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Иасгояшкят справочник, книга трета от оороднчното издание »Обзор 
:;.| архшшиге фондов«, колекини н еднннчнн постъилення, съзсрандаини в Бъл-
глрски исторически архип". сгьдържа харакгернстикнте нл 91 архивна фонда 
(ог ф. Аг 87 до ф. № 177). конто обхвашдг общо към 30 000 документа. Той 
рззкрию сбито и анялнтнчно смържанигто (и лнчннте архипн на заслужили 
дейнн нлн №1 някои обтествеио-нолнтическн н културнн институт» от стопан-
скня, проенепшн, 1л>рко|1н»н » политически« жннот п.! стрлилта нн нрез Въ> 
ражлането и в иършггс дессгилетня след освобожденнето цп Българня от ос-
манско иго. Между личннтс фонлоие са лрхнвнте нл М, Хнтов, ф» Тотю, Хр, 
Македонски, Хр, Иванон, Ст. Заимо», 3 . Огоянов, йр. Кръстнч, Но. Радосла* 
нов. И. Дайнелив. Л- Хр. Попои, Н- Обретено»» I I Клбакчнев, М. Лринов, 
К- Вслнчков. II. П. СллнеЯков, М. Бедчева и много другн нэтъкнатн дейци» 
жнаелн и работнли главно нрез вторатп половина пл XIX иначалото на XX и. 

Снравочннкъг е необходимо ноыаглло особено за научннте работники и 
институт, конго рлботят и обдаст на нстирическнтс науки, Той т е попу-
лирнзира у нас и в чужбння ГОЛЯМОТО документно богатство, ллплзеио и ил-
«пята Националкя библиотека. 
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П Р Е Д Г О В О Р 

Третата книга от справочного издание „ОБЗОР НА АР-
ХИВНИТЁ ФОИДОВЕ, КОЛЕКЦИИ И ЕДИНИЧНЫ ПОС-
ГЬПЛЕМИЯ. СЪХРАНЯВАНИ В БЪЛГАРСКИ ИСТОРИЧЕС
КИ АРХИВ" на Народна библиотека .Кирил и МетодиЙ" еъ-
дъ;>жа характернстикнте иа 91 архивни фонда, конто наброя-
иат общо към 30000 документа.1 Следователно тази книга е 
много ио-богата по отношение на броя на разкрнтото съдър-
жание на отделните архивни фондове в сравнение с предход-
ннте две, конто обхващат общо съдържанието на 84 фонда.9 

Включването на този голям брой характеристики стана въз-
можно порадн пэ-малкия обем на архивите, отразеин в настоя
щего книга, и норади въвеждането на известии съкращення 
както в количествената характеристика н нсторията на фонда, 
гака н в начина на прславането на съдържанието на докумен-
тите и съетавянето на библиографе ките бележкн при дадепнте 
източници. Приетите съкращення не накърняват яснотата на 
изложението н не затрудняват ползуването на справочника. 

И в тази книга, както и и първите две, основната част от 
фондовете, отразенн в ней, са на известии български в ъ з рож
дении. Никои от тях са жнвелн и действувалн само през 
Възраждането и нреди всичко в третата четнърт на XIX в. 
Лругн, макар и да са продължилн своята дейност и след Ос-
нобождението, най-характерното и значимою, изнършеио от 
тях, е през отбелязаната еиоха и то определи същиостта на 
лейиоетта им. Това са нзтъкиатн дейпн в стопанския и нконо-
мическня живот, в просветното движение, и борбата за нацио-
нална църква и в реполюционно-освободнтелннте борбн за по-

1 При оПрСДСЛЯПС брон на документнте иън пторлта книга — иж. с. 3 — 
«■ допусната печатня грешка: вместо около 60000 е отбелямно 80000: за итн-
[VI киша бе пубявкувии рецензия от Десен , Б., Ценен справочник. — Н а р. 
к у л т у р а , бр. 29. 22 юли 19Й7. 

3 В кн. I (изд. 1933. 250 с ) - 2 5 ф.. а и кн. !! (изд. 19Й5, 246 с>-58ф. 



литическо освобождение на народа ни от петвековното осман-
ско иго. 

По стопанскн нънроси съдържат интереснн сведения нрхн-
оите на гьрговците бр. Кръстнч, Цв. Радославов, Й. и К. Ан-
ковн, Д. Вулопнч, Р. Миркович н други. 

В архивнте на Ц. Гинчен, Хр. Даскалов, свет. М. Димов, 
Ев. Сахарова и други кннжовници и учители нма ценнн давни 
отпоено просветното и културното движение в нашнте земи 
ирез Възраждането и по-специално сведения за учнлшцното и 
читалищното дело, за нздаваната книжника и пр. 

С цър ко в но- национал на та борбу са свързанн фондовете на 
Иларион Макариополекн, д-р. Г. Миркович, Анкови, Хр. Дас
калов и други денцн. 

Най-многобройнн и най-цешш са архивнте на дейците, свър-
зани с участнето на българскнн народ в революционно-осво-
бодителните борбн от времето на хайдутстното и на доброиол-
ческите български отряди в Кримската война (1853— 185&Г.) 
до кулыинационната точка в борбите — Дпрнлското въетанне, 
и последпалата го Руско-турска осиободнтелна война. Това са 
архивнте на Д. Панов, М. Палаузов, Й. Дайиелон, II. Хитов, Ф. 
Тотк\ Д. Попов, Д. Общи, Р. и Ив. I юпхристови, Ив. Касабон, 
Ив. Трудов, Т. Меев, Н. Обретенов, Ив. Драсов, Хр. Иванов— 
Големия, Хр. Македонски, А. Матев, В. Пупешков, М. 11онзо-
ров, В. Гавчев, Вачо Кнро, Р. Попгеоргнева, Н. Кабакчиев и 
много други. 

В квнгата са отразени и архивнте на няколко обществено-
полнтическн и културни ннстнтути от Възраждането, като Час
тей революционен комитет в Слнвен, Българско благотворител-
но общество в Гюргево, Вългарско чнталнще в Цариград и 
други подебнн. 

Част от архнпнитс фопдове са на дейци, чнито началиа 
дейност е във възрожденската епоха, но ненното пълноиенно 
развитие е главно след Освобождението или поне заиазените 
в архивнте им документи отразннат повече събития и факти, 
станалн след 1878 г. Такина са архивнте на М. Дрннов, 3 . 
Стоянов, Ст. Займов, Св. Миларов, К. Величков, Ив. Славейкоп, 
Игнатий Рилскн, В. Друмеп н други, конто эасягат събитшпа, 
протекли в първите десетилетни след Освобождението, и ос-
нетлпват не само дейноетта на съответния фондообразунател, 
но и полнтико-общественото, икономнческото и културното раз
витие на струната. 

Само десетнна фонда са на дейцн, живели и работнли поч
ти нзключителио след Освобождението. Такива са архнните на 
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П. П. Славейков, М. Белчева, д-р Д. Моллов, Т. Божинов, Хр. 
Димитров, Ал. Головин, П. Гарвалов, Т. Васильев, Г. Я. Кирков 
и др. Те осветляват културнии живот или полнтнческите бор-
би, съдържат сведения за подготовката на Съелннението, за 
нзбухналата след него Сръбско-българска война, за дннастн-
ческяте нромени и друг» събитн5! и факты от крап на мина-
лото и началото на нашето столетие. 

Между тези 91 архива около десетнна са на тпорци в об-
ластта на книжпината, науката» лнтературата н културата, като 
най-изтькнатнте са споменатнте вече М. Дрннов, В. Друмен, 
Ц. Гинчев, К. Величков, П. П. Славейков, М. Белчева и др. 
Техните орхнви са ценен нзточннк за проучване нсторнята на 
българската култура от кран \ш миналия н началото на на-
1пи>1 век. 

* * 

При изработването на характернстнката на всеки отделен 
фонд съставителите са следвали с малки отклонения основни-
те принципи, залетали при съставянето на първа и втора кни
га- Всяка характеристика съдържа следните елементи: 

1. Номера на фонда, под който той е заведен в Българ
скн исторически архив (БИА); броя на документите и техните 
крайни дати, т. е- годината на най-ранння и най-късния документ 
в архива; броя на ннвентарннте описи и серията на описа, ако 
нма серия; годината или годнните на постъпването на архива в 
библнотската; езнците, на конто са писани документите, избро-
спи в азбучен ред, като на българскн езнк се дава пър-
во място (не се отбелязиа този елемеит, когато всички до
кумента са писани на българскн език); при случайте, когато 
част от архива се намнра в друго архивохранилище, това е 
съобщсно с възможната пълиота за улеснение на ползува-
телнте. 

2. Иълното име на фондообразувателя — име, презнме и 
фамилия във всички познатн фории (а за жените и мъжовото 
име, когато са омъженн), както и известимте нсевдоними н 
прозвища; не е развито пълното име там, където не е било 
възможно поради липса на сведения. 

3. Година и място на раждане и година и място на смърт-
та на фондообразувателя (а при обществени институции — го
дина на основаването и година на закрнването им); когато ни
кой от тези елементи не е бил известен на съставителите, това 
е маркирано на съответното място. 
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4. Кратка характеристика за деймостта »а фондообразунз-
теля, заострена по лннлятд на нпй-характерната му дейнист. 
При фондообразувателнте чужденцн, работилн у нас, или б'ЪЛ-
гари, родени и действувалн поаече в чужбина, се отбелязва и 
народността, за да се избнгнат евентуалнн грешки. 

5- Бнблнографскн нзточинци за фондообразуватсля, даденн 
подборно и в съкрашенин, както и никои документалнн източ-
ници за него; не претенднрат за пълнота и даденнте бнблно-
графски бележкн за публикации на документн от съответшм 
фонд, нздадсни место в периодичный печат откъслечно и ис
томно, 

6. Характсристиката за вески лнчен фонд е направена въз 
основа на приетата в ВИА схема за клаенране на докумеититс 
в лнмните архива, конто съдържа слединге дяловк I Автобип-
графнчни, биогрзфшшн и лимни документу както и документн 
за матерналното состояние на фоидосбрззувателя. II. Корее-
понденцня — от и до фондообразувателя. III. Документн за ця-
лостната дейност на фондообразувателя, където се отразяват 
и творческите ръкопнеи за фондообразуватели, развили научна, 
писателска или друга подобна дейност. IV. Илюстративни и 
печатни матернали; документация, V. Документн от и за семей-
ството на фондообразувателя. VI. Документн от, до н за друг и 
лица, попадналн случайно БЪВ фонда. 

Следвайкн в общи линии тази схема при сумарното раз-
криванс на съдържапието на архива, съетавителите са се стре-
мили за колкото се може ио-голямо обобщение там, където е 
било нъзможно. В саиото изложение се дава сумярна харак
теристика и за вида на самите документн, запазенн във фонда. 
Архнвнте на обществено-политическите и културнитс институти 
са разкрнти съобразно с тяхната дейност л организашюнната 
им структура. Имената на срещаннте в документите лица са 
отбелязани с инициала на малкото им нме и с цялото фамилии 
нме (само в случайте, когато нма опасност за объркване на дей-
ци съе сходни имена, се дава и презнмето в съкращение; в 
именння показалец са даденн също известии по-ПЪЛНН давни» 
за да се нзбягнат евентуалнн грешки). Географските имена са 
отразенн тъй, както се срещат в самите документн; кратки 
пояснения за географските имена са дадени в геогрлфекия по
казалец, където се иосочват и новите наименования, там къде
то има променн. За известии исторически събнтия не се отбе
лязва годнната, когато те са станалн, но за по-малко познзтн-
те годината е даденз в скоби. 
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Напраиените характеристики не са н не могат да бъдат 
изчерпателни. Те нмат за задача само да насочат ползувателн. 

За по-лесното н пълно използуване на нэданието накрая 
ина съответен справочен апарат: вменен, географскн и пред-
метно-тематичен показалец; указания за нриетитс съкращения и 
за библиографе ките бележкй; сплсък на номеетеннте фондове, 
подредсни азбучно по презнмето на фондообразувателн, тъй 
като в справочника те са подредени но номера на фонда. 

* 
* * 

Характернстиките на отделимте фондове са нзработени от 
сътрудниците на Българскн исторически архив, както следви: 
В. Тодорова—Петкова — ф. № ИЗ—115, 117—124, 135, 141, 142, 
155, 156, 162, 167, 168; В. Тилева — ф . № 90, 96, 98, 99, 101, 
102, 105—107, 116, 126, 128, 130—134, 136, 138, 146, 149, 154, 
165, 173, 175; 3. Нонева — ф. Дг 87, 89, 91, 93, 100, 103, 108, 
111, 112, 157, 158; Ел. Миладинова —ф. № 92, 95,97, 139, 
150, 152, 153, 159, 164, 172, 176; Е.Павлова — ф . ,\Ь 109, ПО, 
127, 129, 140, 151, 160, 169, 171, 174, 177; Д, Цавев —ф. № 
137, 143—145, 147, 148, 161, 166, 170; А. Райкова — ф. № 88, 
94, 104. 
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Ф. 87 ; 51)0 док.; 1869..* 1904 г.; ннв. оп. I! А и II В ; 
пост. 1924, 1926 н 1960 г.; бълг,, рус. и ср. ез. 

ПАНАЙОТ ИВАНОВ ХИТОВ 

(псевд/: Солак Нбрсам, Хнтано, Дт-лгнте мустаци, Херман Герман, 3-
Тоыовскв) 

(ролен и 18-30 г.—Сяивев; починал в 1918 г, — РусеЈ 

Известен хайдупш, четнншкн нойвидл и революционер преэ Вълраждд-
нето: хайлутувад главно между 1858 —1863 г,; в 18Я2 р. плязъл ВЫ( връака 
с Г. Раковски. а в 1866 г. участвуплл под негою ръководство в създавянето 
нл .Верховно народно (гьлгарско тайно граждански началстпо* : и 1867 г* ми
гал с чета в Бъагарня; учлетвувлл в сформнрането нл Втьрата българска ас-
гня; след 1868 г. понаднад пол влияние «а идеите т Левскн и след нсговата 
ГМЪ|УГ участаувал дейно в БРЦК, в подготовка!"! на Староэагорското н Ап-
ричското въетанне, в Сръбско-турската и Освободитсянага война. Скд Осво
божденного бил околнйекп ндчллннк в Кула; взел участие в Съедпненцс-
то и в Срг&ко-Оългарсклта война; бнл народен нредстаинтел и предесдател 
нл Макс доно-одрн некою дружество в Руее; автор нл еномени. 

Нзточ ин ц и ; 

За фондо<)6рлзунатгля: Измира нов, К. Шнайот Хитов,—В: Той 
не у мира, [С), 1935. с. 115—140; Косев, К. Иэпайог Хитов. Живот и 
революционна д̂ пност« С, 1963; КБЕ. Т. V, с.378;Хнтов. П. Моего т.ту-
нане по Стара вдаишш. С, 1940. 

Публикации на документ: АВ. Т. I; ОБ. Т. I.; Стой ч ев, Ив. Кр. 
Материал«*,..; С т р а ш и м и р о н* Д. Т. АВ. Т. I; X и т о в. П. — вж. нос/съч. 

Многобройната кореспонденцая от и до Хитои с сиързана 
НЭЦЯЛО с рсволющюнната му дейностот 1867 до 1877 г. Него-
ните пнема-черновн са отправени до : Н« Балкански, Ив. Дра-
сов, Н. Жеков, Л. Каравелов, П. Матановнч, Т. Пеев. Ст. Пет-
ковнч, Д. Попов, Ст. Софийски» Българскин революционен цен
трален комитет— Букурещ» частшгге революционнн комитети в 
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г 

Слнвен и Русс, сръбския министър ни нойната и лр. Те зася-
гат: ста нови [ пето му относно едннодействие между балканскн-
тс народи; ту реки беэчинства в Софийско, Охридско, Дебър-
ско (1371 г.); съветите му към дейцнтс от Слнвенскии рево
люционен комитет; необходимоетта от споразумение и единст
во между дейннте от всички кранща на Българни и нуждата 
от изготвянето на добре съетавен план за въетание; изпраща-
не на оръжне до българскн революционни дейцп в Румъння; 
отнравената до него покана да прнсъетвуна па общото събра-
ние НИ 15РЦК (аир. 1872 г.) и миеннето му относно проектоус-
тава на стация; желаиието на Ст. Софийски да мине в Бълга-
рйя и даденн му препоръки от Хитон да се свърже сЛевски; 
обнра на турската пота при Арабаконак и станалии провал; 
залавянето на Леве к и и Общи; отправеии съветн от Хитов към 
революционни дейцн, необходимоетта от свиквзне на общо съб-
рание на вътрешннте комитетн и нуждата от план за по-иа-
татъшнн дейстпня; слуховс за минали чети във Велешко; раз
врата между Боте в и КараЕелов; подготовката на Анрилското 
въетание и донесеии от Н. Живков новини от България; спо-
разумоние между намнращнте се в Сърбии българскн вонво-
ди — П. Хитоп, Ц. Петков, Ж- Чернев, С. Соколов; подго
товката на Сръбско-турската война; нанътстнии на Хитов 
към сипа на дядо Ильо — Никола—във връзка с напущането 
му на Николаевската гимназия; здравословното съетояние на 
Хитов; разпространенн комлрометиращи слухове по иегов ад
рес във аръзка с осуетеното му мннанане с чета в България 
през 1875 г.; връзкнтс му и обещаното съдействие за обща 
борба с черногорский деец П. Матаиович и други въпросн. В 
писмата си до Д Страшнмиров (1904 г.) Хитон дана подробив 
сведения за: моменти от освободит ел ната борба и отделил 
дейци, за конто му изпраща документн; отправеиите към 
него обвинения за злоупотреба на получена суми по подготов
ката на Староза горе кото въетание и готпената от него чета; 
срещата му със сръбския крал Милан и отправеиата до пего 
молба от Хитов за отпускане на оръжие; намиране пари за 
организиране на чета; оеуетяване плана му във »ръзка с неус
пеха на Ста роза горе к ото въетание. 

Върху много от писмата до Хитов има неговн бележки 
с биографичин лайки зи дейци или събития, спомеиати в тях. 
Автори на писмата са: И. Абзджиев. Ст. Арабоглу, Р. Атана-
сов, X. Бакалоглу, Н. Балкански, Г. Бенев, П. Берковскн, Л. 
Богданов, Ив. Българскн, П. Волов, Л. Вулгарис, Хр. Гайтан-
джов, Г. Гатов, П. Генович, Д. Георгиев, Хр. Георгиев, И- Гор-
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скн, М- Греков, Г. 1'юлмезов, Ст. Димитрневич, М. Джордже-
внч, Ив. Драсов, И. Жеков, Д. Иванов, ЗСр. Иванов —Големин, 
П. Икономов, И. Илиев, И. Илич, Ил. Иовлновнч, Л. Йовано-
иич, П. Йорданов, А. Карастоянов, С Катрафилгв, Т. Ковачев, 
Р. Костпчков, Г. Котелскн, Ив. Кулин, А. Кутев, А. Кънчев, Ив. 
Кършосски, Кр. Кърпюнски, Г. Лазаров, К'. Лазарев, Ст. Лаза
ревич, В. Левски, Й. Майзнер, Хр. Македонски, И. Младенович, 
Г. Милстнч, Т. МННКОВ, Г). Мишайкон, И. Наумов, Гр. Начовнч, 
И. Обретенов, Д. Общи, Ст. Пэинч, Ол. Панов, Т. Пантелеев, 
Г. Папазов, Т. Пейон, Ц. Петкоп, Ст. Петковнч, М. Петров, 
Н. Папанинов, Д. Хр. Попов, М- Попович, Р. Попхристои, 
Вл. Ранок, И. Радовановнч, Ив. Сапунов, О. Сердаровнч, А. 
Славовнч» Ив. Соколов, Д. Стателон, В. Д. Стоянов, И. Стон-
нон, Т. Стоннов, Д. Теодоров, Н. Тошков, И. Тумпаров, <1>. То-
тю, Ив. Хаджндимитров, Ат. Данев —Хитов, Н. Ценов, Д. Це-
новнч, Г. Цветков, Т. Твърдншки и др. 

