

184 
Дюлгерн 56 

Евангелия 45, 60, 70, 142, 144 
Европейски държави 107 
Екзархнйски съвети 84, 96, 122; 

вж и Б ъ л г а р с к а е к-
з а р х и я, б ъ л г а р-
с к и е к э а р с и 

Електрнчески ннсталацни 35 
Еленчани 48, 50, 51, 53, 58— 

61, 72, 73, 76 
Ембатика 63 
Едра шарка — вж Б о л е с т и 
Емнграция, емигрантн 138; вж 

и Б ъ л г а р с к а е м н * 
г р а ц и я и б е ж а н ц н 

Енцнклонеднн 136, 141 
Епархии, епархиалки съвети, 

епархиалки събори 20—23, 
57, 63, 64, 67, 69, 71—73, 
79—85, 90, 94, 104, 106, 
123—125, 134, 143, 156, 187 

Епвдемин 43, 62, 89, 156; вж и 
Х о л е р а ; Ч у м а 

Епизоотня 12 
Епитропи, епитроинп 45, 59, 78, 

102, 118 
Ескнджуманци 95 
Еснафи, есКафскн организации 

23, 49, 50, 62, 93, 146, 183 
Етнографня 139 

Жандармерия — вж П о л и ц н я" 
п о л и ц е й с к и у п р а 
в л е н и я , ж а н д а р м е 
р и я 

Желсзопътио дело (общо) 16, 181 
Ж и. линия Варна— Русе. 

181 
Транскаспнйска железннца 

16 
Жнвопнс 171 
Жития 135, 144 
Журналистика, журналнстн 46, 74 

• 
Забптн 50 
Завещания и наследства 9, 12. 15, 

38, 39, 45, 60, 61, 78, 79, 
82, 91—93, 134, 135, 145, 
146, 153, 173, 175, 186 

Завладявзие на Балканский п-ов 
от турните 14 

Законодателство, закони, зако-
нопроектн, законници 21, 22, 
31, 34, 37, 39, 41, 46, 81; вж 
и К р у м о в о э а к о н о* 
д а т е л с т в о 

Занаяти 12, 62, 150 
Западни покрайннни 27, 28 
Заплати (учителскн, библиотечки 

и др.) 34, 35, 71, 80, 82— 
84, 86, 125, 136, 137, 146, 
148, 157, 179, 183 

Заптиета 50—52 
Застраховкн, застрахователно 

дело 31, 36; вж и О с и г у* 
р о в к и , , , 

Затвори, затаорници 23, 57, 95, 
132, 153, 158, 159; вж и 
А р е с т и, а р е с т у в а н и 

Зяточеницн, заточоання 22, 131, 
132, 158; вж и Ч е р н о в * 
и о-н а ц и о и а л и а б о р-
б а — З а т о ч е н и е н а 
б ъ л г а р с к и д у х о в и и -
ц и 

Здравно дело, здравеопазване 98; 
вж и А м б у л а т о р и и ; 
Б о л е с т и ; Б о л и и ц и; 
В а к с и и и, в а к с и и а* 
ц и и; Е п и д е м н и; 3 н а-
х а р с т в о; Л е к а р и ; 
Л е к а р с т в а ; М е д и * 
ц и II а; М с д и ц и н с к а 
с л у ж б а ; М е д и ц и и-
с к н у ч и л и щ а 

233 



Зндари 56 
Златарство 62 
Златарцн 61 
Знемсна 44, 45, 177, 178 
Зи хрстго 1С0 
Зогрзфл 1о4 

Избор на бъ.>тзрска столица 169 
Из Лор на българскн княз 127 
Изборн 127 
Издателствг, издатели—вж К н и-

г о н з д а т е л с т в а , к и и -
г о и з д а т е л и 

Изложбя 43, 46 
Изложения 46, 139 
Източсн въпрос 139 
Източиа Руколня 137, 186 
Източна римска империя 144 
И'-'ономнческн живот 94, 139 
НкОНОИИС, НКОНОПИСЦН, НКОНН 44, 

С9. 70, 134, 171; вж н 3 о-
г п а ф и; С т е и о п и с; 
Щ а м п и 

Илмихабсрн 23 
1Ь:отн, имотни въпросн 61, 66, 

1.5, 142, 147—149, 185; вж 
и В а к ъ ф с к и и м о т и, 
в а к ъ ф с к и в ъ п р о с ; 
К р е п о с т и и а к т о в е; 
Ч м ф л и ц и, ч и ф л и ш-
к и з с м и 

Индулгснцин 66, 70 
Индустрия 62 
Институт 38, 41—43 
Интеринрпания, интерн Иран и 19 
Ипскска архиепископ ни 14 
Ислям 14; еж- ц М ю с ю л м а н н 
История 143; П)К н Б ъ л г а р-

с к а и с т о р и я ; Г р ъ ц-
к а И с т о р и я ; Ч е р-
к о п н а и с т о р и я 

Исторически романн — вж Р о-
м а и и 

Итаднанцн, италиански народ 176, 
177 

КазалиПски сьвети (общо) 81 
КазалнЙсхя съвст в с. Беб* 

ро^о (Елснско) 72 
Каэа.щйски съвет в Габ-

рово 71, 146 
Каэалийски смесей съвот в 

Хасксво 96, 97 
Казн (общо) 23, 54, 55 
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Лйтоска каза 187 
Ахъчелебннска каза 163, 

164 
Кариобатска каза 187 
Русенска каза 53 
Татарпазарджшика каза 91 
Търновска каза 48— 57, 59— 

62, 94, 151 
Щппска каза 83 
Ямболска каза 187 

Каймаками 59, 79, 81, 125, 126 
Календари 74 
Капали, канализации 35 
Канцелареки потреби 34, 35 
Картин и 144, 174, 177; вж и 

А к в а р е л и 
Касациопен съпет в Царнград 95 
Каталози 31, 39, 41—43, 45 
Католически пропаганда, ка-

толицизъм 88, 140, 141; нж 
и П а п и 

Квалификациейии мероприятия 
32; вж и Б и б л и о т е ч к а 
к в а л и ф и к а ц и я 

Квартали 10, 21, 59, 85, 185 
Ксхаи 148, 149 
Кнлнфарски кйлиби 58 
Кнлифарци 59 
Кнраджнн 51 
Кланета 132 
Кметове 38, 159 
Книговезетво 35, 40, 44 
Кннгонздаване. книгой* дате лет ва, 

книгоиздатели 37, 39 40, 
65, 74, 77, 102, 103, 121, 
132, 133, 136, 144, 155 

Кннгопечатапе 74, 77, 93, 103, 
114, 115, 120-122, 133, 138, 
142, 151, 157, 159, 183 

Кннжари, книжарскн фирм и, 
кн-нжарство 36, 39, 40» 62. 
121. 122, 125, 153, 1Г>6 

Книжннна, книги, кннжовннцн 
7, 13—15, 21, 25, 31, 33— 
37, 39—46, 65, 66, 72, 74, 
75, 77, 80, 88, 89, 91 96, 
98, 103—106, 113, П4_ 116, 
120—122, 125, 127, 129, 133, 
134. 136, 137, 139, 142— 
144, 151—153, 155—157, 159, 
170, 175, 183, 184, 193. 105; 
вж*' и Б и б л и о г р а ф и я , 
б и б л и о г р а ф и; Б о* 
г о с л у ж е и и е, б о г о-



с л у ж е б и и к н и г и ; 
Б р о ш у р и; С т а р о * 
п е ч а т н и к и н г и; У чи
л и щ п О н 'п р о с в е т и о 
д е л о — У ч е б н и ц и, 
у ч е б ни р ъ к о в о д * 
с т и а , у ч е б н а л и т с* 
р а т у р а 

Кинжовна-община в Царпград 102 
Княжество България 82» 153, 

177' 
Кожари 56 
Комитети (общо) 39; нж и Б ъ л-

г а р с к о и а ц к о и а л и о 
р е в о л ю ц и о н н о д в и 
ж е н и е 

Благотворителен ком итет 
«Единство» в Хае-
ново 161, 162 

Благотворнтслпн комитет 
«Единство» 162 

Комитет «Единство» в Асе-
новград 162 

Комитет за въздигзне па-
мстник на Александър II 
в СофИя 177 

Комитет по събиране на 
средства за построяване 
на храма-иаметник «Св. 
Александър Невски» в 
София 169 

Постоянен комитет в Плов
див 187 

Попечителей комитет за 
чуждестранни прссел-
ницн в Южна Русня II. 
116 

Славя иски благотворнте-
лен комитет — Киевски 
отдел I1I 

Славяне« и бла готвор нте-
лен комитет в Москва 
17, 109, 158 

Трако-славяискн комитет 8 
Комнсарства, комисарн 30, 97 
Комнсиопери 177 
Коигреси 33, 43, 162, 175; вж и 

Б е р л и н с к и к о к г р е с 
Конница 146 
Конституции 127, 157 
Коисулн, консулства 10, 14, 24, 

39, 75, 107, 112, 120, 138, 
139, 142, 156, 158, 185 

Копрннарстио 62 

Коремен тнф — вж Б о л е с т и 
по ж к в о т и п т е 

Кореспонденти 175 
Косачи 56 
Космогония 15 
Котленци 48, 182, 183 
Краеведение 154, 169 
Кражбн 51, 52, 61 
Краннска бригада 28 
Кралско наместничество за Дол на 

Л нстр и я 194 
Крепости и актове 28 
Крумопо законодателство 14 
Кърджалнйскп грабежи С9 
Кюстендилци 81 
Кятиби 49, 50 

Лазарнстн 139 
Легации 26, 37, 38 
Легии — вж Б ъ л г а р с к о 

и а ц и о и а л и о - р е в о 
л ю ц и о н н о д в и ж е 
н и е — Л е г и и 

Лекари 12, 62, 86; к ж и З н а 
х а р с т в о 

Лекарства 87, 188 
Лнвади 147 
Литографии 41 
Литографии картинн 45 
Лпхварн, лнхварство 94, 148, 

149 
Ловешкн села 80 
Ловча нцн 80 
Лозя, лозарство 52, 56, 61. 147 
Лясковчанн 59, 77, 95 
Майстори 56, 149 
Македонски въпрос 127 
Малоазнйци 82 
Малоруси 117 
Манастнрн 44, 52, 57, 62, 66— 

71, 78, 79, 82, 84, 90, 97, 
101—104, 118, 123. 133— 
135, 143, 147—149, 152, 156, 
174 