Отразените в ннсмата въпроси могат да се групнрат по 
годин», както следва: 1. От 1868—1870 г. — за разтурянето на 
Втората българска легия и съдейетвието на Хитон за снабдн-
ването на част от участниците в вен с румънски паспортн, за 
оенгуряването им с материалнн средства и настаннването им 
на работа в Румъння, за съдбата на никои от тих (Ил. Йова-
новнч и др.); за подготонката на чети в 18<з8 г. и специално 
за оргавнзнрането на четата на X. Днмнтър и Ст. Караджа, за 
иреминававето и н България, за сраженипта и и съдбата на 
неЙните участниц»; за нскането на Н. Валкански да се срещне 
с Хитов; за събнране на паричнн средства за революциоината 
борба; За дейноетта на револгоинонните дейци в Румъния; за 
иребиваването на Ф. Тотю в Одеса; за опити на турските 
власти да разбият ледовете по Дунага, за да се осуетн мнна-
ването на дейци в Българнн; за дадена амнистия от румъв-
ския крал; за открнване на българско чнталнще в Гюргево 
(1869 г.); за адмииистративни проясни в Дунайский внлает; за 
иросиетии реформи на Мпдхат паша; за направени предложе
ния за общи действии на балканскнте народи от Л. Вулгарис; 
за даване матернални средства от М. Венли в полза на осво-
боднтелиото дело; за предложения на черногорена 3. Стефа
нович да участвува в освободителните борби набългарите; за 
съмнении сирямо Т. Ковачев като турскн шпноннн; за сръб-
ската пропаганда в Македония; за избухването ва Френско-
ируската война (1870 г.), отношеннето на сърбите към нея и 
др.; 2. От 1871—1872 г. — за дейноетта на Левски, създаването 
на вътрешна революционна организация и свързаните с пен 
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дейци; съвотн на Левски към Хитов относно организирането 
на мрежа от комитета прели вдигане на въстаннето; негоното 
разочарование от сръбската политика и мненнето иу, че бъл-
гарнте трябва ла разчнтат само на собстиените си сили; на-
пътствия към Хитов да не иредпрнема действия без знанието 
на БРЦК И желанието ну старите българскн войводн да по-
могнат във военното обучение на народа; нзпращането на про-
ектоустава на БРЦК до Хитон за мнение; отиравена до него 
покана да присъствува на общото събранне на БРЦК (аир. 
1872 г.); минанането на А. Кънчев и Д.Общи вБългария като 
помощници на Лекски; за оби кол ките на Левски; за живота и 
денността на Т. Пантелеев, Я. Бликов и др.; за свикано съб-
рание на българскн ученнци в Табор за излъчване на предста-
вител за общото събранне на БРЦК в Букуреш; за обнра на 
турската поща при Арабаконак: за залавянето на Общи и Лев
ски и лруги революшюнни деГщн от Орханийско, Ловешко и 
Софннско; за столкновения между албанското население и тур-
ските власти и др. 3 . От 1873—1875 г. —за грижнте на Хитов 
да намери заместник на Левски, да органнзира събрания, да 
иримирява различии гледнща по организацнонни и тактически 
нъпроси, да днрн мзтернални средства и пр.; за ироцеса в Со
фия н 1873 г.; за изиратсни на заточение дейцн; за сннране 
на в. „Независимост"; за четата на Ст. Софийски; за слухоне-
те относно органнзнране на чета от Хитов (187.4 г.) и жела
нието на голим броЙ доброволци да се включат впея; за дос
тавка на оръжие чрез Хитов от Сърбия; за леене на куршуми 
от Д. Георгиев; за съмнения към Д. Ценовнч във връзка ст>с 
залавянето на Левскн; за нападки във в. „Право" срещу рево-
люционннте дейцн в Румъния и Сърбия и по-спецнално срешу 
Хитов; за опита за убийство на х. Ставри в Хаскопо; за нрес-
туването на А. Узунов; за несполучлнвите опнти да се намери 
заместник на Левски; за нуждата от свикването на общо съб
ранне на частните комитети в Българня; за подготовката на 
нъстанне в Черна гора и Херцегонина; за слуховете за явили 
се чети в България (187-1 г.); за мнсията на Ив. Драсов за 
обсдиняване на революционно настроената емнграция в Румъ
ния и мненнето му за някои дейцн; за заточението на С. Ге-
рснов и М. Радославов; за арестуването на Н. Обретенов; за 
активизираие на революцноината борба; за събиранс и изпра-
щане на помощи на българскн заточеницн; за денността на Ст. 
Стамболов като апостол; за проектн относно преместване се-
далището на БРЦК л Браила или Болград; за свиканото през 
1875 г. събранне на БРЦК и вземане решение ;>а въстание; за 
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подготовка*™ и потушаването на Старозагорското въстание и 
за нападки към Хитов пъв връзка с нсговата несполукз; за 
бягството на Ст. Займов от заточение и нлошаване положение-
то на заточеницнте след бягството му; за предложение на Л. 
Каравелов и К. Цаиков да се свържат с херцеговцнте за съг-
ласувзнн действия;н подруги въпроси. А. От 1876 г.—за Ап-
рилското въстание, Ботевата чета и Сръбско-турската война: 
събнране на материални средства сред българската емиграции 
а Румыния; доставка на оръжие; мннаването в Българня па 
дядо Н. Внраноолу, поп Харитон и др.; отправенн искания към 
Хитов да нздействува оръжие от сръбското иравителство; ио-
тушаване на въстанието; изпращането на български добровол-
цн в Кладово нрез Сръбско-турската нонна и сформирането иа 
българските отряди; военните разпорежданни на сръбското 
командуваие до тих; военните действия; доставка на оръжие, 
бойни и хранителнн припаси и пр. 

В писмата до Хитов има даинн още и по с/руги вьпроси: 
за съдействието му да оснгури материални средства за след-
пане на български младежн (П. Ьерковски, П. Икономов, Ат. 
Хитов и др.) н учебии заведения в Прага, Табор, Загреб, 11и-
колаев и др.; за броя на учениннте в тези градове; за българ
ски дсвойкн учащи се в Прага; за битгареката гимназия н 
Волг рал и учители в ней (В. Стоянов, К. Цаиков и др.); за стре-
межнте на румъиските власти да превърнат българската гим
назия и Болград в румънска; за създаванет« на ученически 
д-во «Пробуждане- в Волград; за сотрудничество иа българи 
в чешки нсстиици; за освободнтелната борба на чехнте; за 
подготвяната от К. Иречек история на български» народ и 
иамеренинта му да посети Българня; за ироявен интерес на М. 
Дрннов към Хитон и неговнте спомени .Моето иътунане из Ста
ра плаинна-; за отношеннето на хъриатския народ към еьдбата 
иа бългэрнте и отзивн за кннгата на Хитов; за дейноетта на хър-
ватскня учен Ив. Кукулевич и за проянен от него интерес към 
дейноетта на Г. Раковски; за дейноетта на Вългарското дру
жество .Венец" в Загреб; за създаването и дейноетта на Българ-
ското киижовно дружество — Вравда; и по реднца други въиросн. 

Заназенн са докумеити, свързани с революционна/на деа-
ност па Хитов като войаода иа че-па през /#67 г.: правилннк 
на четата, озаглавен -Закон за българското народно въстание, 
по конто ще да сеупрааднвэ Българската народна войска в 1867 
г.", нзработен от П. Хитов и секретаря на четата Ив. Кършов-
скн (28 май |8(>7 г., местноетта „Българка" и Слнненскнн бал-
кан); ирепне от .Принременен закон зз наполните горски чети-
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на Г. С. Раковски; разниска на С. Славчев за получена от Хн-
топ сума (20 март 1857 г.), вероятно чьи връзка с подготов-
катй на четата. 

За участие™ на Хитов в организирането на Втората 
легчя нма значителен бром разписки (1867—1868 Г-Ј за полу чеки 
еуми от младежи за пътнн разноски, храня н квартира. Под-
писанн саот; С. Стоиков, Д.Икономов, Хр. Иванов, Стр. Папа-
йотов, Хр. Гайтанлжои, Хр. Дреновскн, Ив. Кършовсхн, д . Ге
оргиев, Хр. Краличев, В. Иванов, Ст. Тодоров (Караджа), Ив. 
Зерделнйекн, Й. Петров, Си. Джеров, В. Стоянов, Т. 11анте-
леев и др. 

Запазеи е и паспорт, нздаден от сръбските власти на Хи
тов (1868 г.) във връзка с нзнращането иу от съшитеда въз-
ирепитствуна мннаването на четата на Хаджи Димнтър и Ст. 
Караджа. 

Във връзка с рсволюциончата дгпност на Хитов пре.ч 
1869— /875 г. с договоры, съставен от него и П. Матановнч 
(30 юни 1871 г.) за взаимни действия между б1>лгари и Черно
гории в борбата с турните. От 1873 г. е запазено пълвомощно, 
нздадено от 1ЈРЦК на Хитов във връзка с нъзложенн му от-
говорнн задачи. Има и разписки за дадени от Хитов суми ив 
Ст. Софийски, И. Горски, С Катрафилон и др. във връзка с 
нэп-мнение на онределенн задачи, както и няколко разписки за 
илатен абонамеит за в. „Независимост". Запазенн са сметки от 
Хитов за иътуването му през 1873 г. до Букурещ за купуване 
на оръжие, спнсък за оръжне, лрехи и др. 

От дейността на Хитов като ръководител на чета нрез 
Сръбско-турската война има разписки, разпорежданни, запо
веди, открнт лист, официант писма и др. от сръбския митро
полит Михаил--Белград, Гл. Маркович, подпор. Кр, Нуланч, 
пор. Лаврентиеи, ген. М. Черняев, Дж. Хорнатонич, нодлолК. 
Малиновски и др. Съдържат следннте сведения: разпореждане 
за заемаие на позиции; за доставка на припаси; за нолученн 
сунн; за воденнте сражения; за назначаването на Хитов за гл. 
войвода, а Ил. Марков, Ж. Чернеч и Хр. Македонски — за вой-
поди на отделив чети; за спецнално поръчение до Хитов да 
събира доброволци в Сърбин, Вългарня и Ру.мъння. 

Между запазените бележтщи, мемоари и дневници на 
Хитов, конто дават сведения за живота и дейността му, както 
н даннн за отделан денци, събнтия и др., вай-интерсснн са: I. 
„Моето пътупане из Стара плаиина"; 2. Дневникът му от Сръб-
ско-турската война (20 юнн — 20 авг. 1876 г.), нисан от помощ
ника му Ал. Вулетнч. 3. "Мемоарнн булежки, конто съдържат: 
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автобиографии»! дашш; сведения за хайдутството му из Ст. 
планина; за живота му в Белград; за хайдушкн чети н Балка-
на и живота на хайдутнтс; за В. Левски, Д. Общи, Ст. Софий
ски, Г, Раковскн и др. 4- Към ръкописнте на Хитов спадат и 
записаните от него хайдушкн песни и др. 

От дейността му като народен представител (1891 г.) с а 
запаз(.'ни две картн-пропуски, тронно слово на княз Ферди
нанд и др. 

Във връзка с работата му като председател на Македоно-
одринското дружество в Русе е запазено едно писмо от Па-
тронната фабрика в Русе със сведения за даденн пушки на 
Ал. Протогеров за сметка на дружеството. 

Материалите до чмнове на сеиейството на Хитов се 
отнасят до жена му К. Хитова. Отпранеиитс до ней иисма от 
Ат. Хитов и от П. Хитов съдържат сведения: за избирането 
на Хитов за главен български войвода в Сръбско-турската вой
на; за нареждане до жена му да предаде оръжие по нзпратен 
от него деец; за здравословното му сьстоянне и местонахож
дение по време на Сръбско-турската война; за самата война; 
за лошото матернално положение на сеиейството му в същии 
период; за раняването на Ив. Сапунов и др. 

Във фонда се намнрат и трупа документални матернали 
от, до и за друга лица: автобиографии и и бележкн от М- Днмнт-
рневич от Котел, който излага страданията си, прнчннсни от 
турцн, и нанесенн му материалнн щетн; антобиографични бе-
лежки на Ив. Соколов; препие от откъе на повеетта „Бълга-
рин" от М. Чайковски и другн матернали. 

Ф. 88; 131 док.; 1867... 189!) г.; 1 инв. оп.;пОст. 1924 
и 192Б г.; бълг., нем., рум. и фр. ез. 

ДАНАИЛ ХРИСТОВ ПОПОВ 

(псевд.: Азис Рушндоглу Вндинли, Азис Рушндоглу Стамболу, 
Вачдиынров, Драгомирчо, Драюмиров, Компания Ханда НеОзолу) 

(роде» в 1Я40 г. -Пленен; починал в 1909 г. — Турну Мпгурслн) 

Тцичшеи и леей от нлниоиллно-роволмшшинош движение пред Вълраж-
длнего: емнгрирал през 1859 г. в Ру.чл.ння, къдего раоотнл кдгч сюкослага-
тел; скьрзал се с Г. Риковски. който оказал влнвве т.рху бълспуцл му ре
волюционна деПност; прея 1863 г. се установил я Т. Магурсли. къз.ето се за-
инмладли с търговин: член ил ТяПнин билгарскн нейтрален комитет и сьтруд-
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пик № Вълпфскнн революционен централен комитет; блнзък сшдинжннк 1ш 
В- Лмскн. След Ослобождсшн-тп — търгпвец и Т. Мягурелн. 

И з т о ч и и и н: 

За фонлообразувателя н фонда: 1>отев. Хр- Съчниснни,... с 533. 
Да М Л л Хр. Попов.—ПОЙ. опълч. 1899, кн. 10, с 9—13; 1901. кн. 5, с. 
12 — 15; К6Е. Т. IV. с. 207; Трифонов. Ю. Шоасн. с. 300 — 310, 

Публикации на документа: Стра ш и м и ров, Д. Т, АВ. Т. Ј; ВЛ* 

Най-значителна е запазената корсспонденция, конто отра-
зява революцконната дейност на фондообраэупателя и на дру-
гн денцн. В лешифрнрлно пнемо н телеграма от Попои (1867 и 
1873 г.) има даннн за премннаване на четннцн вБългарня през 
1867 г\, за събиране на парнчни помощи и др. Писмата до 
фондообразувателя са от Ив, Лрасов, Л . Каравелов, В. Ленек л. 
Ли. Попов, Ф. Тотю, И. Хитов н от Бьлгарското кннжовно 
дружество* Писмата на Левски (1871/72 г.) эасягат следннте 
въпросн: наблвяне на средства за частните революцноннн ко-
мнтетп; купуване на оръжне и лренасянето му в Българнн 
(1871/72 г.), обнколките на Левски; напраната на иечат на иът-
решната революционна организация и настойчиното искано на 
Левски да се ускорл лзработването му; отнечатване на устава 
на БРЦК и други материалн; необходимветта от превеждане 
и отпечатвапе на „Войнишкнте правила**, обсъжданс на нроек-
тоустава в Букурещ, Лом, Пирот, Т. Магурели и другаде; ус-
ловията за вриемане на българчета във Военного училище I* 
Одеса; изднрнансто на пръгнатнте по Вляшко лесиста от двс-
те легия и оелгуряванс на тяхното участие в подготвяното нъе-
тание; проектнрлното нзиращане на Д . Попов и А. Кънчев в 
Ьукурещ; настоянанията на Левски за сиязванс най-строга тай
на в работата на частните комитета и на отделннте дейцн, чин-
то качества да се ироверяват в рсволюционната практика; ин
струкции за редовно водене на кореспондеициятя; несогласия 
между ренолюцноннк дейцн от БРЦК и препоръклте на Лев
ски за тяхното лзглаждане: иамерснието на Апостола да ио
ника Л . Каравелов н България, за да издавав- „Свобода"; раз-
иространяването па в- .Свобода" л на „Пернодпчееко списа
ние - ; новеденпето на Д . Общи, внасял рязногласии сред рено-
люцнонните дейцл; създаването на окръжни революцноннн ко
митета; разпространянане на устава и квитанции на БРЦК сред 
българн-ученнцн в Табор (Чехля). В писмата на Ив. Драгой 
(1873 г.) има даннн за: арестн на комитетски дейцл след ара-
баконашкня провал и мненлето му за незабавно вднгане на въе-
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такие в Българнн; слухове за залавянето на Леиски и голизда-
та тревога на Драсов; жславието »а някои българи в Одеса 
да станат членове на БРЦК; набора на прсдставитсл от Табор 
за общото събранне и др. Писмата на П. Хитов и Ф. Тотю 
(1871/1872 г.) заснгат: купуване и пренасяпе на оръжие в Бъл-
гарня; намереннето па Хитов да отпътуна за Букурещ; вло-
шеиото му здравословно състоянне и иенъзможността да 
присъствува на общото С1>бранис в Букурещ; участието на А. 
Къвчев вън Втората българска легнн и др. Писмата от брата 
на фон дообразува теля — Ан. Хр. Попов, нзнратенн от Диарбе-
кир(1873—1877 г.), съдьржат даннн по следннте въироси: теж-
кото положение на заточеннцнте и нечоаешкнте условии на жи
вот; иристнгането на заточеннцнте, занесени в опита за убий
ство на х. Станри от Хасково; молбнте на Ан. Попов да по
лучи лнтографинте на славинските просветители Кнрил и Ме-
тоднй; чествуването на нразника на славннската пнсменост в 
Диарбекир (1873/1874 г.); бягството на Ст. Займов и послед-
Валнте наказателнн мерки срещу заточеннцнте; искането на 
Ан. Попов да получава сп. „Знание"; многократните му молби 
за освобожданане от заточение и за изпращанс на средства; 
сведения по семейки и частнн нъпросн. Запазсното пнсмо от Л. 
Каравелов е отпоено предстоищото издаваие на в. Дъпан" от 
Д. Мънзов, бнгството на Ст. Займов, настроеннето на Караве
лов ерещу Ботен и негови другари, нэпращането на спомени 
на заточеннцн от Диарбекир и др. В кореспонденцнята са за-
сегнатн още н следните въпроси: събнране на младежн и де-
войкн в Търново, за да учат при Д. Войннков актьорско май-
сторство; благодарност от Българското книжовво дружество — 
Бранла, отправена до Д, 11опов във връзка с интереса му към 
„Периоднчееко списание"; тьржестненото честиуване нразника 
на славннската пнсменост в Браила от Българската община и 
от членовете на Б-ьлгарското книжовно дружество; пока на та 
на В. Д. Стоянов до фондообразунатели да органнзнра в Т. 
Магу рели клон на Бълрарекото книжовно дружество и др. 

Револющшннатл и общсствспо-полшпичгска депност 
на Д. Попов е отразена и в следннте ннколко документа: раз-
пнека от Ив. Пишмншев за получена сума; дописка, покана, 
копия от телеграмм за чествуване нразника на славинските 
просветители Кнрил и Методнн в Т. Магурели, нзнратенн до 
екзарх Антим, до черногорский КНЯЗ Никита, до в. „Пезависи-
мост"; възванис от БРЦК (1871 г.) за борба срещу поробнте-
ля; обр'ыценне към славнвнте в Австро-Унгария за борба сре-
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щу общня праг (1877 г.); непълсн списък на заточешщи от Ст. 
Загора, Пловдив, Чириап и др. 

Запазенн се и няколко писма от брата на фондообразува-
тсля — Аи. Хр- Попои от Днарбекир — до жена му Г. Ан. По
пова и до сана му М. Ан* Попов с ланий по следните въи-
роси: за тежкото положение на заточеннцнте; за крайната 
нужда от средства; по семейнн иъпросн {отпоено материална-
та издръжка на децата, учението им); по пяричнн и частни 
ьъпросн. Имя и две писма от В. Левскн н пнемо от С. Костов 
до 4̂«* Хр* Попов* конто засягат: крнтикята на Апостола от
поено повелението на Ан. Попов, който ннзеял разкол сред рс-
волюционннте лейцн и не се ръководсл от устава, и недовол-
ството му, чс се солндаризнрал с Д. Общи в нападкнтс му 
срещу него; нееиранедлнвнте клевети по адрес на А. Кънчев и 
положителното отношение на Лснскн към последння; предло* 
женисто на Апостола да се съберат факти и се представят 
прел Централния комитет за обсъждане, за да се види нстн-
ната по спорните въпроси. 

Ф. 8 9 ; 22 док.: 1873—1876 г.: инв.оп* И А ; постЛ924г. ; 
част от фонда в ОДА —Варна (ф. 690). 

ИВАН ТОДОРОВ ДРАСОВ 

(псенд.: Ибранм Мехмед, Муратооглу Ибрахнм, Л- Ясснон) 

(ролен и 1848 г. - Лмсч; ночшш и 1!Ю1 г. — В. Търнопо) 

Дееа от кпшятшпооемкмотеяшт) движение през Възрлждлнт*: участ
ник и борблы о независима българскл църкш п родння ел : рад н п проектного 
движение; секретар на Лопешкия революционен комитет и Плнзт.к сподвижник 
на Лепски: член на събршшето пл 11РИК в Нукурещ (1874 г.); участник и 
Подготовите на Стироздгирсхптн и Аирилскпто ПъстаННО, След Освобожденно
го — народен представите-̂  кмет на Ловеч и окръжен унраинтсл. 

И з т и ч н и ц п : 

За фондообразуоателя и фонда: КВЕ. Т. И. с. 219; У р умов. Ни. К-
Иван Толиров Драсоп. — II; Лонеч и Ловчаисхо. Кн. IV. С. 1932. с 99-103. 

Публикации на локуыентн: Сг р:пчим и рои, Д.Т. АВ. Т. I; Кон до-
рев, н. Идеологиям на Л. Караимов, С.. '957, с.143—145; Кон даос в, Н. 
Любен Каряпслоп п начллиатл история на ВРЦК.— П1СП Кн.— 2, 1У56. 
с. 229—231. 

Залазената кореспонденщш е свързана с ренолюцнонната дей-
ност на фенлообразунателн. Антори на пнемата са: Ганчо (М. 
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I (ветков), I I . Обретено», Д . Хр. Попов, М. Радославов, Ив. Сапу
нов, Ив. Халжидимитрон, П. -Хитов, Хр. Чобанов, Др. Шоиов, 
Хр. Ботсв, Ст. Стамболов. Във връзка с организирането на 
Огарозагорското въетание има сведения за: нзбавяне на мате-
рналнп средства и пътунането на Ботев до Одеса; доставка 
на оръжие; мнсията на Ст. Займов и Г. Бенковски по подпал-
нането на Царнград и осуетяването н поради липсата на сред
ства; подготовката на въетанието в Търновско и ИЈуменско, 
нуждата от добре подготвени ръководители; обяняването му 
и Русенско н причините на неуспеха му; ленноетта на П. Хитов 
и лр. Данннте за Априлското въетание са главно но набавянето 
на средства и доставката на оръжие. В писмата има сведения 
и за разочарованието на Д . Попов от хода на революциониото 
движение и огорчението му, че не се оценяват правнлно неговите 
заслуги; за запазената кореспонденцнн на В. Левски от К. 
Цапкой; за предаването на Левски; за разпрата между Вотев 
и Каранелов и неЛното отражение в революцнонното движение; 
за арестуването на С. Геренов, М. Радославов, М. Греков и 
П. Обретенов в 1874 г. и живота им в затвора; за изпращането 
на първите двама на заточение и оснобождаването на Обретенов 
и Греков; за мпението на Хитов по хода на революцнонното 
движение; за въетанието в Херцегоннна и др. 

В спомешипе на Драсов, озаглавени „Софи и с кото приклю
чение в крав на 1872 или сто български заточеннци" (Прага, 
1875 г.), се съдържат сведении за създававето и дейноетта 
на революционния комитет в Лонеч. 

Ф. 90; 2П док. ; 1875... 1899 г.; инв. оп. II А ; пост. 
1924 г.: бълг. и ср. ез. 

ХРИСТО НИКОЛОВ МАКЕДОНСКИ 

(Хрнсто Маке дон чего) 

(роден I« 1835 I. с. Гори» Тодорлк. Кукушки; почшш и 1916 г.— Русс) 

ХаЛлушки пойиодя к рсиолншнонер прел Выраждансто: участник и 
.шок' лшин. и чегата на X. Димнтьр и Ст. Кпраджэ, м подготовкам мл 
Стзромюрското к Априлското шагание, четоводеи и Сръбско-турскатя полна. 
След Оспобождингето — сяумпвц; зптор на спокени. 
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И а т о ч и и и II: 

3« фондообраэунатсля: Карл костои, Сг. ММФдоискн вьзрож-
денин... 4*1. с 119—124; КБИТ. III. с. 325; Ми к сдои с км. Хр. Н-Зшикхи 
И*:,. С, 1896; пслгношшто «У дело: БИА̂ НБКМ» КЭД 47, I 884; 

Публикации на документ: АВ. Т* I, с, 42. 344; РМО Киро Петре«. 
С 1937, с, 203-213; Македонски. Хр-К—еж. вое, сад, с. 160—18»; 
Страшны и рои, Д. Т. АВ. Т. I. с. 11. 

Запазените пасма разкрннат моменти от революцнонната 
дейност на Македонски и на други дейци. Между кореспонден-
тите лнчат нмената на Р. Атанасов, Т. Пеен и II. Хитов, конто 
пишат от Галац, Иран л а и Велград. Те засягат следннте момен
ти от полготовката, нзбухването и ноту шав а не то на СтарЭЗа-
горското въетанне: дейноетта на Т. Пеев, П. Хитов и Хр. Ма
кедонски в тазн подготовка (нзпрзшанс хора в »пределени 
места, сметки за изразходванн сумн и др.); набаняне на оръжне; 
среща на Т. Пееп с Хр. Вотев, конто довел до Галац Ф. Тогю, 
за да замнне за България; проектирана помощ от българн на 
руска служба, подали оставката си в Русия, за да се прнтекат 
на помощ на българското революционно движение; прсиорькн 
зз поп Харитон; арести в Кългария след нотушанането на 
въетаннсто. С писмо (24 март 1876 г.) Л. Каранелов призована 
Македонски в Вукурещ и му праща паспорт. Апрнлското въ-
стание е отрззено в писмй (187Н г.) на Р. Атанасов, о което се 
дават сведения за кореспонденцията между Хитов и Атанасов; 
за намерението на Хитон да отиде при Македонски в Кладово, 
за да минат заедно в В'ьлгария; за проектитс на Ф. Тотю да 
мине Дунаиа с чета от 160 души; за развоя на въетанието в 
В-ьлгария, като сё определи броят на въетаналите —над 15(Ии> 
души. Трупа пнема (187в г.), писани от Р. Атанасов. Д. II. 
Иванов, Л. Каравелов, К. Стоянов, Ф. Тотю, I). Хитов и Дж. 
Хорватович от Кннжевац, Габреница,|?|, Гюргево и др., егдьржат 
сведения за Сръбско-турскага война: за военннте действия; за 
дииженнсто на четите, за четите на Ф. Тотю и П. Хитов за 
неуспехи на туринте; га НЗпрзщане на писаря на II. Хитов 
Г. Мнлетич при Македонски; за участнето на Македонски вьв 
войната; за връщането в Гюргево на К. Стоянов след воината; 
за войводите Ж. Чернев, Ил. Марков и др. 

За дейноетта на Хр. Македонски КЈТО войвода на добро-
волческа чета в СръбскО-турската война се отпася и разре-
шителното (билет) за свободно премиианане, издадено от комен
данта на кннжевацката група Дж. Хорватович. 
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Ф- 91; 27 лок,; 1866..,, 1872 г.; ннв. оп. II А и II В; 
пост. 1924 и 1926 г.; бълг. , гр. и итал. ез. 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ ОБЩИ 

(Д. Николкч Косовец; Д. Днкоолъ; Мнтри Никола; псспд.: Селнм 
Муратооглу; Муратооглу) 

{ролен около 1835 г.—с. Днкопо» Скопско; обесии и 1873 г. — Софии) 

Д«Ц от нлшшиллно-рекодюинонпот дннженпс нрез Възраждмето: 
участник » Иърнлгл бьдглрекл летя п Белград; п 1871 г. нзираген и Българнн 
си 15РЦК Г>у куриц, за помощник на В. Лшски, къдего органияпрлл прогнв 
пмлята ну обнрл на ту рекагл пошл при Арлбаконак. довел до провал рснолкь 
шишкам' организация* Доброюлец и Критского иьстаннс (185ь г.) и и дру-
жмпип* на Дж. Гарнбялдн. 

11 з т о ч н и ц и: 

За фондообразувателя п фонда: БуриоВ, Ад. 1-РЦК. 1950, е. 
49—85; КрЕ, Т, Ш, с* 639; Каракосгон, С г. Македонски возрождении.., 
ч, II, с, 28-56; Унджнен. Ив, ВЛ. 1945, с. 441-451. 

Публикации на документ: Сграшпмнрои, Д. Т, ВЛ. 

Запазените две лясм/<ьчернови на Д. Общи (1869 г.) 
до к\ .Назарович в Белград се отнасят до получено разрешение 
зз ндване на II, Хитон в Ьраила, за което са съдействуиалн 
II, 1>а л камски и другн търговци в града: за арестуването на 
нойводата дядо Ж. Чернев от румънските власти; за отнването 
на Д. Пийинков к Прага по чпародии дела". Черновата на нисмо на 
Общи (1872 г,) до Цснтралнин комитет в Ловеч е съе следните 
сведения: за провокаторские лейност на * дякон Паиснй в 
Орханне; за арестуване на турски разбойники в Орханнйско; за 
стиишлн до Общи слуховс за недовэлството на Левски от 
неговата деймост. 

За революционната депност на Д. Общи преди 1871 г, 
са и запаэеннтс три удостоверения: едно, нздадено от италнак-
ското вэепно министерство за постъпвпнето му като добро
волец в 1860 г. в италнанската армии, и за уволнението му 
нрез същата година, за която лейност бил награден с медал; 
две удостоверения (1867/1868 г.) от гръцкото комендангство 
и временного нравителство на о-в Крит за участнето му в 
Критското въетание. 

От дейноетта на Общи като помощник на В, Левски са 
запазенн разпнекн и бележкн, пнеани от името на частни рево-
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люционнн комитет от Орханийско с конкрстин сведения за 
обнколки па Общи и направените разноски; за броя на довере-
ннте хора в комитетитс; за количеството оръжие; за връченнге 
суми на Общи* събрани от комитетите. 

ф. 92; 13 док.; 1872,.., 1901 Г\;ннв, Оп.Н Л; пост. 1924 г 

ПЕТКО ТОДОРОВ БОЯДЖИЕВ —КУНДУРДЖИЯТЛ 

(родев около 1840 г. — ГЬллгюршцс; почнгад н 1!Н)1 р. на иът от 
Кшфлшшшл за София) 

Революционен дссц от Въэраждднсго, ибущдр по лрофеснм: учлспшк » 
Аирнлското въсганм; шшошннк мл Т. Клбдсшкоп; «йен и КЭСНер ни реаолю-
инонния комитет в Коирншшша. След Ооюбождошсго практику нал аанагпа си. 

И з т о ч н и и I I : 

За фондообразувателя н фонда : Ё вт-м м н П. проф. ЮСК. Т. Ј—И. 192% 
1937; пенсионного му дело: НИА—НБКМ. кш. 47, I 762. 

Публикации на документи: вж нос. съч.Т- II, с 118—1:12. 158—167* 

Запазената кореспонденция се съетон от писма на Т. Каб-
лешков и К. Чистемеиски. Шестте писма (1872—74 г.) на Каб-
лешков съдържат следните сведения: за съетоянието на учн-
лището в с. Ново село (Пловдивско ?); за нзгонен учнтед, конто 
не преподавал общоприетите църковни пред мети наустннца и 
нсалтир, а българскн езнк; за броя на къ1цнте з същото село; 
за запознаването на Каблешков с учителя но история от Плов
див Д. Благоев (1872 г.); за учн/нпцето в с, Бслово; за 
открииане на читалнще и деиическо училище (1873/1874 г.) в 
същото село; за разпространеннето на гърцизма в Одрин; за 
„Българското машиннческо дружестно „Трудолюбие" (основано 
в 1874 г, — Копрнвщица); за ученнческото дружество в същото 
селище; за дейноетта на чнталището; за вестниците »Тръба*, 
„Македония1* и Ј !раво*; впечатлении от карловските села 
Синджирлн и Исаря (Хнсар) и пр. Двете писма на К. Чисте
меиски (1876 г.) отразянат решеннето му да нанусне Пловдив 
и се преместн съе семейството си в Копрнвщица, както и 
намерениита му да работа при П. Бонджиео. 

Споменап'в и бе 9ежкыте на П, Бояджиев са отпоено дей
ноетта и учаешъто му в Апралското въетание: избирансто 
на съиет (Т. Каблешков, Н. 11опбрайковр д-р Сп. Хаджннванон 

22 



Ни. Личев, П. 1>ояджиев и др.); прнготвнне на облекло, хрлна и 
др. за въстаниците; правене на черешони топчета, бомби; из-
пращане хора на Зллтишкнн, Юшсурскин и Друга проходи; 
разпратанс четите на Каблешков, Н. Попстоянои и А. В. Тра-
кийски ; запалваисто на Клио ура от Тосун бей ; нападение на 
турните; и др. В сиомеиите, озаглавени „Година на 1б7П-т;г. 
се описва потушаването на въстанпето по дни. В никои бележкн 
авторът говори за тежкото си положение по врене на укрииа-
нето си след потушаване на въстаниею; дави сведения за 
самото въстание; спэмеиава за освобождаваието на д-р Р. Хад-
жистойчсн от затвора и др. 

Във връзка с дейността н у като касиер на Българското 
маишническо дружество .Трудолюбие" е запазеиото изложе
ние от Т. Каблешков до члеиоветс на дружеството. В него има 
сведения за устава на дружеството н'органнзационната н у 
дейност; за кунуване на плетачна машина и ползата от ней; за 
предложението на Каблешков га аэкупуване на акции с дружес
твен капитал и за ну ж дата да се купи дарак. В него се споме-
иават д-р Си. Хаджннванон, Г. Хаджитодоров, Ив. Хаджи хрис
тов, Г. Гръков, П. Бояджиев и др. 

Ф. 9 3 ; 79 док. ; 1875. , . 1908 г.; инв. он. И Л ; пост. 1924 г. 

СТОЯН СТОЯНОВ ЗАЙМОВ 

(ПССНД.Н прозпнща: Стоям Дндрбекирскн; Мнхал Мншнната; 
Пътннк; Сен Жан д'Акърскн) 

(родсн и 18№ г. —ЧнрПШ1; починал в 1932 г. - Нледон) 

Виден дши от национално-революииопното дщшюше. Учите» и кннжонник 
пред Въэражллнето: п 1873 г* аагочен т»и врадка с опта ял уЙцПсгно на 
чорбалжн Сгдврн п Х^скоко; в 187-1 Г. пзбягал от ааточшпщ; и Брама рмак-
тнрлл К. „Мнхал" (187.5 г.); учгнлоувал II подготовкам ид Старозагорското и 
Алрндскою бъешше (зносгат иъв Врачански окръг); заточен. Ся« Осообож-
дшнето* учится» окръжеп уиравител н директор на Народи.™ библиотека к 
София: продесдагел нд копит „Пар Оевободител" и УЈКДД08 на музшие н 
намет на падналте за Осмбождоннет на Ьадгария; цингрнрал в 1886 п 
каю русофил; автор пл пенни сноменп* 

1 За рождената дата и мцетото на раждаисто има различии н отделимте 
нзгочнипи—18Й2, 18ВД г, и с. ТюркмсшлиЛ, Чмрпанско* 
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И з т о ч п и ц н : 
За фопдообрааунатсчя: За »мол, Ст. Мнналого... Кн. I—Ш Плопдип. 

1Н98; Кара к »стон. О. ЛЗ. к 401—135; КБЕ. Т. I, с. .482-

Корешондетщята и архива е малобройна: телеграфа от 
1875 г. от Д. Горой се отпася вероятно до подготовката на 
Старозагорското въстание; Д. Паничков в пнсмо от 1902 г. 
нзлага тежкото ей материално сьстоннне н моли за съдействие 
за отиускане пенсия; ходатайство за назначение еъдържа я 
писыото на Г. Ганев от Плевен. 

11о-многобройнн са документнте (писма, свидетелствз, спи-
съци, автобиографични и биографичнн бележки и сиомеии, пи-
санн от съаременннци и участники в революционного движение 
или технн близки), свързани с книжовншча дейчост на Заилю» 
във връзка с наиисването на неговнте мемоари. Автори на 
документнте са: А. Ангелов, Г. Бельовскн, В. Бушэранов, 
Т. Бланков, Ст. Ганчев, Цв. Георгиев, П. Грънчаров, Ст. Гъдеи, 
Г. Динчон, Г. Днолеков, Ив. Драсов, Ц. Захариев, II. Икономон, 
От. Иванов, Д. II. Коклев, И. Мачев, Кр. Никлановнч, Г. Найденова, 
Б. Нейков, М. Нейков, Ив. Петкои, Ст. Попов, В. Самаров, 
Ц. Сапунджнев, Ат. Свещаров, П, Търпев, свещ. П. Франгов, 
М. Хаджнмицов, Хр. Цнкалов. Те осветляват следннте събнтни 
и денцн от национално-революционната борба; Втората българс-
ка легин; Р. и И. Попхрнстови и участнето на последний в 
четата на Хаджи Днмитър и Ст. Караджа; основаването на 
революционен комитет в Орхание; В. Ленски и Д. Общи; обнрэ 
на турската поща при Арабаконак; дейноетт« на българската 
революционна емнграции в Румъння през 1875 г.; К. Ганчев и 
бр. М. и Г. Жекови; Апрнлското иъстанне (нодготовката ну в 
I [анапоршце, Копринщица, Клнсура, Пещера, Ямбол и и никои 
средиогорскн села; хода и нотушаването му; списъци на убити, 
раненк и затворенн, както и материалннте щетп в Панапорскн 
(жръг; песеи, поснетенз на въетанието от В. Мустафов); дей-
иоетта на Г. Бенковски, П. Волов, поп Харитон, протоиерей 
Цв. Георгиев, Г. Зафнров, Д. Белншки, И. Мачев, Г. Динчон, 
От. Иванов, Г. Търнси, Г. Найденова, М. Хаджнмицов, Кр. Ник
лановнч, Хр. Попов, Г. Дражев, Н. Попстефанои; четата на 
Хр. Ботен, за конто е заназен и протоколът от 20 май 1901 г. 
за уточнянаие лобното място на Ботев и биографичнн сведения 
за Д. Икономов и Ат. Свещаров; Срьбско-турската и Руско-тур-
ската оснободителна война и др. 