.Манифест 19, 97, 119. 120, 157, 
177 

Махзари 21, 57, 69, 94 
Медали 46, 101, 187 
Меджлнси 52—54, 58, 77 
Меднцига 95; вж и Б и б л и о-

г р а ф и н . . . ; З д р а в и о 
д е л о . . .; М а р о д н а ме
д и ц и н а 
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Медицински служба 12 
Медицински училища 125 
Международен книгообмен 36, 40, 

41 
Мемоари 109, 1ЈЗ. 138, 139 
Мери 45, 61, 149 
Метеорологични наблюдения 87 
Метоси 118 
Министерски съвет 35, 170 
Министерства, министр» 

Българскн 28, 30—44, 46, 
78, 79, 82, 85, 142, 144, 
159, 169-172 

Чуждестраннн 14, 37, 109, 
138, 175 

Мне пята на Др. Цанкон и М* Ба
лабанов в Европа (1876) 112 

Мита (гГОмрюцн) — вж Г ю м-
р ю к, г ю « р ю к ч и и 

Митинги 153 
М и т н и ц н 37, 40, 116, 117 
Митрополии 60, 64, 77, 78, 96, 

97, 104 
Молдавии, мол да веко прави-

телство 116, 117 
Молнтвн 70 
Монетн 44, 45, 62, 91 
Монополи 139 
Мостове 62 
Моха мед: ни вж—М ю с ю л м а в и 
Музеи 31, 34, 43 -46 , 72 
Музнкални книги— еж К н и ж* 

н и н а * . . 
Муниции, бойни припаси 132, 

161 
Мухтари 86, 130 
Мюдюри 49, 59, 61, 143 
Мюсюлманп 54, 83, 162 
Мютесарнфи 71, 80, 130, 164 

Накитн 44 
Народна гвардия 175 
Народна медицина 188 
На родни неси и 89, 91, 99 103, 

129, 159, 180, 185, 186, 188 
Пародии събрання, пародии пред

ставители 26, 28, ИЗ, 144, 
153, 157, 159, 170, 177, 195 

Наследства — пж З а в е щ а 
н и и и н а с л е д с т в а 

Настоятслства — вж Б ъ л г а р-
с к о н а ц и о н а л н о р е-
в о л ю а и о и н о д в и ж е 
н и е — Б ъ л г а р с к о че

л о п е к о л ю б н в о на-
с т о я т е л с т в о в Б у-
к у р е щ ; Д р у ж е с т в а 
. . . — Б ъ л г а р с к о н я-
с т о я т е л с т в о в О д с -
с а ; У ч и л и щ » о И и р о-
с в с т и о д е л о . - ,; Ч с р-
к о в н и о б щ и н и, ч с р-
к о и и и н а с т о я т е л 
с т в а 

Нахни, нахнйскн съвети (общо) 
23, 81 

Дряновска нахия 143, 144 
Трсвнснска нахия 143 

Немски език 183 
Иней 61, 147, 149 
Низами 51 
Новогръцкн език 103 
Новозагорци 61 
Нумизматика — вж М о н е т н 

Обозчестяване 51 
Обискн 190 
Облекло 162 
Общинн, общинскн (градски) съ

вети, общински управления 
(общо) 10, 20—22, 24, 28, 
57, 60, 63, 66, 73, 79, 83, 
85-87 , 90, 104, 105, 118, 
119, 123, 130, 136, 139, 141, 
146, 155—157, 159, 164, 172, 
186; вж н М е д ж л и с и 

Българска община в Бра-
н л а 10, 13 

Българска община в Бу* 
курещ 173, 174, 176 

Българска община в Га-
лац 184 

Българска община в Ца-
рпград 20, 65, 157, 184, 
185 

Барнеиска община 65 
Врачанска общниа 69 
Временен градски съвет в 

Сливе н 187 
Градски съвет в Малко 

Търново 140 
Общинскн съвет в Трън 

28 
Общнпско управление в Со

фия 30—32, 35, 46 
Общпнско управление в 

Търново 33 
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Обявяване незаннсимостта иа 
Българня (1908) 27 

Овчари 55, 148, 149; вж и К е-
х а и 

Овчеполска облает 99 
Огнсупории касн 35 
Околни, околински управления 

41,99 
Окръзн, окръжнн управления 

(общо) 41 
Вариенскоскръжно У-нне 45 
Видииски окръг 144 
Габровски окръг 154, 176 
Нзмаилски окръг (Бесара-

бия) 116 
Ломскн окръг 144 
Паланечко окръжие 28 
Слннснски окръг 176 
Трънски окръг 28 
Търновскн окръг 128 
Хасковски окръг 162 

Олтарн 103, 171 
Ондалък 148, 149 
Опълченнс, опълчснци — вж 

Б ъ л г а р с к о о п ъ л ч е -
II И е , О II 1. Л Ч С И Ц И 

Орден и, награденц с орден и 19, 
27, 44, 45, 88, 116, 117, 127 

Оръжис 44, 52, 114, 127, 132, 
150, 161, 162, 181, 189, 190, 
192 

Осигуровки, осигурителпн дру
жества 35, 36; вж и З а * 
с т р а х о в к и . . . 

Османпазарци 95 
Огоплителии материал и 35 
Отпразиуваис на Кирил и Методий 

— вж Ч с с т в у в а н и я , 
ю б и л е и , II р а з н и ц и 

Охрана на труда 32 
Охридека архнеинскопни 14, 101 
Пазари — вж Т ъ р г о в н я . . . 