Между запазените рысописи по-интереенн са следннте: тет
радка с бележки (1876 г.) от затиора в Цариград под заглавие 
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„Слнвенските хайдушки чети"; ннколко стихотворения („Към 
майката*, „Засмъртта на Бенкоискп", „Засмгртта иа Караджата*, 
ч3а смъртта 113 Ботеи", „Патриота, раята и властта- и др.); 
ръкопис (1878 г.) с даннн за исторнята на Вотевпта чета от 
пбразуването до разбнването и ; бслежка за подготовката и 
въстанието в Слнпенскни революционен окръг. 

В писмо от затвора в Царнград до семепството си (1876 г.) 
Займов дава сведения за жннота в затвора. 

Ф. 94; 101 док.; 187В... 1900 г.; инв. оп. II А и II В ; 
пост. 1924 и 1929 г.; бълг. и рус. ез. 

РАЙНА ПОПГЕОРГИЕВА ФУТЕКОВА 

(Рлйкя Попгеоргнена, Райка Попова. Райна Княгиня; по мъж — Васнл 
Дипчова) 

(роденд « 1855 г. — Шнлгюршце: починала и 1У17 г.—София) 

|1рс1 Выражданиго учителка в Пмдгюрите и учястин'пц п Анрилското 
въепшне: ушща знлмето на местння ренилюшкшен комитет; зпамеиоскл при 
(Лыштлнс на «ьепшието; преступна; ооюбодена по ндстояпанс па чуждесг-
ранни« хонсулн. След Освобожденного — простым деятелю ц акушерка. 

11 л т о ч и н ц н: 

За фондообраэувателя: КБЕ. Т. IV. с, 337: Пет ко и я, М. РаПнл 
княгиня, СИ 1962; РаЯна княгиня (Ашобнографня). Пред. Т. Пейком, С. 1935; 
Футскоа Зах. Райна Княгиня* Жинсп и лиПност, С. 1У48; пенсионного й 
дело: ВИА-НБКМ. кол. М 47, I 162. 

Запазен е биографичен очерк, озаглавен „Кратък нзнод из 
онографиитц на Райна поп Георгиева Футскона, наречена от тур
ните и офнцналните нм документи княгиня Райна (Крал Къз)*, 
писан в София проз 1900 г. Оьдържа следннтс сведения: мес
торождение и рождена дата; учение н Ст. Загора и запозна-
напето с Никола Кундурджията, снабдивал я с брошури с ре
волюционно съдържанне; участието п обществеиия живот на 
Ст. Загора; учителка в роднин град и участие н Жснското дру
жество; ушнването на въетаническото знаме; обнвяването на 
иъстаннето и нейното участие като знаменоска на народннте тър-
жества; арестуиане я изживените страдания в Панагюрнще и в 
Плопдпвския затвор; неуспелня опят за помохамеданч^анс; осво-
бождаианс от затвора н замннаване за Русия. 
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Кореспонденцията от 1876—1878 г. осветлноа странн от 
иейната дейиост, съдържа даннн за нсторнята на Панагюрнще 
и пр. Автори на пнсната са: К. Белопнтова, Ил. Вьлков, Ц& 
Георгиев, Ии, Джужев, М. Н. Джужен, В. Днпчен, жители на Па
нагюрнще, епископ Герваснй Левкийски, Настоятелството на де-
вическото училище в Панагюрнще, Т. Начкона, II. Петрова, II. 
Попнейков, Аи. Футеков, Г. Чнрнанлнев и др. Те засягат след-
ннте въпроси: страданнята на народа при потушавапето на Въ-
станнето; масоинте бягства на иаселеинето в планнната; укрива-
не и пабързо приготненн скривилнща; страдаНнята на Р. Поп-
гсоргнева след въетаннето; носещенията на чуждестрании кон
сула и на чужденци за подиомаганс на пострадалото население 
(организнране па болницн и сиропнталища от леди Е. Странг-
форд и иейнн с-ъотечествешщи; раздаване на дрехн и други 
помощи на »нселеннето) ; оснобожденнето на Панагюрнще от 
руската войска, предвождана от ген. В. Д. Даидевнл и нейиото 
тч-ржеств г но посрещаие; изпращане на българчета да се учат 
в Русня сие съдействнето на Р. Попгеоргнепа; отиравеннте до 
ноя благодарности; голямата заслуга на Русня за безилатното 
учене на българскн деиа и различии рускн учебни заведении; 
признателноетта и любовта на бъдгарскин народ кьм Русня; 
благодарноетта на бългзрнте кьм руския народ за дадените от 
него жертви при освобождението на Българнн от чуждото иго; 
направеннте подаръци от Благотворите л ното общество в Мос
ква на църквите и Панагюрнще и селата Попинци и Пани (Па-
нятюрско); тежкото материал но положение на панагюрцн след 
Освобождението. В нисмата има сведения и за затварннето на 
училищата и Панагюрнще, :а ьъзобновяване на учебннте заня
тия, за открнване на неделно училище, за лнпсата на средства 
за нужднте на училищата; за нъзстановяванс дейпоетта на Де-
внческото дружество „Китка* и заелугите на Р. Повгеоргнева 
кьм същото дружество .като основателе и първа иегова иред-
седателка; и др. Те сьдържат даннн и за протес таите ката про
паганда н Панагюрнще и в с. Перово, за нейиото ликинднрапе 
и но други църконин въпрос». В ст.щите инсма има сведения и 
за: пребиваването на М Дринов в Панагюрнще (1877 г.) и зае-
мзния от него пост като завеждащ отдел за народно просве
щение и духовнн делав Пловдив; изразени недоволства и онас-
ност от кръиопролнтня в Пловдив ПО повод на желаиието на 
Ал. Богоридн да нздигне турското знаме над „ираинтелстненин 
дом- и да носи фес; военното обучение и Източиа Румелия и 
създаденнте гимнастически дружества и дани" за получакане 
на пушки; отзвук от Берлинский конгрес и чествуване на Аи-
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рнлското въстанне и Панапорище ирез 1878 г\ ; семемнн, па-
рични и лруги иъпроси (за тежкото матсрнално положение на 
семейството на Р. Попгеоргнена, за желашето на брат й да учи 
обущарски заилят в Москва н пр.). 

С аеИността на Р. Попгсоргиепа еа свързани и следмнте 
документ: удостоверение от Т. Влайков, евдщ, М- Джуджеи, 
протоиереи Цв. Георгиу» и др. и Панапоржце за участието йв 
Апрнлското въетанне; реч, държана от иея в Москва но случай 
25-годишиата дейност на нгуменката Евгения от мМосковский 
Страстный монастыр" (1879 г.) и нейннте заслуги към Българни. 

Между докуиенталинте материал и от* &/ и за членове от 
семейството на фондообразуиателката има едно удостоверение, 
издадено в 11ещера от П, Гьошев, Ан. Мнжорков, Д. Главинои 
и др. на В. Днпчев, съпруг на Р, Футекова, за дейноетта ну 
като учител и участник н Апрнлското въетание в Брацигово и в 
четата на Г. Банковски. 

Ф. 95; 134 док.; 1858... 1954 г.; инв. он. II А и II В; 
пост. 1924, 1930 и 1954 г.; бълг., тур. и фр. ез, 

Д-Р ГЕОРГИ ВЪЛКОВ МИРКОВИЧ 
(родсп п 1825 г. — Еяввдм ; иочшш и 190о г. — Ошвен) 

Дссц ог 1|;тво11л::и1м»с11оЛи1<и*-ш4мп движение, лсор и книжошшк нреа Вы-
ражддпего: от 1857 до 1859 г. декзр в Сдишш, Ст. Загара, Царнград, Ьвдград. 
1>ранла ; директор ил болгрддеклтп гимназии (1КН1 г.); слип ог пършио орга* 
иинлтори на таЛин комитсти н странам; участник п иърковно-шшюналнлы 
(юрбл и проспешото дАлжемк»: ;шочс1Ш. След Освобожденною лекяр и общее I* 
псинк о Нлпиднп, Стивен к Ямбол. 

II з т и ч и и и и ; 
За фондообразуватсля: К п р з к п с т о в, Ст. ДЗ* с, 95—162; Т л-

б я к о в. С Опили. Т. II с 2Ј0-238. 

Автобиографичнппге бе.гежки иа Миркович отраняиат: учас
тнето му в църковиата борба през 1860 г. в Цариград; връз-
ките му с Тайнид Централен комитет в 1866 г. в Букурещ; 
срещнте му в Слнвен съе Садък паша (М. Чайковсьи) ; учас-
тието му в изготиення от турското правнтслсТйО проект за по-
добряване учнлнщното дело н създаването на „Внлаетската шко
ла" (18П7 г.); четите на Ф. Тотю, Хаджи Димнгьр н Ст. Кара-

27 



джа; предате-кгтвото на митр. Доротей спрямо революционного 
дело; заточаването на Маркович в Марднн (Мала Азия). Зяпа-
зени са и: биографичен очерк (1954 г.) за Г. Миркович от д-р 
Р. Миркович; материалн за смъртта на фондообразувт-ля; до
говори, свндетелства и другн докумснти във връзка с нмотно-
то ну с-ьстояние. 

Писмата на Миркович *— чернови и копия - - са до Реишд 
наша, Ст. Стамболов, Др. Цанков и Др. (1872—1904 г.). Засягат 
следните въпроси: арестуване, разнит и ход на делото срешу 
Миркович; даденнте в заем сумн на държавата по време на 
Съедннението от сливенски граждани; дсйствията на онозицията 
и Сливен и подготовката на масов пожар в града (1888 г.); по
жара в Ямбол: предложение™ на Миркович за уволиение на 
ямболския и слнвенския околийскн началник и за назнзчавамето 
на по-енергичнн хора (1888 г.); иастроението но народа против 
Др. Цанков но време на Съедннението; доходите от имотите 
на Миркович в Мардкн (Мала Азия) и желанието ну да уредн 
приют за „беднн и немощни" в Сливен и др. 

Писмата, изпратени до фондообразупателя през 1856—1899 
г., писали от д-р Ив. Богорсв, Г. ЧерковскиЙ, княз Александър I 
Ватенберг, екзарх Иосиф, Т. Икономов, Св. Миларов, Др. Цан
ков, С Филаретов и др. , ззсягат: слуховете зЯ амнистия през 
187<> г.; присъединяваието на Източна Румслнн към Княжество 
Кългарни и отношението на Европа но тозн въпрос; парнчин 
помощи, необходими за Съедннението и пгедагането им на 
3. Стоянов; кандидатурата на Др. Цанков за народен предста-
ннтел в Стивен (1894 г.) и желанието му да действува за по-
миреиие с Русня;завещанане на част от доходите на Миркович 
и Марднн на арменските училища там и др. Заназени са и ми-
колко търгонски писмз (автори: П. Лашез, П. Вогоев н др. от 
1895/96 г. ) , отнасящи се главно за разширяване и органн-
зираие на стъкларската фабрика в с. Гебсдже (Варненско). Има 
и николко писмв на II. Дънов (1898—1902 г. ) , в конто той 
нзлага своите религиознн възгледи. Л. Джунунов, М. Казакова 
и др. в писмата сн сноменапат за сп. „Видслина* (1895 г.) и 
-Здравословне" (1895 г.), в конто са застъпени синритнчинте 
възгледн на Миркович; за резултатите от спиритически сеанси 
п Др. 

Някон документални материали хзрактеризкрат депността на 
д-р Г. Миркович ; I) като лекар (диплом за зааършване на Меди
цинский факултет в Монпелие през 1856 г. и грамота от княз 
Фердинанд, нзд. в 1892 г. за награждение с „народен орден 
за гражданска заслуга" като лекар на линията Ямбол — Вур-
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гас); 2Ј като участник в утютското движение (диплом, изд. 
в Рим 18в1 г. - от папа Пий IX за награждаване с орден); 
3) като участник вьв войската по време на Съединението 
(свидетелетво, изд. от П. Хитон); 4) като уч/стник в Срьбско-
бъ иарската война (заповуд за награжденането му с орден); 
б) като дописен н редонен член на Ььлгарското книжовно 
дружество (пнема за нзбора му); 6) като народен предста-
витсл в V ОНС — 1887 г. (свидетелетво за избора ну); 1) 
като почетен ч >ен на читалище .Зора" в Сливен (1900 г.) 
и др. Вън иръзка с обществената дейност на фон дооб разу ва-
теля п Слнвен са и запазеннте: обявленне за конкурса но на-
пненане .История на гр. Слнвен" (190-1 г.); акт за полагане ос
воения канък на железопътната станция н града (1906 г.); ус
тав на Депическото дружество; списък на книгнте и списаннята 
подаренн на читалище »Зора-, н др. 

В белеэкките на д-р Миркоеич, конто отразяват участието, 
му в националноосвободителните борби са застъпени след-
ните момеити: разрешанането на църкопнин нъпрос и нодетата 
борба за иолнтнческа свобода; образуването на Таен революци
онен комитет (1866 г.); четата на Ф. Тотю (1867 г.); връзката 
между М. Иванов и турската шпионска служба; предателствата 
на митрой. Доротей Софийски; партнята на младотурците; Али 
наша и създадената от него шпионска служба; Садък паша 
(М. Чзйковскн) и стремежа му за културното развитие на бъл-
гарския народ; опнтнте да се открнват бългярски .главки 
школн"; опровержение на никои сведения на Т. Райнов заМирко-
нич (отпечатанн и «Миналото" па Ст. Займов, С, 1895 г.) и др. 

Към семейните документаяни матерналн се отнасят няколко 
училищни свидетелстм на Г. Р. Мирковнч (племенник на д-р 
Мирконич). 

Ф. 96; 27 док.; 1879... 1898 г.; инв. Оп. II А; пост. 
1924 и 1950 г.; част от фонда в ОДА—Варна (ф. 77 к) 

ОТОН ИВАНОВ ХАДЖИДИНЧОВ 
(ролен и 1852 г. — Плоцдин; починил и 1934 г. — Парна) 

Д««и ог Вьзраядошето: учлетник и шдгшомшл на Априлишю пъепшие 
каю орлшкшор на рг'нолкишонни комнтстп и агитатор и Пазарджшнко и Шо-
вдшеко; сподвижник пи Г. Гч-нкогики: заточен от 1876—187Й г. на о-п Китгьр. 
Си« Освобожденис-п»: учпетвувал и Съидинснкето; стирал сведении » шкал 
ПШМЧ'МИ "М 11111*1 аНПСЮ II С1>|-Д1ПК>Ш№10. 
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И з т о || II и и к : 

За фонлообразупптеля и фонда: Лиг слои. Ми. Неусграшншшт Отон 
Иване». — Септ, анаые, ГЬизрдЖнк, йр. зо, 18апр. 1958; Баев, Кр. За-
хариИ Стояиои и Ото» Иванов.— 1»ъя г. мнет* л, 19-13. кн. 9—!0. с. 414—418; 
<; (ммидоиј. »Р. Огон Ииамоп. — Пов. — опЪД.ч,, 1900. кн. 4. с.10—12, 

Публикации и документ: Бае». Кр. пж. нос. ст. , с. 412— 414. 

Запазената иореспондстщя между От. Иванов и 3 . Стоя
нов се отнася до събнране сведения от иоследния в 1883/84 г. 
за Апри.1ското въетани*. Тя съдържн дани» за »ъстанието в 
Панапорскнн революционен окръг, за Г. Бенковскн, П. Волов, 
за издадената от апостолите в Панагюрище прокламации, за 
Батак и др. 

ДеГшостта на О. Иванов като организатор и агитатор 
във въетаннето е отразена в споменн, бележкн и свидетелства: 
-Кратки бележкн за въетаннето през 1876 лито" (1883 р.), 
-Никои сьбития но органнзацнята на Априлското нъетанне, не-
публнкувани досега", „Бележки по нловдивските революцион* 
ни събития". Те съдържат сведения за подготовката на въета
ннето в Пловднвско и Пазарджншко, за лейноетта на местните 
комнтети и дейцн (Г. бенковскн, II. Нолов, В. Петлешков н 
др.). Запазените броеве от в. „Странджа" (1898 г.) с-ьс спо
менн на О. Иванов, оэапдавенн _По ревэлкщинта през 1876 г.", 
са за дейноетта на Каблешков, Бен конски, Волов, 3 . Стоянов, 
С). Ивапор, Н. Ставков, поп Грую. Свидетелствата, издадени 
между 1893—1895 г. от П. Горайэв, Д. Свещаров, Хр. Търнев 
и др., удостоверяват участнето на О. Иванов в подготовката на 
нъетаннето като агитатор в Станимака и родопските села н 
като участник във въетлиието в Пазарджик и Пловдив, ар.ес-
тунането му и заточението му на о-в Кнпър. 

Пълномощно от 1879 г., изд. от Окръжнин комитет в Па
зарджик-, е за участието на О. Иванов в сьставянсто на 
българска окрьжна селски народна комитета в Пазар
джишко под р-| КО1ЮДСТВ0ТО на Българския централен комитет в 
Пловдив, създален за борба против решенията на Берлинский 
конгрес. 

За дейноетта на О. Иганон по Съединенисто е запазено 
евндетелство, подписано от Ив. Андонов, Си. Турчев, А. Мум-
джнев и др.: укривал 3. Стоянов от Пазарджипжата жандар
мерии и създавал редина снънкн на гыцата. 
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Ф, 97; 4 док.; 1900.. . 1909 г.; ннв. оп. II Л и II В; пост. 
1924 и 1949 Г, 

ПОП НЕДЕЛЬО ИВАНОВ НИКОЛОВ 

(ролен г. (842 п—с. Мнрково, Пирдопско; починял и 190!» г—С ПбпбрсН«, 
Пвдлорао) 

Учнтел, С8«1№11нк и рсн«х1№ции1к?р прел Вчзрлждлнето: участник в Ап-
рндското ггмггшше; сподвижник ил Г- Бенкнвски; лежал и 1(зригрялскик а»г-
1»>р. След Ооюбождсннето — спещмик; литор т спомсии. 

И-эточ и и ни 

За фондообразуаателя и фонда: Цпнсв, За- С кръст и и№ С. 
1934: жжуыеитигс нъп фонда, 

Заыазените спомсни на поп Недельо, озаглавени .Ьележки 
за събнтията в 1876 г. от 20 апрнл- и „Нсторнята на църков-
ния кръст за ролята, която ими н 1876 г.", сгдържат следив-
Те сведения: автобиографична давнн; за учнтелската му дей-
ИОСТ и за училищного дело през втората половина на XIX в.; 
за подготовка та, хода и потушаването на Апрнлското въстание 
в с. Понбрене и в Панапорсквя окръг, Опнсани са следиите 
моменти от въстанието: посещението на Бенковскн през 1876 г. 
н с. Понбрене; съзаклнтието на ноибренци нмепота на участ-
ницитс и текстът на клетвата; отинането ни поп Недельо в 
София през 1876 Г. по повод на задържането на Н. Славков 
и достойното държане на последний пред турските власти; де
ну татит« от с, Понбрене» участвувалн в събраиието на Оборн-
ще; участието на ионбренци във въстанието; освещаване зна-
мета на Павапорнще, иосено от Р. Попгеоргиева; сведения за 
деЙлостта на Бснкопски при подготопката на въстанието; Хвър-
коватата чета, участието на поибренцн в нея и нейннте дейст
вия; емъртта на Бенковскн; зодържането на поп Недельо в 
Софийская затвор; участието на българскни народ във въста
нието; намирането "на поибренския кръст след потушаването 
на въстанието; издигнатни паметник на эагнналите и е. По
нбрене и др. 

Заназено е и пасмо от поп Нсдельо от 1900 г. до Ст. Зай
мов» в което ходатайствува за наЗНачаването на II. Цстинов, 
учнтел в Русенска 
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Ф. 98; 53 док.; 1 8 6 7 . . . 1901 г.; инв. он. II Л и II В; пост. 
1924, 1926 и 1929, 1939 г.; йълг., р у с , ср . и фр . ез. 

ФИЛИП ТОТЮ ТОДОРОВ 

(Тодор Тодоро» Стлнчев: пссил.: Фнлнп, Фнлнпеску, Филнп Толорон) 

(родел " 18*40 г,— яодибкте Пьрпите, КнлцфврсвВД); почяпМ'в 1̂Н>7 г, — 
с\ Дне могилн, Русенско). 

Известен хаПлушкн ллЯкодл, четоводец и революционер ирез Вьэряжда» 
пето: залочнол дл хаЯдутувл от млздини; лолилшшие на Ракнкскн нлруги рс-
полюиисшери прсраснал л чсгшнеосН воЯводд; пред ни 1867 г. ггрешдяд с 
чета Дунлси иг Руммиш; емпгрмрал п Одсса; н 1875 г. ЯеЯстаунал и Рунь-
ння |гы1 арыки 1" подготооюпа т С*ар<шгорскога и на АлрнлскОтс* аъспннс; 
войводл на добромдоска тега в Сръбско*турсклтл поЛщ л 1871> г.; учасгау* 
пал н п Огоободнтелнлта воЛнл, Стел Осгоюжденното Ога служещ и гьтруд-
ННЧСЛ При 1СШПЛНет НЛ мин; рлфнятл СП. 

I ! ЛТО Ч Н И II II 

За фондообрязунатсля: КББ Т. V,с. 274; С т о я к о в , з . 1 М н 
Имглрнн на Филнп Тотя, Хаджи Димитрл н Стефли Корядждо (1857/1868 г.). 
С, !Н40, г. II—40;фнлш|Тогк>№1Лв<мл, Юнак. йр4 5, I феар, 1898, с* I - 2 . 

Публикации ни документы: АВ. Т. I, с, 242; Симндои, Ф. Ст. Про-
чутня Фнлип "Пню сойгола (наречен Двъркошкмя Тотю1*), Русс. ПНЮ, с. 
Км-435; СтоДчей, Ив. Кр. Матсрютлл,... с. 60; С т р а щ ц м ц р о в , Д. I. 
АВ.Т. I; вл. 

Запазенн са в ръкопне биографична материалу озаглавь 
пи .Биографннта на Филип Тотю нойволзта. Русе, 1890 г. 15 
август", и Два договора (1899 г.) между Ф. Тотю, Ф. Симндои 
и руеенския печатар Д. Дробияк с условнята за нанисшше 
биографнита на Ф- Тотю от Ф, Симилов и ненноти отпечатване. 

Шсмагпа и сойдетелствато н архива осветляватдй/яое/л-
та на Ф. Тотю и отделил етапн от революционного движе
ние, Л слое НИСМ0 от 18й7 г. до И Балкански Ф« Тотю наказ-
на задоволство от иъоръжението и външшш вид на своите 
четготИ| готови д;1 мннат Дущша под негоно рькоподстна Пнс-
матаот 1870—1875 г., писани от К.Вълчанов, В. Живаловнч, В. 
Левскн» Д. Хр. Попов, КРЦК -Букурещ, и Централния бъл-
гарски революционен комитет в Кългирско, отразяват слединге 
въпроси: рлзмеиена коресионденцня между Ф. Тотю и млади 
родолюбци в Болграл; мотивировката на 'Левскн за вдигане 
въетание нрез знмата и сьветнте му до нзролннте водачн да 
дадат пример на себсотрицанис и самокритичное!; покана до 
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Ф. Тотю да прнсъствуиа на Общото събрание на БРЦК (1872 
г*); подготовката на Старозагорското иъстание (отношението на 
Ф, Тотю към него, дейносття му, мнсията на Ботев в Русия, 
за да довело Ф. Тотю). Апрнлското въстание е отразено бегло 
в пнсмо от 1876 г. на Я. Ванкон. За пазе п ото препорьчнтелно 
пнсмо (1875 г,) на В. Жнвановнч очертава Ф. Тотю н кап. Р. 
Ннколов като приятели на сърбите и врлгове на турните. За 
връзкнте ну със сърбите свидетелетвува н пасноргьт му от 
с, г., издаден от сръбското агентство в Букурещ под името 
Петко Цветкович. 

Групп документи (свидетелства и др,) осветляват дейност-
та на Ф. Тотю като вопвода на чета в Срьбсно-турсната 
война, Техните автора са: Ат. Клич, Г. Милетнч№ \^\и М. Чер-
няев и др. Пнсмо от Ф, Тотю до Н. Кннтишев съдържа мол-
ба за парична номощ за четата. Заннзеното изложение от чет* 
ннцн е отпоено нзработване на закон за четата; към него е 
приложен н самнит закон, озаглавен .Управление и закон на 
четата .Балканский лев*1 под войводството на г-на Филипа То-
тяч, поди- от Ф. Тотю, Ст. Мазакоп, С Грънчаров, С Славчев 
и др. С писмо от гењ М. Черняев Ф, Тотю се назначава за 
„главен войнода-. Тези документи съдържат слединте конкрет-
ни сведении: дпнженнсто на войскнте н четитс прел иойната; 
събнране на доброволци в Зайчар; отпрапена молба отпоено 
мвнаване четата на Ф. Тотю в Добруджа, за да помага оттам 
на отечеството си; спнсъци с имена на поборници с обозначе
ние на родните им места или местожнтелството им. Няколко 
документа от 1896—1900 г. улостонеряиат участието на Ф. 
Тотю и четницнте му Д. Неделчоп (от Пазарлжик), Ч. Петков, 
К. Ангелов, Ж. Темников, Г. Захарнев и др. в същата война и 
съдържат сведения за сражения на четата .Балкански лен4, за 
четата на С Грънчаров н за участннцн в йен. 

От дейноетта на фл Тотю в Освободитвлната война е 
запазена инструкция от к» авт. 1877 г. към българските чет-
ннцн от Щаба на офнцернте от действунащата армия не. Гор
на Студена (Свнщовско), и която се ириканват да иредават пис-
менн сведения на полк. Н. Артамонов за разположеннето и 
въоръжението на туреката гойека. 

За дейноетта на Ф. Тотю след Освобождението има 
малко документи: договор от 1885 г., изд. от общшкпа в с. 
Острица (Русеиско), с който той се уславя за пазач на селска-
та гора; заявление от него и П. Хитов до Миннстерството на 
вътрешннте дела от 1896 г. с молба да не се намалявзт пен-
сиите им. 
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Зэпазсна е и „Сбирка от разни песни, съчннеин саморъчно 
от войводата Филип Тотю вобвода от гр. Шумен 1901", както и 
бележкя за баба Инанка (Евангели Стоянова), заслужила за Ос-
вобождеиисто на Българня, жена на Ив. Стоянов — Даскала от 
Търионо, загинал в четата на кап. Н. Филипопски в 1856 г. 
при Габроно. 

Ф. 99 ; 36 док.; 1875 — 1877 г.; инв. оп. II А и И В ; 
пост. 1919, 1924 и 1934 г. 

ГЕОРГИ СТОЙЧЕВ (СТОЙКОВИЧ) 

(родем в 1844 г, — Триена; починал п 1918 г.—Трявна?) 

Дссп от иашншалнореволюцнонното данженне прем Вьзрэждансто: учи-
кметпувзл в Александрия (Руммшч), където бнл член на революиионння ко
митет и гкисъеко на (логарского блчготпорнтелио общество. След Освобож
денное—адвокат н Тряпка и стажер на русофилнтс н охолията-

Източнини: 

За фондообразувателя н фонда: Бите в, Хр. Съчннспня, с, 529; 
Казасся. Д. Трявна. С 1962, с. 66; СтоЙчев. Ив. За архива и ръко-
риенте на Христо Бсггеп. — ИИХВ. Кн. I, С, 1951, с. 30-31, 42. 

Публикации на документ: АВ. Т. I; 1>отевл Хр»—-иж. пос съч.; 
М. Отношения гл между Хр. Потен и Л, Караганов*— Отечество» 6р. 26, 
2Л март 188*; Стран, ими ров, Д. Т* ИАВ. Т. II; Христу* В, ХристоБо* 
ТОО и Любен Каравелон. - Мнст.л и ноля, бр, 7, ћ ян. 1*05. 

Запазеннте пасма очертават дейноетта на Г. Стойчси като 
член нл ЧЙстния революционен комитет .в Александрия. Авто-
рн на пнемаю са: Хр. Боъев. Ив, Димитров, Д. Хр. Попов, П. 
Катранов, Ст. Николов, Д. Икономон -Даскала и др. Днете 
пнема иг! Ботев (1875 г.) отразяоат: ириятелското му отноше
ние към Стойчеп; сведения за набнране абонати и средства за 
к .Знаме" в Александрия; излнзанею на Ботев от Каранело-
ната печатница и стремежа му да основе совет вена. В оста на* 
лпте мисма ныа даини за: решеиието да се обявн Старозагор-
с кото въетание; доброволни пожертвувания от революционный 
комитет в Александрия; за превръщането на к „Знаме- в чис
то комитетски вестник; недоразумения между никои членоне 
на комитета и Ьукурещ; плановетс на Д. Икономов (след раз
грома на Отароэагорекото въетанне) за подготовка на чета» 
която с ггьтннчески пароход да дебаркнра на българския бряг 
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па Дунава; предложение™ на П. Хитов да нннс в България като 
прсдводител на въстанието; препоръки за Ан. Бендерев; подго-
товката на Априлското въстание н дейността на Д. Икономов. 

От дейността на Г. Стойче в като деен член нп Благогп* 
воригпслното общество в Александрия са запазени: 25 раз-
писки от Н. Калевнч и П. Караджнев (членове на същото об
щество) със сведения за отпускане на су ми за пътни разноски 
на различии липа (вероятно доброволцн от Сръбско-турската 
война); диплома от 1871> гм изд. от БЦБО — Букуреш, за из-
бирането на Стойчев за почетен член на същото/ 

Ф. 100; 222 док.; 1875... 1!»00 г.; инв. оп. II А; пост. 
1924 г.; бълг.» гр., рус , ср. и фр. ез. 

ЗАХАРИ СТОЯНОВ ДЖЕДОВ 

(пссвд»: Марго, Снмеончо, В. Юрданов, Барон Лулчо, Барон фон Тик-
ъеш. Барон фон Цървулко, Далъччнсв, Стоя» Оачарят, Омега, Бай 

Лраган) 

(родсн » 1851 г,—с. Мсдвео, Котленско; иочнилл и 1889 г.— Париж» 

Виден лоси см 1Г1Ц1н)|||Ъ1||1нрС1юлю1Ш011нигс борГш проз Възраждането: 
един "Г орпнпшгорнте хл Стэрозагорскога н Алрнлсноги нъепшне. След Осво-
божденнето — обшгстпеинк» ниезгел н публицист; учаелтш в партпЯните 
борби п лепнштя ил либералнага тршя и в паршята на Сгамболов; един от 
дейпате на Съедннсинего; и|>едеедлте1 на Народного събрШНс; редактор на 
и. „Спибода"; автор на ..Записки по быгзрекнте къегання" и лр. 

И з г о ч н и ц и: 

За фондообрадувателя н фонда: Д и н с к о и, П. Захарий СТОЙКОЙ. 
Обикстосшпс и пидода.—В; Лятературпи образь. С, 1955. с. 200-217; 
Еиднунлип, А, Нснэдадсннтс п-чинения на Захарип Стоянов. — В: Стоя-
пор, Здх. Непаладенн еъчинення, С*, 1943, с. 18—19: X рнет08, Хр. ЗэхарнЛ 
Стоянов. Обтестйснл и политически д̂ йност. — ГСУ, ИФФ. Т. 44, С. 1948. 

Публикации на документы: Стоянов« 3. Записки по бмгдрскнте 
питания. Пловдив, 1884» с. 1—24. 

Документнте н архива му Са енързаин с живота н дейността 
иу след Освобожденнета Между авторнте на многобронната 
кореспонденц'ля личат нмената на Д. Ахмаков, П. Бянзнаков, 
Ил. Блъсков, Р. Брннслей, Ив. Беликов, Л. йулгарис, Ст. Ганев, 
М. Гатен, У. Гладстон, С. Гч^лъбон, Кр. Даскалов» П. Димитров, 
Ив. Диолеков, Н, Дрннов, М. Елпндии, Ив. Зрннон, Хр. Иванов — 
Големни, Тр. Китанчен, П. Койчев, Комарински» К. Кушлев, 
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Г. Кьрджиев, Т. Кърджнев, Хр. Максимов, Хр. Милей, Гр. Начо-
вич, П. Пешев, В. Попов, Д. Хр. Попов, П. Попов, Потапич, 
д-р В. Радославов, Ц. Радулов, Д. Ризов, П. Русески, М. Сте
фанов, А. П. Симеонов, Т. Теодоронич, Д. Тончен, Филипов, 
Т. Хаджистанчев, В. Христов, Г. Цопчев, П. Цъклев, д-р К. Юриев 
и др. В нея са засегнатн следннте въпросн: нзднрване мате
риал!! за революционното движение, необходим*! за напневане 
»Записки по българскитс въстаннн", биографиите на Хр. Ботев 
и В. Левски и др.; отпечатване, разпространение и отзиви за 
тези книги; прсвеждане на „Запискнте" на чешки език; искано 
разрешение от 3. Стоянов да се драматизира бнографията на 
В. Левски; детронирането на книз Адександър Батенберг; нзбор 
на нов княз; вътрешното паюжение в Българии във връзка 
съе създалата се криза; отношението на велнките .или, на 
Сърбия и Гърцни по въироса; конфликты между Българни и 
Русин по гмция вънрос; мнението на У. Гладстон по българг-
ката криза: изпращането на чети в Македония; отношението 
на К. Величкчж къы Хр. Ботев и Л. Каравелов; сведения за 
Тр. Китанчев; ннтернирането на Св. Мил аров в 1889 г.; иоло-
жението на Балкаинте от гледището на гръикн общественнк; 
интересы в Гърцня към мнението на 3. Стоянов за батканска 
федерация; предложеннето на английский журналист Р. Брннс-
леЙ 3 . Стоянов да стане кореспондент на н- «Тайме-; отиравена 
покана от Д. Рнзов за участието на същнн в редактирането на 
в. „Свобода"; молбн и ходатайства за назначение на служба 
и пр. Запазени са телеграмм от 1886 г. от приятели и съынш-
лениин на Стон нов с поздравления по случай годншннната от 
Съеднненнето. 

От писатемката дспност на фондообразувателн нма много 
материали, послужили му за напневането на погоните трудОвс. 
Те сьдържат обилии сведения за дейци от национално-ревэлю-
цнонпото движение (В. Левски, Хр. Ботев, Хр. Иванов — Голсмии, 
Д. Общи, Г. Бенковски, Т. Каблешков, Т. Стоянов, Стоил войвода, 
Хр. Матрев, поп Харитон, Т. Хитров и др.), за създаваието на 
реводюшюини комитетн и др. Между ръкописшпе на 3. Стоянов 
заслужа1'ат да се отбележат: спомени н бележкн за Лирилското 
въетанпс, първообрази на части от „Записки по българскитс 
въетания"; иякрлко варианта на плана за съдържанието на 
.Запискнте- и непълна редакш!я на предговора към първото 
им издание; обявленне за предстоящото излнзане на книгата с 
упоменаване заглавнята на отделяйте глави; план на тема, тре-
тираща периода след Освобожден исто; предговор към иторото 
издание на биографинта на Левски; план за мемоари но прев-
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рата в 188В г; кратки бележки по историям на быгарския 
нсчат; „Бъягарскнй Кавур* — сатирична характеристика на бъл-
гарскнн държавннк през първнте годинн след Освобождение™; 
сооменн и документа във връзка със суспендирането на кои-
ституцнята през !881 г. 

От служебната дейност на фондообразуватели са запазенн: 
постановлены;; от 1882 г., изд. от Днрекцнята на правосъднето 
в Източна Руиелия за назначаването му за пнсар при същата; 
молба от 1883 г. до същата дирекция за назначението му за 
секретар; няколко преинса от съдебни дела. 

За Ыщеетвено-политическата дейност на 3- Стоянов ниа 
само ннколко док> мента: апел за борба против протнвокон-
стнтуционната политика на княз Алексаидър Батенберг (1881 г.); 
прение от съобщениг във в. „Марица* от 1885 г. за съетоял 
се митинг н София по повод на противируската статия във 
и. „Напрел"; открито пнемо от 1880 г.» подписано от 3- Стоя-
нов, Д, Псткоз и Д. Ризов за спнране на в, „Независимости от 
цензурата. 

Ф. 101; 12 док.; 1872... 1893 г.; ннв. оп. II А и И В ; 
пост. 1924, 1926, 1931 И 1947 г. 

ХРИСТО ИВАНОВ — ГОЛЕМИЯ 

(Хр. Иванов— Кпнгоаезеца, Големия Хрнсто, Хр. Кннжаря, Хр- Кннго* 
про . 1К--1К1. \ : ; . ! ' : ' *.ТАА1А, Хр. Цчглрдж*<ята, Крачулч, Хр. Из. Къкрен-
ченнпд, Войвэдатл Хрнсто; псешк: Ст. Карагьозов, Хрнстсмага, Дели 

Хрнстемлга, Драган Цжкоэ, Иод! М. Дрэганов, 'и. Кръстюв) 
(радёи Р 1*48 г.—е. Къкрмни, Ливсшко; починал к 1898 г.— В. Търнопо). 

Рсвдямцвонбр и участник и църодшата борЗа прет Вьзраждансто: легкет 
и двете лепт; от 1*Й9. г, се посветил наняло на революционного дело; сърат-
ннк 1Ы Лсвскн; дсен член на Търилвскнн революционен комитет; учасгаувал 
II Аарноского вьепнше каго чеговодеи; преэ Оевободителната волна служил в 
рупсого р;нузжвдне и бил четоводеи. След Освобождением: хнцго&сдац и 
нечагар; народен предстали г ел; участник в Сръбеко-быгарекага война {18853г.); 
автор на гномон* 

И з т о ч в я а я : 

За фондообразуадтеля: Д и м н т р о в, Ф, Христе Иванов н тетя ыу в 
Освободи гел па та война*— Славянн, 1961, кн. 5» с. 11—13; Чакъроп, Ст. 
(несши на Михаил Г. Греков). Во&вода Христо Иванов. (Из нсговкто записки 
и личин лъэном пиан ия.) — И люстрация Светлана , 1898, кн. 8. с. 2—6. 
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Публикации на локументн: К л рл костои. Ст. ВЛ. с. 79—100; Дне т-
ковр А. Отмените на Хрисго Ишшов эя Васнл Левски. —Вас и л Левски, 
въэи. 6р.. 18 фспр. 1940. с. 14—18. 