— Т ъ р г о в с к и п а з а р и 
Пазарджиклнн 25 
Паметннци 46, 47, ЮЗ, 127, 159, 

173, 175; нж и К о м и т с -
т н — К о м и т е т з а в ъ з-
д и г а и е п в м е т и и к 
и а А л е к с а и д ъ р I I 
в С о ф и я 

Панапорци 87, 88 
Панн 15, 71, 151 
Параклиси 86, 93, 171 

Параходи 21, 23. 177, 193—195 
Пари, парични въпроси, паричеи 

курс 61, 62, 66, 71, 74, 75, 
94, 95, 147, 148, 151, 153, 
154, 192 

Парнжка конференция 153 
Пароли 192 
Партии (вж и Б ъ л г а р с к о 

II а ц II о и а л и о р е в о 
л ю ц и о н н о д в и ж е н и е — 
«М л а д и т е» и « С т а р и т е») 

Консервативна партия 173 
Либерална партия 153 

Пас ища 86 
Патриарсн 57, 58, 66, 69, 70, 

82. ЮЗ 104, 134, 136; вж 
и Ц а р и г р а д с к а п а т -
р и а п и) и я 

Паши 49, 53, 58 
Педагогически въпроси 179 
Пеене 25; вж и X о р о в о и з-

к у с т п о , х о р о в с; Ч е р -
к о в н о п е е н е , ч е р 
н о н н и II С В Ц И 

Пенсии, пенсионер и 26, 34, 62, 
142—144, 146, 169, 173 

Пснсионно управление в София 
26, 34, 170 

Периодичен печат 13, 31, 34—38, 
40—44; вж и В е с*т и и ц и; 
Ж у р н а л и с т и к а , 
ж у р н а л и с т и; С п и с а 
н и и ; Ст а р о п е ч а т и п 
в е с т и и ц и 

Песни 77; вж и Н а р о д и и 
п е с н и 

Пехотин войск и 146 
Печати 82. 104, 145 
Печатници, печглчреко дело, ие-

чатарн 37, 41, 46, 103, 120, 
131—133, 136, 139, 142, 144. 
153, 165, 166, 194; вж и 
Д р у ж е с т в а . , . ; Р а 
б о т н и ч е. с к и в ъ п р о с, 
р а б о т н и ц и 

Псщсрци 90, 99, 100 
Пиесн 80 
Ппротчани 80 
Писатели 32, 39, 43, 45, 74, 75. 

114, 129, 174, 180, 184, 186,193 
Пишещн мапшни 35 
Пленении 94 
Поборници 34, 117, 173; вж н 

Д р у ж е с т в а . . . — 
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Ц е н т |> а л и о п о б о р -
II к <| е с к о д р у ж с с т и о 
о С о ф и я; П е н с » и . . . 

Повести 131 
Погърчване на българн 138 
Подкупи, рушвети 49, 56, 63 
Поетп — вж П и с а т е л и 
Пожарн, пожарсгасители 36, 169 
Покъщннна 52. 62 
Полнтнческо положение на Ев-

ропа 190 
Полиция, полицейски управ

лении и съвети, жандарме
рия 19,44, 48, 50, 52,95, 143 

Положението на българскня на
род под турско »го— вж 
Т у р с к о ' н г о в Б о л 
г а р и я 

Портрет 31, 43, 45, 152 
Посолства, посланник 94, 137, 

183; вж и А г е н т с т в а; 
К о н с у л и, К о н с у л-
с т в а; Л е г а ц и и 

Потурчваие на бглгар» 51 
Правнлннцн 23, 30, 37, 39, 82, 

95. 137 
Празници — вж Ч е с т в у в а-

и и я, ю б и л е и, п р а з-
н и ц и 

Прахосуукачкн 35 
Пребронвзння — вж С т а т и 

с т и к а . . . 
Пресолп, преводачн 75, 88, 89 

103, 120, 122, 125, 128, 142, 
144, 151, 156, 180, 184 

Преврат н контрапреврат (1886) 
18, 19, 130 

Предания 70 
Преселвапия, преселнпцн 8, II., 

12, 53, 55, М5-117, 164, 
176; нж и Б ъ л г а р с к и 
к о л о н и и , б ъ л г а р-
с к и к о л о и и с т и; Д р у-
ж е с т в а . . ■.; К о м и т е т и 

Признателност на Йч-лгарите към 
рускня народ 36, 108, 128, 
134, 141, 159, 171, 174: вж 
и К о м и т е т » 

Природа, прнродознаннс 144 
Природ» и бедствия 62; вж » 

Г р а л у ш к и 
Пристанища 56 
Прогноз» 103 
Прокламации — вж В ь з в ан и я 

■ 
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Просветно дело -г вж- ■■. У ч и-
л и щ н о и п р ; о с в е т н о 
д е л о 

Протестянтска пропаганда, про
тестантство 14, 44, 88; вж и 
С ъ б о ри—П.ро.т е с т а н.Т-
с к » с ъ б о р в С а м о -
к о в 

Професорн 13 
Публицистика, публицист» 88; 

вж и Ж у р я а л и сТ » к а, 
ж у р н а л и с т » 

Пчеларстпо 62 
Пълиомощнн мннистри 38, 39 
Пътепнсн 128 
Пътнща -и съобщен'ия 51, 56, 