Обширннте автобиографична бележка на Хр, Иванов за* 
почват съе събития от 1859 р. и съдържат: сведения за живота 
му; даннн за участието му в църковно-нацноналнатл борба; 
подробности окаю рсволюцнонната му дейност от 1862 — 1876 г. 
(указания за съвяеетната му работа с Г. Раковски, В, Левски 
и други дейци; за дейното му участие в основаването на револю-
ционни комитета след 1869 г., в пропаганлиране идеята за 
въетанис в 1876 г. н в неговата подготовка в Търновскня 
революционен окры; за четата му около Троян; н др.). 

МалоброЙната нореспондетщя се отнася до реиолкшнонна-
та и ккнжарската дейност на фондообразувателн. В залазенитс 
три пнема от Хр. Иванов (1872 г.) до Др. Мнрчон и Н. Снрков 
в Ловеч са отразени следннте въпроси: пропаганднранс идеята 
за въетанис; съвети към съмншленииите му за набавине на 
доброкачествено оръжие; нзразходване на революцноннн сред
ства с рязпнеки; препоръки за отец Матей Преображенски-
Миткалото и дейноетта му в революционного дело; блнзкнте 
връзкн между Хр. Иванов и Левски и др. Запазените пнема до 
Хр- Иванов (1884 — 1888 г.) от Ст. Займов н 3- Стоянов тре-
тират следните въпроси: нзпратеното до Хр. Иванов «Обявлс-
ние" от Ст. Займов за тгьрвата част от кннгата му „Миналото"; 
с-ьбиранс сведения за БРЦК от времето на Левски (за место-
нахождението на комнтетн, за състзва на комитета и Ловеч н 
Букурещ); обнра на турската поща при Арабаконак и мненнето 
на Левски по тозн въпрос; разпространение на трудовете на 
Займов през 1888 г. от Хр. Иванов и изпращане на събраинте 
от продажбата суми в Пловдив на семейството на Займов, 
измадмало в лошо матсриално съетоянне; изнратенн обявлеиня 
до Хр. Иванов за кннгата на 3. Стоянов .Четите в България на 
Филин Тотя, Хаджи Димитра и Стефан Караджата (1867 — 1868)" 
и за нейното разпространение; за „Занискнте,..* на 3. Стоянов; 
молба от страна на 3. Стоянов до Хр* Иванов да изнсква от 
брата си „копне от документите на Левскн"; събиране сведе
ния от 3. Стоянов за революционера Н. Макелонеца (Македон* 
ски) от Ловеч. 

Запазените няколко документа от Хр. Иванов от 1877 г. за 
дейноетта му в Освободитялната война като чхтоводец 
съдържат следннте сведения: за четата на войводата Др. Яки
мов и отказа му да се съединн с четата на Хр. Иванов, за да 
защищават с общи усилии мирното население от турските 
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башибозуцн; сражения на четата на Хр. Иванов при с. Лешннца 
(Ловешко), подпалено от турцнте; сведения от П. Димитров от 
с. Поибрене (Панагюрско), бежанец от Тракня за разиоложе-
ннето н двнжснисто на турските поиски в Златншкнн балкам; 
въпеждане на въоръженн караули от несши жители; проекти-
раното нападение на Тетевен от четата на Хр. Иванов, където 
турцнте са подложили на голсми притеснении българското 
население; изети трофеи - ту реки воеини вещи и др. 

Ф, 102; 7 ДОК.; Ј 8 7 5 . . . 1876 г.: инв. оп. II А; пост. 1924 г. 

ТОМА СТАНЧЕВ (СТАНЕВ) ХИТРОВ 

(Прозннпш: Тома Слнкаря, Тома Фотографнна) 

(рОДСВ п 1840 г. - - Лоасч; почшшл п 1У416 г. - София) 

Десп от паиионално-револкшиониите борбн през Възраждзпето: след неус
пеха на Старозагорсксло иъстаннс» за чиню подготовка бил мпратсн ог БРЦК 
и Българско, се вгрнял отнопо п Букуртш; участвует в подготоакага ;м Ап
рнлското въетлнис » на Ботештя чстл. и комто загнила на Милли ВДГЫС брат 
му Станчо Хш'ров; учл^твуш » СЈГБбско-турсклгл воПлл и в Бълглрского пнъл-
чеше. След Оашбождеиието учасгвувал в Сръбско-бтлпфската нойиа и рабо-
тил като фотограф. 

И с т о ч н и к и : 

За фпцдообразуватсля: Ишнрков» Л* Тома С Хкгров* — В: Ловсч 
и Ловчмско. Кн. IV. С» 1932( с. 126—128; Марковски. Л!.. Ив. Отмени и 
очепкк из българскнте революшюшш линжсиня (187;!—1 Я7в> Ловеч. 1925, с. 
18-36. 

Публикации на документ»: АН. Т. I. с. 254. 271, 353—354. 390. 

Запазените малобройни тема не осветлннат достатъчно рс-
волюцнонната дейност на Хнтроп. В тях нма само иодаткн за 
участието му в подготовката на Старозагорското н Апрнлското 
въетание» Технн авторн са: Г. Венконски1, Ив. Аиров (?), Ат. 
Горов, Ст. Кашароп, Ф. Тотю. Оьдържат сведения но следннте 
въиросн: за пътуване на Г. Венковски през авг. 1875 г. от 13у-
курещ за Царнград въи връзка с лроектнраното подпал ванс на 
града; за моментн от подготовката на Апрнлското въетание (уши-

1 Авторът е под съмненне вьпрски бележклта нл Сг. Заимов в края на 
ПИСМОГ0, 
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иане дрехн на Ф. Тотю и на другн дсйци; за набиране на сред
ства за нзпращане на Ив. Аиров «рез аир. 1876 р. от Тронн в 
Рунъння; за пристигането на Ст. Катаров в Гюргспо през май 
187(> г. и за голямата парпчна нужда» в която се наиирал; за 
молба от Ат. Горой до Хитров да му донесе рсволвер; за от
каза на Ф. Тотю да мине с чета Дунава в навечернето на ьъс-
тшжето н за дейността му в този период в Румъння); 3 : | "од-
готовкпта на Ботепата чета. 

Ф. 103; 15 док.; 1871—1372 г.; инв. оп, II А; пост. 1924 г. 

ЧАСТЕЙ РЕВОЛЮЦИОНЕН КОМИТЕТ — СЛИВЕН 
(псем-: Ста м бол у МсхмсД Ефендн, Сланомнр) 

{1869—1876 г.) 

Създален ог ./коски и »сстлн дсйци; през 1859 г. бил окрыкен революции-
ксп иеитър за Когленско. Търгопнщко. Омуртлгеко. Проналнйско, добричкл н 
Тулчялско; определен от Гюргагааш революционен комитет (1875 г.) :ш цен* 
тър на Вторн революционен окры; распил през иролеття нл 1876 г. активна 
деЯност при нодгоюоката на Априлсхош ньеглние: прсустлновид дейността сн 
след потушаиалето му. 

Източниин: 
За фондообраэувателя н фонда: Бурмоп. Ал. БРЦК. 1950. с. 38» 

60, 72. 101; Днинтрои, Г, Кн. В. Ч. И. с840; Тябякоп, С. Сливен. ТЛ> 
с. 259—268; Унджнев. Ин, В/1, 1967. 

Публикации на документ: Стрл шимнров, Л- Т. ВЛ. 

От запазення прение на ПОПНСП на книжата, спазени в ар* 
хина на Частник български революционен комитет в гр. Сливен", 
напранен от М. Греков, може да се проследи дейността на ко
митета. От пзходящаюа нореспонденция са залазени две чер-
новн от 1872 г,: до Л. Каравелов в Ьукурещ, с която комите
т ы изтъква, че моментът не е подходящ за общо въетанне 
(организацията не е укрепнала, няма достатъчно оръжие и доб
ре подготвеии кадри); до Частния революционен комитет в Ко
тел съе сведения за изнратенн квитанции и съвети за ио-актнвна 
дейност. 

От входящими кореспонденцая има предимно окръжни пис-
ма и разпореждання от Българския централен комитет — Ло-
веч, и В. Левски. Те съдържат нареждаиия за изграждането на 
здрава местна организация, за централизация и изпълнение раз-
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иореждания на централшш комитет, за революционна дисци
плина, за органнзиране на тайна поща, за изпратенн кочанн с 
разпискн, за еъбиране на средства от местните чорбэджнн. В 
писмата нма сведения и за Общото събраиие в Вукурещ (1872 г.) 
и приетия от него устав; за избирането на Левскн за пълиомощ-
ник и нэлъдннтел на раэпорежданията на БРЦК; за създаване 
на окръжнн ренолкнцюнни центрове и нзбнрансто на Слноенскин 
частей революционен комитет за окръжен; за зздачите на ок-
ръжните центрове; за разпространенне на устава на БРЦК; за 
препоръка отпоено С. Младеиов и В. Ионкои» конто ще посе
тят Слнвсп; за смъртта на А* Кънчев и др. Запазено е пнемо 
от частннч революционен комитет — Ст, Загора (1872 г.), н ко-
ето имл препис от пнемо на Каравелов до Левски. В,;две писма 
от Котленскин частей революционен комитет се дават сведения за 
съетоянието на комитета, за разбойничество около Котел (1872 г.) 
и др. Запазена е разпнека от 27^септ. 1872 г. за предадени от 
Слнненскин комитет сумн на В, Ионков и С ЈЧладеиов. 

Ф. 104; 7 док., 1831,,. 1927 г.; 1 нив. оп.; пост. 1924, 1951 
и 1954 г-

ГЕОРГИ АТЛНЛСОВ ЗАФИРОВ 
(родсн и 1838 г. — Псшсрл: попинал и 1910 г. — Нимпоршце) 

Решююшкишн д*:сц ир*м Възрзждапсто: участник и Аирилското въегдние 
арестован и сьден: лшр*аптек:1р п Колришцица и Панагюрище. След Освобо* 
жленнеш — лптскяр. 

И з т о ч и н ц и : 

За фондообразуватоля; 3 л х л р и -в в, Ат. Георги А. Зафнршь — 
Обо пи ии\ бр. 247, Й аир. 1939; Томова. М. Дългьт. .,— Веч. ной и и и, 
бр. 4552, 3 май 1966-

Запазените автобиографична и биографична бележки 
за фондообразувателн съдържат даннп за: рождената дата 
и месторождеинето му; ученнето му в Румъння; дейноетта му 
като аптекар; живота му и Копрнвщнца (1863—1868 г.) и Пана-
гюршце (след 1868 г.); участието му в Аирилското въетанне 
(материалио подпомагал и лично участвувал във аъстанието); 
потушавзнсто на въетаннето и изгарянето на неговата къща и 
аптека; задържането му в Пазарджишкия и Пловднвскнн затвор 
и др. 
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Във връзка с революционна/па депност на Зафиров е н 
запазеният ръкопис ст>с спомени. В тях нма дани» по следннтс 
въпроси: за органнзиране на революционного дело в Копривщнца 
и Панягюрище; за пръзките му с революцноннин комитет и 
участвуващите в него; за поръчення, възлагани на Зафиров от 
комитета; за срещите и занознанството му с В. Левски и А. 
Кънчев; за посещение на Г. Бенковски и 3. Стоянов в 11ана-
гюрище; за подготовката, хода и потушаването на въстанисто 
в Лаиагюрище и за участието на фоидообразувателя в него 
(закупуване на медикамент» със собствен» средства на стойност 
22000 гроша н оказване медицннска »омощ на раненнте българ» 
на самитс бойнн позиции). За участието му ръв въстанието ел 
н двете удостоверений (от 1910 » 1927 г ) от 1 юборннческото 
оп'ьлченско дружество — Панапоршце, и от поборниците Вл. 
Хаджнкиров, Д. Спасов, Н. Попстефанов, П. Хаджисимеонов, 
П. 13радистилов, Р. Джунов. 

За дейността му като аптекар ииа „позволите.-»»!-, изда-
дени в 1881 и 1883 г. от д-р Ст. Чомаков, с конто му се 
разрешава да отвори аптека в Паиапорище и да упражнявя 
професилта си. 

Ф. 105; 40 док.; 1876 г.; инв. оп. II А; »ост. 1924 г. 

БЪЛГАРСКО БЛЛГОТВОРИТЕЛНО ОБЩЕСТВО (ББО) — 
ГЮРГЕВО 

(1876 — 1877 Г.) 

Клок ил Болгарского нсигрално Гтгопюрнтелно общество ̂ БЦБО) в Буку-
рещ с глапни дении Д. Хрксюо, Д. Горо», Н. Ценой, Ал. Иванов к др.; стирало 
доброполцн и нодпомаглло нэпратлнето им за Сръбско-турсклгл война ц 1875 г. 

Иэточннин: 
За фондообрпзунател)! и фонда: Бурнов, Ал. 1И'ЦК. 1950, с. 153-

161; Обзор на архшнипс фонлоас..., с. 105—115; докумипите вч>» фонда. 

Заназенн са ннколко едиообразнн печатни разпнекн за получени 
суми във иръзка с дейността на обществото, попълнеин в по-
голямата с» част от каснера Д. Христов. От тях могат да се 
нзвлекат сведения за съетааа на общестЕото н за размера на 
плащаиня членски внос Имената на обозначешгге лица са дадсии 
в повечею случаи с инициал». Никои разпнекн нмат печати със 
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следннте текстове: вБъл1[арско] женско благотяорнтелно общест
во— Гюргево „Българска майка-; „Българско благот ворително 
общество и Гюргево 1876". 

Ф. 106; 7 док.; 1875—1876 г.; ннв. оп. НА; пост. 1924 Г.; 
бълг. и рум. ез. 

ИНЖ. ДРАГОЙ ВАСИЛЕВ ШОПОВ 

(роден в 18-1-1 г. — Кзлофср; починял в 1880 г. — Кллоферскня аднасгир) 

Деец ог нлшюиллио-революционкою движение проз Възраждането: клевер 
на Пългарскн революционен централен комитет (ВРЦК) в Пукурещ преэ 1875 г.; 
сътрудинчнл в сп. „Знание". 

II Ј Т О Ч Н И И И : 

За фондообразуплтеля: БотСв, Хр. Съчииения, с. 250, 2У0, 53й—537; 
Ничо!.. Н. Калофер»., с. 504—506; 580. 

Публикации на документы: АВ. Т. I, с. 292: Сгряшннироь, Д. Т. 
АВ. Т. I. 

Запазената корсспондечцая е във »ръзка С революционната 
дейност на Шопов. Няколкото телеграми от П. Кнсимов, А. 
Матев, Ст. Стамболов, П. Хитон (псевд. 3. Томоиски), Ил. Ши
роков, и Частния революционен комитет в Кракова (псевд. 
„Познатнте") съдържат следиите даиня за подготовхатл на 
Старозагорското въетаине: нзпращане на сумн от български 
революционна дейни от различии градове в Руыъния; пътува-
нето на П. Мишайков от Т. Магурелн до Букурещ с револк«-
циоини задачи; съвети на 11. Хитов от Белград отпоено иреминава-
недо на апостоли и въетапицн в Българня н негоните намерении 
и проекта в нзвечерието на въетанието: изискване пълоимощно 
от Д. Ценович за Н. Костовнч. Телеграмата от 1876 г. от А. 
Ма1св за закупуване на оръжие е във връзка с нодготовката 
на Априлското въетание. 

Ф. 107; 5 док.; 1876 г.; ннв. оп. И А; пост. 1924 I..; 
бьлг. и рум. ез. 

АНДРЕЙ МАТЕВ (МАТЕЕВ) 

(роден в Синщов1; почцихл в 1901 г. — София) 

Революционен деец пред Вадряждансто: в 1874 г. емигрнрал в Бекет, 
кьдето участвуем (иаслио С брат сн Г. Матев) в образуването на рсволюнно-

1 Не наыернхне дани» за годиндщ т раждзнето му. 
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иен комитет; подютиопглл подготовит на Анрнлдото льепшне н Ылевлти 
ч$Ы, л конто учлстлуютл и брлт му; чрез него се ррепрйшма рсямшпнонвдга 
корсслолденций и му се окшгялн различии задачи! участник п Сръбск«>тур-
сгаи воЯня и " Болгарского опьянение-

И з т о ч н н и и: 

За фондообразупателн: Гончее, Сг. Сншник..., с. 350; Мате»» А. 
Ззбслежкн от скорошното ни мшшо.— Светлина. 1891, кн. II—12. с. 
190; Понхристо», Г. Свилкш.,-, С. 313—314» 337; сшштсдстно ил А- Мл-
гта и пелугиге му — КИА — НБКМ, ф4 5, лрх, ел. 7, л. 363-354. 

Публикации на документ: АВ. Т: I; Стра ш и мирон, Д. Т. ИАВ. 
1 а Г. 

Запазената коресп^нденция, съетояща се от ннколко телегра
мм, рззкрнва момеити от лодготовката на Апрнлското въетание и 
от рев люционната деиност на фондообразувателя н на други 
д е т » . Антори на телеграмнге са: А. МатеР, Я. Ангелов, Д. Го-
ров, Ив. Горова, А. Якобсон. Те се отнасят л за наба&яне на 
оръжне за Врачанския революционен окръг (зэ идването на 
Ст. Займов и А. Сокачен от Враца в Оряхово н за ндванею на 
А, Якобсон в Крэйовз); за дейноетта на Д. Горов. 

Ф. 108; 23 док.; 1896—1897 г.; ннв. ОЛ. Н А ; пост. 1921 г. 

ПОБОРНИЧЕСКА КОМИСИЯ В КОПРИВЩИЦА 

(1696-1897 г.) 

Съзлздснп по инициатива ид ПОСТНОГО ноборннческо дружееттю з:г устано
вщике йроя л;1 учлстшлши: п Алриллсою сьсталне л Колршлцнцл и за събнрзнс 
фиши зл тяхната дсЯност. 

Източпнии: 

За фондообразувателя н фонда: Евт им л П. ироЛь ЮСК. Т, I, с. 
«7-667; Страшим и ров, Д. Т. ИАВ, Т, II, с. 79. 124. 

Публикации на докуменгн: Евтнмий, проф. ЮСК. Т. Н4 й 185—187. 

Заплзенй са протокола от 11 февр. 1896 г. до 13 авг, 1897 г. 
под наслои: „Протоколи н бележкн за действнята на въетани-
ците през 1876 година в Копрнвщнца*. Очертана е дейноетта 
на 31 дейци, между конто: I*- Бенковскн, П. Волов, Т- Каблеш-
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ков, Н- Иопсюннов, ГК Бояджисн, Н. Побрайков, Т. Шабанов, 
П. Жилкой, Ц-Ьудинов, и, Н. Белчов, Р-Хаджнстойчев, Т. Душа* 
нов, Р. Радомиров, Н, Гайтанеков, В. Сейреков, И, Маигьров, 
М. Крницралчев, Г- Каменаров н др. 

Писмопи па Р, Хаджистойчев е със сведения за подготов-
ката н хода на въстанието в Копривщица, за нсговото участие, 
за лреслсдвэнията, на конто бил изложен след потушавансто 
на въстанието, и с молба да му се издаде свидетедство от 
комиснита за това. 

Запазените „Нележки за описание нсторическнте събнтня 
по комитета и въстанието в Копривщица* съдържат следннте 
сведения за революционного дело в Копрнвщица от 1867—187(1 г,: 
за образуването на революционен комитет; рол »та на меетното 
чнталшце; илването на В. Левеки» Д. Кънчев и Д- Общи 
(1871 г.); дейността на революцнонннн комитет през 187П г-
при подготовката на въстанието; посещеннето на Бенковскн 
(нн. 1876 г.) н полагането на клетва от участниците в подготов-
ката му; дейността на Каблешкоп и др.; приложен е списък с 
имсната на 300 поборннци от въпаннетп с указания за съдбата 
им след неговото нотушанане. 