60, 62; вж » М о с т о в е; 
Ш о с е т а 

Работннческн вопрос, рзботницн 
56, 131 

Разбойничество, разбой и »ци 50-г 
52, 135, 150, 15С;.вж и Г р а* 
б е ж и, о б н р » 

Разказн 70, 129 . . 
Редактор», редакции 38—40, 74, 

88, 93, 135, 139, 151, 156—* 
158, 172, 174, 176 

Регеити 127 
Реквизиция, рсквнзиционн» ко-

мисии 34, 54, 56 
Религия, религнозни възгледи, 

религиоз»» сект» 8, II, 14 
Ревублика, републиканско упра

вление 190 
Рефсратн 17 
Реформ и 14, 53, 54, 138 
Речи И, 73, 99, 109, 123,- 171 
Речшти 14, 101—103, 121, 136, 

Родословн» дървета 74 I 
Романн 75, 144; вж и К " и Ж-

п и н а . . . 
румъиекп княжества И, 13 
Румънци, румгпска пласт Ј4, 173 
Русский 94. 107 
РУСИ, рускн народ 27, 31, 36, 

97, 111. 112, 119, 120. 141, 162 
Руспя » славянстнрто .17, 110, 

111; ВЖ » В ъ'л г а р о-р у-
с к » о г и о ш е » и я 

Рускн ПОИСКИ 70, 75, 113, 116— 
118, 141, 162,: 17.6-17», 180, 
!83 



Руски език 183 
Руски нмпсратори 139, 173, 174, 

177 
РУСКО духовенство 133, 134 
Руско правителство Пб, 172, 173 
Руско-турски отношения 13, 164 
Рушветн — нж П о д к у п п, 

р у ш в е т и 
Ръконнси, ръконнснц трудопе 31, 

33, 35, 36, 43, 45, 75, 77, 
96, 102, 179, 186 

Санджнн 148 149 
Самарджни 56 
Саноковцн 118, 119 
Санджаци 

Тулчаиски санджак 23 
Търновски сацджак 54 

Сакнтарно дело —вж 3 д р а в и о 
д е л о , з д р а в е о п а з -
н а и е 

Слрафн, сарафскн фнрми 177 
Сборове 62 
Свети Синод 

Български 63, 64, 81, 82, 
104, 134, 144, 155 

Руски 103, 134, 135, 182, 
183 

Ожтовин 174 
Севлневци 94 
Семинарии 14, 72, 89, !05, 114, 116; 

вж и Д у х о о н и у ч и-
Л II 1Ц 3 , Д у X О В Н II .: К .-.-
д е м и и 

Серчаин 125 
Ссрчнм, серчнмджнн 56, 94 
Снропнталнща 137 
Скотовъдство 21, 53, 56, 60, 93, 

94, 123, 148, 149; вж и Д о 
б и т ъ к 

Слависти 98 
Славпнн, славянство 17, 40, 66, 

ПО, 127; ВЖ II В С Л II К И Т С 
с и л и и с л а в я н с т в о -
т о ; Р у с II я и с л а в я н * 
с т в о т о 

Славянофилстно 9, 16 
Слаоянска федерация 173 
Следствен*! комиспн 1С8 
Слиьснии 8, 12, 58, 187 
Слова 80, 184 
Смолннци 151 
Солотнеици 24 

Софнйско държавно ковчежни* 
чество 33 

Софиянци 63, 64, 103, 171 
Социалистически вестницн и спи* 

сання — вж П е р и о д ы * 
ч е м и е ч а т 

Социално-битовн въпросн 32 
Социология, социологи 129 
Спахии 51 
Списания (общо) 40, 43, 129 

«Български киижицн» 75, 
91, 93, 103 

«Вгэкрссннк» 82 
«Гласннк СрОске стогсс-

ности» 14 
«Этнографическое обозре

ние» 98 
«јМнрозренне» 75 
«Ннва> 111, 113 
«Периодически списан нс»68, 

89, 137, 142 
«Чнталнще» 125, 136 

Спомени 117, 129, 171, 176, 178 
Сръбска велика школа в Бел

град 26 
Сръбска политика 9 
Сръбскн крале н^князе 127, 175 
Сръбскн народ, сърби 27, 142, 

173, 183 
Сръбско правителство 26, 111, 

172, 189, 190 
Сръбско-т\ реки отношения 26 
Стамболов режим 127, 129, 130 
Старини (събираие и съхраня-

ване) 31, 34, 44 
Старобългарска литература 89 
Старобългарски език 144 
Старогръцкн език 88 
Старозагорцн 94 
Старопсчатни вестинцн 45 
Старопечатни книги 45 
Статнн 14, 15, 43, 75, 88, 98, 

116, 117, 129, 134, 135, 137, 
142, 144, 156, 169; вж И 
К I! II Ж I! 1! II а . . . 

Статистика, статистически пре-
б['ояваннк, статистически 
сведения 23, 36, 37, 43, 46, 
86, 125, 142 

Статистически годишннци 43 
Стачки 40; вж и Д с м о и с т р а-

ц и и 
Стокоине 170 
Стихотворения, стихоебнрки 14, 
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25, 86, 113, 114. 129, 183, 
184, 186—188, 193; вж и 
К н и ж и и н а . . . 