Ф. 109; 5 док.; 1900 г. : инв. ОП. II А; пост.1924 г. 

ТОДОР ИВАНОВ ШОПОВ1 

ЦолицаЛ прга 1900 г. пьп В- ТъркоЮП «ксмны. 

\\л гочв ици; 

За фондообразунатсля: документе т *|онда. 

Запазените свндетелства от 1900 ги издало нн от общннскнте 
управления на търновскнте села Вуконси, Самоводене, Голямо 
Яларе и Ибрнчево отразиват дейността на Шопов като нонсн 
полицейски сгражар в споменатите села. Съдържат сведения 
за служебннте му задыження по спаэвэне рода във нреме на 
митинги н нзбори, при събнрането па данъцн и пр. 

1 11с шшернхм данин *1 годишпи и «нсгого на рзжлянего и с и ъ р п а 
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Ф. ПО1; 13 ДОК.; 1869.. . 1884 г.; 1 инв. Оп.; пост, 
пред» 1925, 1939, 1948 и 1956 г.; части от фонда — в 
НА — БЛН (ф. 22). 

ТОДОР ПЕЕВ СТОЯНОВ 

(Тодоракн Псйоя) 

(ролен & 1842 г.3— Етрснюле; иочнклл в 11*04 г.—Софии) 

Учнтел» кинжонлик и революционен деен прел Възражддпсто; иредселл-
тсл на Етрополскня революционен комитет; член нл 1>НЦК; дс-шаодигсл на 
Нългарсхо кннжовно дружество лредц н след Освобождение» н рВДИГГОр из 
тПериодически списание*. След Освобождение™ служил в адмнннстраиннга 
(Кюсгенлнл, О»пцоп и София) и и търгорското агентство й Скопи*. 

и агочл и а и: 
3* фондообразуватели н фонда: Вел ев я, Д. Архшшн фондопс — 

В: ИДИ — БАН. К«. I, 1957. с, 147— 14Й КБЕ. Т. IV. с 97; ПееЛ Ив. То-
дор Леев. —Л сто ни с т Вълг. кннж, рт в София. Кн. V. 1901. С, 1905, 
с. 89-95; Стояние. М. БВК. Т. Ј. с. 283. 

Публикации на документ»; АВ, Т. I, с. 98—99-

От автобиоьрафичншпе бележки на фондообрззувателн мо-
гат да ее почерпят сведения за неговня произход и семейство; за 
Ляща му х. П. Инжен (занятие, семенно и нмотно положение); за 
живота и дейноетта на Т. Пеев (ученнето в родния му град, и 
Софии и във френското училище в Царнград); за учнтелству-
ването му в Омоков» Снлистра, Кюстендил и Етрополе (мето-
дите на обучение н трудностите» конто е срещал при органы* 
зиранс на учебното дело в различннте селища и др,); за учи-
телите Д. Дидоп. Хр. Ив. Дидов, С Филаретов, Я. Греков, В, Ико-
понов, П. Икономои, С Иванов и др.; за революционна™ му 
дейност-

В кореспонденцачта се пазят: иисмо на Хр. Ботев от 12 
февр. 1876 г. до Пеев, в което шразява готовности си за ре-
шнтелнн действия за борбэ» съобшава за проектирую эаиина-
пане до Триест и за жсланнсто си „Периодически списание-

да се отпечатя в неговата печатница; прение на пнемо от Т, 
Мее» до Гр. Спасов за задоволството му от стремежа на нос-

1 До 19ЙВ с. фоплът бе регнетрпрлл гслрлкнлно шы шиконшнннсто 
.БыгарсКо юшжопно дружество-, 

а В нямш изюмина»! ее сочи 183Я р. 
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ледния да разпространнва просвета перед съгражланите ну, за 
необходимоетта от наука и образование н борба с невежество-
то ; пнемо от П. Хитов до Т. Пеев (22 апр. 1876 г.) за добрите 
известии, конто е получил от Г. Живков за България, за го-
товиоетта ну да работи за отечеството си, за препоръката към 
Пеев да се срещне с Живков, като новика и войнодите дядо 
Жельо и Хр. Македонски, за да бъдат и те осведомени за съ-
бнтията. 

Във вр-ьзка с дейиоетта на Пеев като председател на ре-
волюционния комитет в Етрополе е запазен ръкопис отпое
но избирането му за пъл помощник на комитета за общото съб-
рание в Букурещ (1872 г.); участнето му н спомснатото съб-
рание и в тричленната комисия (К. Цанков, О. Панов и Пеев) 
за редактиране на устава; изпращането му с прошение до тур-
ските власти в Русе от граждан и на Етрополе във връзка с 
преместването на центъра на Етрополска околия от Етрополе 
в Орхание; пребиваването на Лсвски в дома на Т. Пеев и др. 

Във връзка с революционната дейност на фондиобразу-
вателн е и възваиието »До войводитс на българското въета-
ние" след потушаване на Априлското въетаиис и започване на 
Сръбско-турската война за обеднииване усилията и органнзнра-
не борбата срещу чуждото иго. 

От дейиоетта му като учител в Бранла е запазено слово 
по прнключване на учебната година. 

Във връзка с книжовната му дейност се съхранява ръ* 
копис иа драмата „Фудулеско". 

Трупа документн осветляват дейиоетта му като деловоди-
тел на ЬКД и редактор на „Периодически списание". Те съ-
държат сведения за оснонаването, целите и задачитс на дру-
жестиото; за .Периодически списание" и сътрудниците му (д-р 
В. Верой, Р. Жннаифоп, Д. Войников, Гр. Начович, Ив. и И. Ка-
лянджн, В. Чолаков, В. Икономов и др.). Във връзка с дру-
жеството са и нечатннте синсъци на неговн члепове (от Одеса, 
Кол град, Галзц, Гюргено, Букурещ, Виена, Крайова, Знмннч), 
»казали материална нодкрепа при осниваването му; на допъл-
ннтелно ириетнте, на почетиите и редовнн членове от 1869 — 
1884 г.; разписка (1876 г.) от Ботев, с конто удостоверяна, че 
е получил предплата за отпечатването на 11 и 12 кн. на „Пе-
риоднческо списание". 

47 



Ф. 111 ;"3000 док.; 1855 . . . 1905 г . ; 1 нив, СП.; пост. 
1910 г.; бългм англ., итал., нем., рус.» сръбм фр, и чеш. 
ез . : части от фонда — в НА — БАН (ф- 104); в ЦГИА на 
УССР — Харков (ф. 756). 

ПРОФ. МАРИН СТОЯНОВ ДРИНОВ 

(А1, Степанол, Л1. Степановна: исепд. — Марин Божков) 

(ролен н 1838 г# — Шшгюрнще, лочлнал и 190й г. — Харков) 

Излостел Сгкнлрпсн историк н СДШНСТ, нрофесор п Харкоигкни унивсрси-
тег, общепоено-тннтнчш'кн леей прел Възряжллнсто и след Осиойожделиего: 
един от дотяятслити н нъркл прелседател на Кългаргмио клнжовло дру-
жссткп— Брлнял (1869 р.)> ,|ЛСИ иП Временного руск« управление в̂ Кшгжеет-
по Бългдрия (1Й77 78 р.) Ш0 ЗАсеЖДЯЩ Отдела зз народного прдепещеши: и 
духопштс деля; слил от осноеателнте т Нлроднлта блЛлл'пхкд п Сефкя; ли
тер на многоЛрпйнн нлучнн грудпис от пнлчют не эл бълтрскятл и рупшл наука 

На г о ч л л и л ; 

ЗЙ фондообрйзонатсля и фонда : Въакъзона -- К л рл т сил о ро-
вй, К. Мнсмд лл бмгярскн н чу жди слзшнпн . * . —МНБКМ. Т. Ш ( X), (X , 
19511, с 109—П7; Год л ш лик ЕЙ Нлролюта библиотека л София. 1912*—|<*М, 
С- 53: Изсл еднп л л я в чесг лл Марии С. Дрииов. С , 1960; КПК» Т.Н. с. 
222; Кричу II о & Ко, Млрнн Дрллов, Жиш« и дейност. С , 1938; Пет ко* 
вл» П- . В. 1нл1?пя и .Ј. Ноне», Лрхникг нл Марин Дрллсж (Обзор). — »ж* нос. 
п.ч.. с 101— 20,1. 

Публикации на документ: АВ. Т.1; ВЪЗД-ЬЗОЙЙ — Кяпдтсодо-
ровл. К. Нслубллкуяллн лисмл лл К, Иречск.. , — ИНБКЛ1. Г.УН (XII), С* 
1987, с, 157. 199; Динскоп, ||. Алрилскпто иьолнле л цсизиссгнн пиша— 
Отел ПансиЛ. 1984 КП- 5, с. 183—190; кнД с. 234— 2*10; Дниекап. П. 
Македония и ГгрСЛ11Скга м проф. Н1- Дрииов — Мяк. прегл гд. 1942, кнД 
с. 55—72; ДокуМептН :и нсгорнито нл бьлг. кллж. д-но. Т.Н. 1Й78—19П. 
С . 19Йй; Пеню Б011 чей. Ллтсрагурлл критика и публицистика, ред. И. Ди-
леков- С: , 19Й2, с. 198—235; Рдйко Жннннфол. Избрани тноршшн. Под 
ред. "а II. Динекол. С , 1РЗЭ, с, 122—130; 0 $ Т.Н; С л й В. Кореснонден-
шиш нл К. Ирече* с М. Дрнпок — С од к шли к иа Нлролилга библиотека в 
София. С, 1924. с. 181—2»!. 

Зялазеннте документн с биографичен характер — свиде. 
телствЕ»! днпломн, грзмоти, йтестатн н лруги (надядени от: Учи, 
лнщното нястоятелство — Панзгюрнще; рускн научнн дружест. 
ва — археологическО| етногрзфско, географско и др.; Акаде 
мията на илу ките— Загреб; Прнродоизпитателното дружестро 
— София; Харковския университет и пр.) са отпоено образова
н и е о на М. Дрииов; избиргнето му за член на тези дружестве; 
за командировката му в елввянскнте страни ПО проучиане на 
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славянскнте наречия, сънрсменното състонние и историческо 
развитие на българскин еэнк. 

Многобройни са ръкописшпс на Дринов (статни, монографин, 
документални ироучвання, споменн и др.): „Димитър Кантзку-
зин. Ияколко думн за един малко познат южнославянски пнсй-
тел и български деител в 15-Й век"; „Яков Трайков от Со
фия и Кара Трифон от Скопне. (Български кннжари в ] П-Й век) - ; 
„Първата българска типография в Солун и никои от наиечата-
ните в нея книги1*; „Модно (бакърно) гумно, меден ток в сло-
венските и гръчки умотиорения"; „Другарски спомен за Нешо 
Воичеп" и др. Запаздни са също отзиви и рецензии на фондо-
образувателп за трудове на виднн слависта (П. Сырку ЧК ис
тории и оправления книг в Болгарии в XIV веке". Ими. !—И, С.-
Петербург, 1899—1900; В- Качановскн „Памятник болгар
ского народного творчества. Вып. I. Сборник западно-болгар
ских песен со словарем*. С-Петербург, 1882; и др.); лекции, 
четенн в Харковскиа университет; бележкн и материали по въ-
просн, свързани с нсторинтя на Българни и ненните еъседи и 
по филологически нъпрори (отпоено изеледването на нонобъл-
гарскн език, фонетика, диалектология, фолкдор и пр.), 

Въа връзка с наушоазеледователасата работа на Дри-
нов в големнте руски и западноевропейски архивохранилища, му
зеи н библиотеки са запазени лреписи или факсимилета на це
пни документа за българската история на стари български кни-
жовни паметннцн; сьхраненн са и фрагмента от стари ръкопнеи. 

Кореспо«Оенцинта представлява основнвта част от архива. 
В нед се очертават няколко групп: I ) Пнсма па ученн-сланнстн 
(Ал. Александров, В, Богннжч, О. Бодянскя, А. Буднлович, Н. 
Державин, Л . Дювернуа, Г. Илннскн, К. Мречек, В. Качановскн, 
Г. К рек, Н. Лавровски, В. Ламапскн, В. Макушси, д-р 11. Маткович, 
Ст. Микуцкн, д-р В. Облак, А. Патера, И. Периолф, Фр. Рачки, 
П. Сирку, А. Соболснеки, Вл. Спасович, I I . Сумцов, Т. Флорнн-
ски, Вл. Францев, Ал, Шахматов, В. Ягнч, А. Япнмирскн п др.) 
съе сведении отпоено нсторннта, бита, езнка нзобщо на славя
нине и по-конкретно на българите. В тих нма давни и за фол-
клорни и етнографски проучвоння; за научни експеднцнн; за че-
ствуване на юбилеи на М. I югоднн, Р. Вирхов, Г. Щуровски и 
др.; по отиразнуване хилядогодишнннатя на славянскнте прос
ветители Кнрнл и Методин; за рязмнна на мнения; критики и 
рецензии и за нзлезли научни трудове; научната дейност ип ре-
лица славнети (П. Сирку, В. Ягнч, А. Потебня, Ст. Верковнч и 
др.). Пнсмата на К, Йречек съдържат цепни сведения за дей-
ноетта му в Вългария и за негоони принос към българската 
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наука и нашего просветно дело. 2) Пнсма, докладн, изложе
ния и бележкн вън връзка с Руско-турската освободнтелна 
война, Временното руско управление и лребнваването на Дрн-
Н011 в Бч>лгарин по това време. Част от тсзи документи (изло
жения, доклади и бележкн на Дринов) са свърззни с цялостното 
устройство на страната и са лредназмачсни за членове на Вре
менного руско управление или княэ Александър Бятенберг, 
Други са но разни адмнннстратшши въпроси в Софийски окръг* 
Запазенн са и проектоуставът на Народиата банка, документи 
за развитнето на учебаото дело и из нериодичния печат, по въп-
роса за българо-сръбската граница, по българския църкопен въп-
рос и Берлинский договор и пр. Авторн ни кореспонаенцията н 
тази група са: П. Алабин, Т. Бурмов, В. Вознесенски, ген. М. До-
монтович, княэ Ал. Дондуков-Корсаков, П. Каравелов, д-р В. Кара-
коновски, Г. Я. Кирков, С Лукланов, д-р Д. Моллов, П. Неклю
дов, Н. Овсяннй, II. Паренсов, Л. Тухолкя» Вл. Черкаски и др. 
В писмата са застъпенн въпроси във връзка с хода на Рус
ко-турската война» Сан-Стефлнския и Берлинский мирен допь 
вор, Кресиенското въстанис, българо-сръбската граница и др. 
3) В прсииската на Дринов с българи, живеещн в Русия, личат 
имената на Н. Бончев, Р. Жинзнфоп, П. Каравелов, П. Феодо-
ров, И X. Палаузов, Н. Тошков, Т. Мникои, М« Рздионов и др. 
Писмата им осветляват тоорчсските успехи и литературно 
занимания на Н, Бончев, Р. Жинзнфов и отнечатваието на пое-
мата „Кървава кошуля"; развитнето на просветното дело в 
България; мннаването на четата на Хаджи Димитър н Ст. Ка-
раджа» полготовката на Анрилското нъетанне, негооото поту-
шаване и отзвука от турскнте жестокости веред руската об-
щестненост; създаването и укрепването на иовата българска 
държава и нзбнрането на княз; отиускане на стипендии за 
следване на българи в Русия; съетояннето на Габровскатагим
назия; пренасянето на библиотеката на Си. Пзлаузов в Народ-
ната библиотека София, и др. 4) Писмата на В. Стоянов, 
В. Друмев, Т. Пеев са свърэанн съе създаването на Българско-
то книжовно дружество, неговото укрепване н издаването на 
.Периодически списание". 5) Между кореспондентите българи, 
живеещн в Прага, Висна и др, са Гр. Нзчович, Н. Ковачей, Я. 
Ковачев, Хр. \\ Данов, д-р Ив. Богоров и ир. Те пншат по след-
ните въпроси: за живота на българекпта емнграция и нейните 
общественн н научни начинания (създаваие на бълг. д-во «На-
иредък*; настаняваие на българи в учебни заведения; нздирпа-
не на учители за България; издаване на книги и учебни посо
бия и тяхното разпрострлненне в България; отзиви за книгите 
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ни Дринов н за българското кннжовно дружество — Бранла, и 
др.) 6) Пнсмата на Д. Душа нов. 3. Круша, Ю, Ненов, Н, Пав
лович, II. Стоянов се отнасят до просветното дело в Българня: 
създаване и развитие на училища, чнталнща, библиотеки, под
готовка на учители, разпространеннс на книги и пр. 7) С из-
лнрването, проучването, публннуването и запазването на реднца 
стари паметннци и ръкопнси» със събирането на фолклорнн ма-
терналп е свързэна преинеката на Дринов с Д. Матов, В. Кън-
чев, Н. Начов» С Салгънджнсв, К. Шапкарев и др. 

Във фонда са запазенн н печатни материала (апе-тн, въз-
пання, сбръшения, благодарствен!! адресн и др.)» свързани с 
оВгцественйта и научната дейност на фондообразувателн. Една 
колскцнђ от обяилення, программ, ръководства и др. съдържа све
дений за нздадени книги, периодика, атласн и други публика
ции с доний по еэиковедскн, лекенкзднК, философски, медицин
ски и други въпроси. Заиазени са ПЙКОЛКО книги от известии 
руски и бътгарски уцени с автографи и бележки (А. Соболев-
скй> Ф. Успенски, П. Снрку, В. Кънчев, Н. Начов). 

Матсрналнте от, до а за други лица п нонечето случаи са 
свързани с пребш'а'ването но фондообразупателн в Българня 
проз 1877/78 г-н с участието му във Временното руско управле
ние- Запазена с* част от архива на рускня консул във Варна А. 
Рачински, в конто има сведения за руската църква в същня град» 
за подарены книги и църковнн веши от Русин за българските 
ЦЪрКВИ I! Ир. 

Ф. 112; !908 док.; 1850.. . 1896 г.; 1 инв. он.; пост, 
предн 1944 и в 1943 г.; бълг., нем.» р у с , ср. и фр* ез. 

СВЕТОСЛАВ НИКОЛОВ МИЛАРОВ (САПУНОВ) 
(иссвд,: Чегнринсят Сотннкоа, МопоТо Ниш) 

(Роден » 1ВД0 р.— Царнград; убит п 1Я92 г. — Софии) 

Журналист, инезгел, учнпгл и общеепшннк преэ Вк-фаждансго. СлелОсво* 
бождешипп у чип--! стуши и Софии; учзегпуйад лктшнтн иолптическня живота 
стрзшпа ч»тр член иалиСкфаишл илргия; политически енпграитот 1886—1889 г.; 
противник ил 1 лшбодошя режш; осьдсн ил с\п»рг нън пръ'зкя с убиясгвого 
и» мшшегьр Хр, Пел мен. 

Источи и ин : 

За фемлообразуяатсля: Ботеи, Хр. Снчннснмя, С- 45Н; Метко Р. 
* ляпсЯкоц . . . . с. 684; Иванов, Ю. БПМ. с. 26»—261, 
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Публикации на документ. ЛВ. Т,1; Л иг ерат V рсн архив. Т.1. II. 
р. Слансйков. С. 1959. с. 286. 