Стражари — вж П о л и ц и я 
Строителство, строежи 51, 53, 

56, 61 
Субашин 50 
Султана И. 53, 64. 71, 84, 95. 

97, 100, 119 
Счетоводство 33 
Съборн (вж и У ч н л и щ и о 

и п р о с в с т н о д е л о — 
У ч и л и Щ и и и у ч е и и 
ч е с к и с ъ б о р н ; Ч с р-
к о в н о ч и ц п - о н а л н а 
6 о р б и — Ч с р к о в с и 
с ъ б о р в Ц а р и г р а д) 

Вселенски събор (1872) 67 
Протестантски събор в Са-

моков 135 
Съдебно дело» свдсбнн процесн, 

съдилнща. съдебнн чниовници 
28, 34, 43, 44, 52. 61, 62, 
72,82, 125, 142, 143. 153, 154. 
177, 193 

Съединението на Княжество Бол
гария с Неточна Румелни 
(1885) 19, 153; &ж н В с л н-
к и т е с и л и и С ъ е д и 
н е н и е т о (1885) 

Сънонннци 121 
Съюз на кооперациите в София 32 

Таксндиотн 59, 66, 68, 134 
Танин 148 
Танзимат — вж Р е ф о р м ы 
Татары 53 
Театрзлно дело, театры 42, 44, 

113, 169; вж и Д р у ж е -
с т в а . . . П и е с н 

Телсграфопощенскн сообщения 62 
Телефоны 35 
Терзни 23 
Тескерета 52 
Топовс 161; вж н Ч е р с ш о в и 

т о п ч с т а 
Тракийци, тракинска емиграция 

163; вж н Д р у ж е с т в а. . . 
Треоиепцн 48—5!, 53, 56, 59, 

61, 74, 75 
Троянцы 61, 80 
Трудова дисциплина 32 
Трудова повннност 34 
Л'улчанци 22 

Турска пласт — вж Т у р с к о 
п р а в н т е л с т в о . . . 

Турска империя 53, 54, 56; вж 
и Т у р с к и п р о в и н 
ц и и в Е в р о п а 

Турскн поиски (аскер) 51, 57, 
97, 116, 117, 161, 162; ож 
ы Б а ш н б о з у к ; Ни
з а м и ; С п а х и и 

Турскн езнк 61, 73, 183 
Турски провинции а Европа 138 
Турско-гръцкн отношения 184 
Турско иго в Българня 9, 13, 14, 

48—50, 52—55, 57, 6 0 - 6 2 , 
69, 76, 86, 91, 94, 96, 97, 
99, 119, 126, 132, 136, 138-
М0, 144, 148, 152, 165, 167, 
176, 190; вж и А д м и н и-
с т р а ц и я; Б ъ л г а р-
с к о и а ц и о н а л и о р е 
в о л ю ц и о н н о д в и ж е 
н и е ; П о т у р ч в а и е на 
б ъ л г а р-н; Т у р с к и 
п о и с к и 

Турско праыггелстио, турска власт, 
турско управление 8,28, 48— 

50, 52—56, 60, 62, 68, 69, 
75, 79, 8 1 - 8 5 , 97, 120,138, 
146, 149, 162, 164, 167, 168, 
174, 184, 190, 191; вж и В н-
с о к а н о р т а; Д ъ рж а в-
и а х а а н а и а Т у р ц и я 

Турци, турски народ, турско на* 
селение 28, 51, 53, 55, 61, 
76, 96, 97, 125, 132, 161, 
162, 167 

Търговия, търгонски отношения, 
търговци (общо) 8, 20, 21, 
23, 51, 60, 68, 69, 88, 93— 
95, 104, 144, 148, 149, 151— 
154, 162, 177, 194; вж н 
Д р у ж е с т в а . . . ; Е с и а-
ф и, с с и а ф с к и ор
г а н и з а ц и и ; Ц е н и на 
с т о к и 

Търговски договори 139 
Търговски къщн н канторн 93 
Търговски пазарн 60 
Търговски стоки (общо) 56, 60, 

68, 151, 152 
А6и21 
Бакър 60 
Басма 151 
Брашно 56 
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Внно 56, 60, 94 
Восък 68 
Въглшца 56 
Вълна 21. 56. 68, 69. 148, 

149 
Гайтаии »̂6. 184 
ДобнТЪК — ВЖ Д О О II-

т ь к; С к о т о в - ъ л -
с т и о 

Дъсчен материал 56 
Ечемик 56. 143 
Жито, житии храни 23. 65. 

56. 148 
Захар 93 
Зърнени АраНИ 149 
Кайлами 56 
Картофи 88 
Кибрит 151 
Кожи, кожарскн стоки 56. 

60, 6В, 93. 149 
Копрнна 56, 60, 68. 69, 151 
Кърнн 151. 152 
Лнмонн 93 
Лом 151 
Мацнфактурни стоки. 20. 

21. 23 
Оглсдала 151 
Орнз 148 
Очила 151 
Памук 6У 
Платиа 151. 152 
Просо 53 
Ракия 56. 60 
Сапун 151, 152 • 
Синаи 152 
Сирене 149 
Стипш) [52 
Сухари 56 
Тютюн 56 
Хранители и продукт 56, 

60 
Шаяк 56. 151. 184 

Търгопски фалйтн 177 
Търговско смятанс 33 
Търновска конституция — 

ВЖ К О II С Т II Т V Ц II И 
ТърновЦи 58. 62, 93, 94. Щ5, 

106. 155. 158. 159 

Убийства на политически и др\тц 
деПпи 23. 49. 52, 61. 69. 70. 
129, 130, 132. 190. 191, 194 

Указн 19. 88. 133. 170 
Уигарии 98 

Укиатека пропаганда, уннатол 
64.55-87,90,93,136,151.150 

Университет 26. 33. 34. 36, 38. 
45, 98, 135 

Устав», проекгоустави 22, 30, 37, 
71, 80. 107". 123, 131, 159, 
160, 171. 177. 178. 187, 189. 
вж к Б ъ л г а р с к о н а-
ц и к и а л н о :> е в о л к:-
н и о ин о д в и ж е н и е — 
У с т а в на Б Р И К 

Устовцц 162 
Учен и 98. 169 
Учнлищно и нросветно дело (общо! 

9, 12—15, 21. 22. 24. 25, 60. 
64. 65. 71. 73. 74.76. 77. 80, 
82, 84—86. 88. 91.93.95,97, 
39, 105. 106. 119. 124. 125. 
130. 135-139. 153. 173. 186; 
иж и Л к а д е м и И; Б ъ л-
га р с к а е к з а р х и я. . .; 
Б о с н и и о б р а з о в ; * 
и и е; .4 р У Ж е с т в а. . . ' 
Д у х о в и и у ч и л и ш а, 
д у х о в н и а к а л е м и и; 
Д1, о ж а и н о м у ч и к а .*1 и о 
у ч и л и щ е в Софи я; М е-
Д Н и и II с К и у ч ил и т а : 
С о м и и а р м и; У и и в е р 
«и т с т и: X у д о ж е с т-

в е и и г и м и а з и и 
Вългарн. уча 1ДИ се В Ру-

гия 9, 10, 14. 17. 33. 72, 
82, 86-89, 91, 100. »01. 
114, 116. 125, 135.138, 146. 
158. 182. 183. 185. 189, 
195 

1)ългари. у чащи се в чуждн 
учеОни заведения 8. 9,. 
II, 13, 69. 72. 84,86,91, 
95, 113. 114. 125. 136-
: 18. 145, 146, 156, 158, 
167, 168. 185 

Бъл1*арскн учении заведе 
ния в чужбина 9, 12. 16. 
17 

Взаимоучителна метода, 
взаимоучителни училища 
101. 137, 183. »84 

Годиншн нзпити 14. 23. 
105. 106. 179. 184 

Девическо образование 16 
6*. 65. 71.80, 84.86, 157 

Стипендии, стнпенднаити 
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т, Ь2, Б6, 133, 156, 183 
Учащи 42. 76. 80, 82. 88. 

105. 114, 116. 123—125, 
130. 135, 137. 143, 145. 
153, 167. 183 

Учебнн пособия, учебнн по-
магала 86, 136, 145. 151. 
153, 184 

Учебники, учебнн ръко-
водства, учебна лите
ратура 9. 23—25. 36. 
74, 84. 93. У9, 101. 103, 
106, 120. 121. 125, 137. 
143, 151. 155, 156. 183; 
пж и Г I) а м а т и к н; 
К н и г о и зд а в а не. . . ; 
К и II ж н и н а. , . 

Ученически пансиоии 16. 
17. 64. 125 

Училища 8. 14. 21. 23. 
24, 31. За. 35, 36. 42. 
44. 47, 60, 61. 64. 65. 
67. 71—74. 76. 78. 80. 
82-86 . 88. 91. 03, 95. 
99, 101, 102, 104. 105. 
120. 124. 125. 129. 133. 
136. 137. МО. 142, 143. 
145, 146. 149. 153. 155— 
157. 171, 173, 183, 184. 
186, 195 

Учнлнщнн инспекции, учи-
лишни ннспекторн 41. 144 

Учнлнщнн настоятелсгва. 
училншнн настоятели 
9. 23, 37, 38. 71—73. 
77. 85, 88, 105. 129. 140. 
145, 146, 153. 174. 179 

Училищпн правилннаи 
105. 146 

Учи чнцнн п:юг змц 88, 
143. 146. 183. 184 

Учители 11, 12. 21. 24. 34. 
39 .60 ,61 .65 ,66 .71-77 , 
80. 82-84 , 87-89 , 91. 
93, 97, 99, 101, 1 0 3 -
105; 109, 119, 120. 124. 
129. 130. 134. 136—138. 
140—143. 146. 148, 149. 
151, 152, 156, 157, 179. 
183-187; вж и Л р у-
ж е с т в а. . . — У ч и-
т е л е к и » Д р у ж е 
с т в а 

Учители бьлгарн в чуждн 
училища 88 

Учнтелски съвсти 105 
Учнтелски и ученически 

съборн 82. 99 
Чужд и, учебнн заведения 

'72. 84, 86. 88. 95. 114. 
142. 145. 156. 185. 187. 195 

Учредптелно народно сьбрание 
(1879) — вж Н а р о д и и 
с ъ б р а н и я, п а р о д и и 
п р е д с т а в и т е л и 

Фабрики, фабрикант 44, 62 
Фанарнотн. фанарнотска пропа

ганда 10, 13 
Федерация за еиетапен мир в 

Ьостон_37 
Ферманн 22. 60. 79, 81—80. 95. 

125, 148. 187 
Фестиналн 46 
Физика 69, 109 
Философия, фнласофн 129. 142. 

144 
Фннансн, финансоон въпроси, фи-

нансопи упраиленн« 35, 36, 
41. 48. 49 

Фолклор, фолклористн 75, 88, 
180 

Фондаиии. благотпорнтелнн фон-
до ве 39 

Фотография, фотографско дело 
Зо, 171 

Франнузн 181 
Френски езнк 183 
Фураж 143 

Ханцща 94, 118 
Харлч — вж б с , п л (х а р а ч) 
Xареми 49 
Хаскоиин 97. 98, 104 
Хатнхумаюн (1856) — вж. Р е-

ф о р м ы 
Хатншсрнф (18391 —вж Р е 

ф о р м и 
Хирургически пнструментц 114 
Холера 12. 62. 89, 156 
Хоропо нэкуство. хорове 186 
Хрпсовулн 135 
Хрнстнянн. хрпстиянско населе

ние, християнство 14. 54, 
73. 80. 82. 83, 86. 120. 134. 
138. 164 

Художествени гимназии 10) 
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ХУЛОЖНИЦИ 39, 144, 
Хърсовин 22, 23 

171 

Царнградска конференция (1879) 
99. 108, 109, 112. 123 

Царнградска патриарший 10, 
11. 21, 48. 57. 58.' 63, 64. 
74. 79, 81. 82. 84. 90, 93. 
94. 136. 131, 163. 164. 180; 
вж н П з т р и а р с и 

Цензура, цензурнн комисни 40, 
144, 155 

Цени на стоки 20. 60. 88. 123. 143 
Циганн 52. 91» 
Цннцарн 90 
Църквп - - вж Ч с р к а и 
Чаушл 50 
Черешовн топчета 132 
Черквн, мерковнн въпросн 23. 

36. 43. 44, 47. 52. 59. 60. 
6 4 - 0 6 . 70, 71. 7 8 - 8 6 , 9 0 . 9 1 , 
9 3 , 9 5 - 9 7 , 102, 103, 119,120. 
134. 135, 137. 140. 144. 148. 
152. 156. 169-171. 182. 183. 
187 

Чсркези 53 
Черковен въпрос - - вж Ч е р-

к о в и о-и а н и о н а л н а 
бор б а 

Чсрковна история 13. 155 
Черковнп обрели 13 
Черковни общнин, черновик на-

стонтелства 22.. 23. 59. 67. 
80. 83—85. 87. 90. 94. 136, 
137. 163. 174, 175. 185 

Черковни олежди. черковни веши 
36, 44, 70. 78, 84. 133 

Черковно-наиионална борол 
(общо) 9. 10. 13. 14. 20--22. 
48. 5 7 - 5 9 . 63—71. 73. 74. 76. 
79—84. 86, 90. 91. 93—97. 
100; 102. 104, 119. 122, 125. 
136. 138. 150—152. 155, 156. 
163. 164. 180. 187; вж*н 
5 ъ л г а р о-г р ъ ц к и о г-
II о ш е и и »; Б ъ л г а р о-
т у р е к и о т и 6 Ш е и и я; 
Г р ъ ц к о д у х о в н о 
и г п; П а т р и а р с и; У.с-
т а в и. п р о е к т о у с-
т а и и: Ц а р и г р а д с к а 
и а т р и а р ш и я -

Заточение на български ду-
ХОВПЯИЯ 20. 21, 57, 59, 

63. 74. 76, 4 0 1 . 134. 
150. 151. 186, 187 

Схизма 86. 125 
Черковен събор в Цариград 

20—22. 58. 63. 64. 66. 
74, 79. 84. 94, 187 

Черковно пеене, черковни певиц 
64. 68. 90. 91. 119, 140 

Чсрковнославянски езнк 60. 96 
Черногории 112, 128. 169 
Чеетвуваиия. юбилеи. праЗииин 

9, 13, 21, 22. 45—47, 86. 87. 
91. 95. 104. 125. 132. 135. 
140. 144, 161. 173. 175. 
177. 183 

Чети, четпическа тактика 108. 
127. 167. 168. 173. 174, 188. 
190. 195; вж и В ъ л г а р-
с к о и а и и о и а л н о р е-
В О Л Н) Ц || О II II О Д В Н-
ж е и и е 

Ботева чета (1876) 114, 
132. 174, 176. 178. 193-
195 

Чета на дядо Никола (1856) 
57 

Чета на Симо Соколов 
(1877-1878) 27 

Чета на Стоил войвода 
(1876) 132 

Чета на Хаджи Днмнгър и 
Стефан Караджа (1868) 
175. 176 

Читалнша. ч ига лишни дейцн. чи-
талншно дело 23, 36. 43, 

. 44. 47. 77. 124. 159, 175. 
176. 179 

Чнфлнан. чц|||лишки зенн 56. 
149 Ј 

Чорбаджии 48. 50. 51, 54. 55. 
59, 156, 168, 189, 190. 191 

Чума ^62 

Шцвачи 32_ 
Шосета 28 
Шуменин 94. 155, 156 
Щампи 45 
Щатин разпнеання Й4 

Юбилеи вж Ч е с т в у в а-
и и я, к) б и л е п. п р а з -

II II Н 11 

ЯмбоЛЩ! 48 

I 
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С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И К 

Предговор . . . • • * « * • • ! « , и * 3 
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