Запазени са няколко дневинцн н бележки на фондообразу-
аателя с биографична данни. Част от иегов дневник, писан и 
Сан-Стефано (1878 г.), във връзка с гражданското управление 
о страната след примирието, съд-ьржа сведения; за назначава-
нето му в гражданската канцелария при Т. Бурмон; за иодго-
товката по издаването на в. „Българил" и др. Дневникът му 
от 1888 г., писан но време на емнграциита му в Русин, е с 
данни за подготвни заговор срещу княз Фердинанд, за полити
чески възгледи на Мнларов, за неговн съждення, мпелн и пр. 
Обилен биографичен материал яма в никои свидетелства, 
цисма, пътни лнетове, съдебни решения и др., а именно; 
за учението на Мнларои в Загреб, за призовааането му катр 
свидетел по сьдебно дело срещу Д- Петков (1883 г . ) , за иь-
туэането му до Одеса — Цариград — София (1889 г.) при 
завръщането му в Българин от емяграцин. 

Няколко разиискн, квитанции, сметки и др. осиетлявпт ма-
териалното му состояние. 

В эапазените пасиа-иернови от фондообразувателн до рэз-
лнчвите адресатн личат нмената на: Александър Батенберг, Ив. 
Вазов, княз Ал. Дондуков-Корсаков, Ив. Кършовски, И. Леш-
нер, Ю. Маканец, Ж. Петри, В. Савелия, П. Р. Славейков, К. 
Стоило», Академичен сънет— Белград, и др. Писмата заенгат 
(-ътрудннчеството на Мнларов във в. „Македония*; живота му 
в затвора в Цариград (1807 г.); дейиоетто му през Освободп-
телната война; лротестн на сливеиски граждани срещу реше-
нията на Церлинския конгрес; дейноетта на П. Кара'велон в 
Пловдив (1881 г.) и отношеннето му към Русин; издаването на 
сП, „Нова светлина" от група спиритуалнети и пр. 

Автори на писмата до Мнларо» са: II. Бахчеванов, Им. 
Базов, Сп. Вацов, Т. Велков, Н. Виноградов, Н. Владикни, 11. 
Въдчаиов, Д. Георгиев, Ив. Гутеша, Хр. Г. Дано», Ц. Дени, Ив. 
Драсов, М. Дринов, Н. Жейнов, Г. Златарскн, X. Златоустов, Б. 
Мкономов, К. Иречек, К. Иованович, Р. Капели, Д. Каракостов, 
Д. Карлович, Г. Я. Кирков, II. Кисимов, Ив. Кукулевич, М, Купит, 
Н. Л а за ров, Ал. Людсканов, Й. Майзиер, Ю- Маканец, Ив. Ма-
ринов, Ил. Миларов, Т. Минкон, А. Михалек, Ив. Найденов, Гр. 
Начович, Г. Паунчев, М. Патов, Д. Петков, Н. Петковэ, М. 
Плашавец, Д. К. Попов, Ив. Сарафов, М. Сарафон, П. Р. Сла
вейков, Ст. Стателов, Й. Стефанович, К. Стоилон, М. Тенен, Д. 
Топалов, Д. Храпов, Я Хранилович, Др. Цавков, Б. Чернев, М. 
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Шниарои, Г. Иаков и др. Те пишат: по църковни въпроси (за схй§-
мата сирнмо българската църква; за даване бсрати на българ
ските владнци; за българската църква в Царнтрзд); за съдба-
та на затворените българи във връзка с обира па турската по-
ща при Арябаконак; за ззточсннето на д-р Г. Мнрковнч; за 
деЙпостта на българската емнграция в Букурещ през 1873 г.; 
за революционно™ движение през 1875 г.; за преминаването на 
четата на Хр. Ботев; за мисията на Ив. Ст. Иванов през 1876 
г.; за българските доброволци в Сръбско-турската войва и от-
нощеинето на сърбнте към тях; за Освободителната война; За 
претенщште на сърбите към Пирот; за Берлинский конгрес 
(отмошениита между Германия и Русин, изпращане българска 
делегация в Берлин да представи нашитесправедлив)! искания); 
за ЦзбЯгали граждани от Пирот порадн сръбскня терор; за ор-
ганнзиранин във В.-Търново комитет .Единство"; за полити-
ЧССкня живот в Княжество Българня (партийнн борби; суспен-
диране на Констнтуцнята; интерниране на Др. Цанков; отно-
шеннето на Русия към българския княз и иднането на княз 
Долгоруков в ВългарИЯ и др.); за живота на българските по
литически емигрантн врез 1887-1889 г.; эп българо-хърватскн 
връзчи; за българи, следвали в учебнн заведения в Загреб и 
за отиразнуването на иразника на Кнрнл и Методнй в сыция 
Град (1873 г.); за пансиона на Т. Минков в Николаев; за нз-
данането на бнблиографско списание в Прага и излнзането на 
книжка* посветена на Българня; за учредяването на печатар-
еко д-во в СЛИЕСН (1879 г.); за цензурата над печатав Бълга-
рия нрез 18Н) Г. и пр. 

От журналистическата дейност на Миларов (като ре
дактор на всстниците .Възраждане", -Вългарскн лев", -Не
зависимости, -София-, .Клепало" и като сотрудник на перио-
днчни издания) са заназени значителен брой материал и. В пис-
мата до редэкцнита на в. „Вьзражданс (писаин от П. Внс-
коискн. Ив. Трудов, Ив. Драсов, Н. Николаев, А. Цанков, Бъл-
гарско централ но благотворнтелно общество и др.) са отразе-
ни; полнтическнте борби между българската емнграция в Бу
ку рещ—1876 г.; състав и дейност на БЦБО; свикване на об
що събрание на общестното; дейността на К. Цанков; ту реки 
жестокости в Българня след Априлското въетание; съдбата на 
Ботеви четници; Сръбско-турската война и участнето на бъл
гарските доброволци в нея. Засегнатн са и въпросн във връз
ка с издаването на вестника: разпространение, набнране на ма
териали, преместване на редакинята от Браила в Букурещ и 
пр. Във връзка с редактирането на в. „Българсьи лее" (1879 г.) 
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имя писма от Сп. Ванов и П. Иванов еъс сведения за нзпра-
тен» материали за публикуване н за борбм между либерзлп н 
консерватори. За участието на Мил а рои в издаването на в, 
„Независимост" са запазенн пнсма, заявлении, постановления 
от Акционерного дружество на в. „Независимост", Окръжиин 
съд — Софии, Мнннстерството на вътрешните дела, д-р Ст. 
Дачей, Я. Копачев, Ал. Люсканон и др. Те са във връзка с от-
печатваието на вестника и разпространеннето му, отпоено ма-
териалнте за публикуване и пр. Заиазена е редакциониа бе-
лежка по повод на временното синране на вестника поради 
арестуването на редактора (1881 г.). Мятерналнте за в. „София" 
(1881 г.) са следните: писмо от началннка па полицнита - Со
фия, с което иска обисиепне от редактора за издаването на 
нестника без разрешение на влаетта, и статна на Мил аров. 

Във връзка съе сьтрудничествито на фо и дооб разув ягеля 
във вестниците -Марица", „Светлина", „Целокупна Българнн" 
и си. .Нова светлина" има писма, телеграмн, дописки, статнн 
и др. от Ив. Вазов, С. Кършовски, В. I юпович, С. Христов, нор. 
Белинов, К. Христов, Д. Македонски, Св. Мнларов и др. Те за-
сигят публикуаането на материали във вестниците; набирането 
на абонатн; нътрешиото положение в страната (иредизборни 
борби, партнннн разногласия, беззаконии на чиновннцн и др.); 
открнването на Първата българгка фабрика за нреработка на 
вълиа в Габроно и пр. 

С журналистическата му дейност са свързани и около 
.40 дописки, части от статии и бележки с политически ха-

конисите н другнте материали, отиасящн се до лите-
ратурното творчество на Мнларов, са следните: „Паданнето 
на Цариград", трагедии в четири действия, и няколко писма от 
Сп. Вацов, П. Псшев, М. Желязова с данни за ценного отне-
чатяане, разпространеннето и полученнте отэипи; драмата 
„Ииайло, народен цар български (1277—1281)'; „Любопитно 
привидение"; „Пътунане из голямата болннца на констнтуцно-
наллетите"; предговорът на мемоарната творба „Спомеин от 
Цариградската тъмннца" (с чието разпространение са свързани 
и запазеннте пнсма от И. Балсамаджнев, М. Георгиев, Г. Зла-
тарскн, 1С. Калчев, М. Попов, Ст. Сарафов, П. Пешев, Л. Рай
ков, в конто има иотзнви за ней); около 60 стихотворении; пре-
води на откъсн от „Макбет" на У. Шекспир и от „Дневника 
на писателя" от Ф. Достоевски. 

Следните статнн и брошурн отразнват публщистпчната 
дейност на фондообразувателя: „Да се прецени значеннето на 

рактер. 
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илнрическата сноха", „Какво казнат и доказват конгреснте\ 
„Некасн пилимсмстките"» „По въпросаза Македония*, „Сръб-
ската пропаганда и планът на нейната агитация*1, „Туй е то", 
„Князът пред Русия и пред България* (иочатна, с много бе-
лежки и поправки от автора) и др. 

Запазенн са бележкн и ръкопнси, снързани с исторически 
азследвания на Мнларов — „Църкоина истории на българите" 
н материалнте ну за историята на България и Оьрбнн, за Из-
ТОЧНИЯ ВЪПрОС II Пр. 

От дейността на Мнларов като пьрви ссхретар в Бьлгар-
ската легация в Бе^ирад има няколко иисма-чсрновн от него 
до министъра на външните работи във пръзка с уреждане на 
служсбното му положение и за възникналн недоразумения с 
българскиа дипломатически агент в Белград* 

За учшпелската дейност на фондообразунателя са запа-
зсни: пнсмо от ЦъркоБНО-учнлнщното настоятелстно -София 
за назначенного му и училището; пнсмо от Мнларов до Ок-
ръжнии съд, с което протестнра против незаконното му за-
държане л срещу обвинсннсто, че подстрскавал учителстното 
срещу властта; спнсъцн на учечнцн и сведения за успеха им 
и за социалното положение на роднтелнтс; ирограма на пре-
подаваннте ирсдмети в трнкласното училище-

За обществено'Полнтнческата денност на Мнларов като 
член на Аьбералната партия има данни в писмз, телегрпмн, 
поканн и позинн от Грънчаров, М. Икономои, Бюрата на лнбе-
ралната партия в Севлнево и Търгоншцс, Централното бюро 
на лнбералната партия и др. Те засягат идсологнчни въпроси, 
протести за стенали беззакония след сусиендирането на Кон-
ституцията» интернирането на Др. Цанкон във Враца* пропенс» 
дане на »зборн за Народно събранне, съглашеннето между лн
бералната и консерпатнвната партия и пр. 

За участието на Миларов в Събора на представителитс 
на Южна България в Пловдив (1878 г*) е заиазен протокол, 
конто съдържа данни за участннцнте, програмата и задачите 
на събора, 

Писмото на Хр. Самсаров е във връэка с кандидатурата 
на фондообразунателя за народен преОспшвшпел. 

Актнината обществено-п лиъическа дейност на Миларов 
в Славен (1878 г.) е отразена в следнитс докумевти: акт и 
правнлник за създаване „Народна партия14 в града; протокол-
чернова за учредяване на Благотпорнтелно общество и устав 
на същото; устав на печатарско дружество; няколко слова (за 
славянската общност и за сплотяване на снлнтс на славянскн* 



те народи, за българо-сръбскнте отношении, за задачнте на 
гражданите на Карнобат за културното нздигане на града); 
редица нозпн!:, апели, възнания и др. (устав и протокол на 
БЦБО; название на генерал Черняев от 187(1 г. но обяшшанс 
на Срьбско-турската война и ирнзоваванетс не българския на
род на борба срещу турците; обръщение от 27 аир. 1881 г. 
от кииз Александьр Батенберг за свикванс на Велико народно 
събранне н др.). 

Във фонда са заназенн и материалн от, до и за членове 
на семейството на Миларон. От дейноетта на баща му Ни
кола Е. Сапунов - деец от църковнэта борба, са заназенн: 
писмо от нървенци от Габрово до 11. Сапунов, Г. Вкнмов и М. 
Пенев, с което ги упълномощават да застъпват иитереенте на 
града пред меджлиса; бедежка от Сапунов нъв връзка с ве-
ликденската акции (.4 аир. 1860 г.) в Цариград; бележка съе 
сведении за ежегоднии паианр в Габрово; сведении за събнра-
не на беглика през 1857 г. в Габровско; за -българските ру-
фети" в Цариград с нмената на иървомайсторите на отделии-
те еснафн; обрыценне от 21 апр. 1860 г. от българските пред
ставители и Цариград до Иларнон Макарнонолскн за независи
ма българска църква. Запазените писма до май наша на Ми-
ларов—Станка Сапунова Попова са от: И. Миларов, Св. 
Мила ров, X. М. Помов, П. Р. Ошвейков, Си. Тумпаров и др. Те 
са свързани с въпроси от семеен характер, но нмат и сведе
ния за дейноетта на Миларов, за политический живот в Софии 
и др. Докумснталните материал»! (писма и телеграми от Ми-
ннстерството на нросветата —София, Л. Петрович, Г. Паунчев, X. 
М. Попов, Ст. Попова и др.) до брата на фондообразувателя — 
Илия Миларив, са свързани с неговото следване в Загреб. Във 
фонда са заназенн и писма на вторая баща на Миларов — 
х. Мина Попов до прокурора на префектурата — Бургас, ре-
дакциита на в. .Марица", Окръжнин съд — Карнобат, и др. От-
насят се за подвеждане под отговорност на лица, нанесли му 
обида чрез печата, за нередностн във финансовото ведомство 
в Карнобат и др. Писмата бо х. М: Попив са от П. Иванов, 
И. Иовчев, Ил. Миларов, Св. Миларов, А. Пашалери, Ст. Попо
ва, П. Черковскн и др. Те са: по семейки въпроси; за освобож-
даване на П. Черковскн от затвора (1876 г,); относно делото 
срещу Миларов но убийството на Хр. Белчев в 1892 г. и др. 

Във фонда има докумснтн и от, до и за друга лица: I) ко-
респонденция (П. Братоев до Ив. Драсов; Василев до Д. Пет-
ков; Т. Велков до Т. Михайлов; П. Икономов до Н. Драганов; 
К. Хаджикалчев до Др. Цанков; П. Калянджиев до Т. Пеев; 
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граждан« Карнобат до Ив. Вазой; С Кършовскн до П. Р. Сла-
вейков; Ив; Найденов до М- Пашов; С- Христов до Т. Бурмов 
и др.) отвосио църконния въпрос; издаването на в- „Възражда-
не«; подготовката на Ботевата чета; турските жестокости в 
Македония; дейноетта ни гнмнастическото дружество в Източ-
на Румслин; Креснеиското въетание; насилия на сръбската 
пласт над населението в Пиротско; партнйните борби в стра-
ната след Освобождеинето; 2) спнсък на заточеницн от четата 
на Хаджи Дннитър в крепоетта Сен Жан д'Акр; 3) изложение 
от населението в Босна до султана в Цариград срещу безза-
конинта на турската администрация и др. 

Ф. 113; 230 док.; 1845... 1901 г.; 1 ннв. оп.; пост, 
1949 г.1; бълг. н рус. ез . : част от фонда — в НА — БАН 
(ф. ЮЗ) 

НИКОЛАЙ ХРИСТОФОРОВИЧ ПАЛАУЗОВ 
Сроден и 1821 г,— ГлОрово; почни:» в 1899 г.—Олеси) 

Болгарии на рускл служил к Одсса, обначп вено-пол итнчески деец и клн-
Жошшс врез Вьзрлждането: член нл Кългарскога настоитслепт в Одсса; лк-
пшен участник но нлбиргше на бмтарски доброволцн по врсме нл Крныскагл 
поЯнл н 1л>п нръэкл с присолил не и* на бългзрн в Южна 1эеслрлбнн, нэпьлнн* 
тел нл зэвеншисто на В. Аирилов, автор на »Жншоопнсашн:* па Ю. II Ве-
1ЈШ1МЈ! И ГГЛ друга ТруДОВС* 

Из точи ни и : 

За фондообразуватсля к фонда: К а р о л е о, Р- Николай Христофоро* 
ниц Издаузов...— Пер. си. [Кн.) ЬХ1, 1900. с. 166—198; КБ& Т. IV, с. 55; 
дохуисотита от фонда (зрх. ед, 1» л. 1—8). 

Публикации на документн: З а п и с к а служащего о ТнрлспольскоЛ та
можне напгаузпыы надзирателем болгарина Никола« [Ъллузооз. О нынешнем 
положении Болгар п Европейской Турции.—Славянские и з в е с т и я . 27 
окт, 189К № -13, с- 722—724: Н о в о о т к р и г н пенни документн за Васид 
Анрилов. — От с ч, ф р о н т , бр. 155% 21 септ. 1949; ОБ. Т. III. 

Ззпазени са следннтс биографична материала с конкрет
на сведения за образованието, семейното положение н служеб-
пата дейност на фондообразуватсля в Р у с и я о т 18*12 д о 1895 г . : 
печатен рформулярный список о службе члена Одесской та
можни действительного статского советникаПалаузова" и ръ-
копненн биографична бележки «Об особньх трудах члена Одес-

1 И и 1970 г. след като Обзорът бе дален за печат. 
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ской таможни действительного статского советника Николая 
Палау зова44 с поправки от фондообразунателя. Те съдържат 
данни и за дейността на Палаузов през Кримската война, по 
преселението на българите отнъд Дунава, по основаиането и 
дейността на Българското настоятелство в ОдесЗ и пр. Раз-
пнска за нлатен членски внос удостоиерява члеиувансто на Па* 
лаузов в дружество „Българска пчела" в Браила врез 1863 г. 

Черновите от писмата на Палаузов са адреснрани до Т, 
Белков, М. Дрннов, Ив. Ст. Иванов, П. Коцебу, Й- Соколскн, 
С Лукианов, Н. Рнлски, К. Н. Палаузов, Оь Палаузов, I I Стре
моухое« граф А. Строганов, Н. Тошков, Ст. Тошкович, Вългар-
ско настоятелство в Одеса и др. Автори на писмата до фон
дообразунателя са: В. Априлов, Д. П. Благоен, княз М- Горча
ков, княз Ал- Дондукои-Корсаков, В, Друмев, Ив- Ст, Иванов, 
граф Н. Игнатиев, И. Со колени, Ив. Кшнелски, 3. Княжески. 
П. Коцебу, 3, Круша» княз А. Лобанов, К. Попович, С- Раду* 
лов, граф Строганов, княз Вл. Черкаски и др. Кореспонденция-
та съдържа сведения за: Габровското училище; отпечатване 
речника на Н. Рилскн в Русня: събирзне на стари българскн 
носин и монет»; изпращането на книги в България; следване 
на българи в Русня; подробности вън връзка с Кримската 
война (срещмтс на Палаузов с княз Горчаков и Коцебу и ко-
мандироването му в Главмята руска квартира в Букурещ но 
уреждаието на българскнте работи); набнрлне на доброволцн 
за войната и пярата на българите в освободители а та мнеин на 
иДядо Иван -; ракита на д-р Ив. Селимннски; сраженията в 
Бесарабия, Браила, Мачнн и Добруджа - Тулча и Силнстра и 
др-; дейността на Палаузов по преселнането на българи в Ру
сня и по осковавансто на Одеското българско общество (съз-
даване на подобии българскн общества с благотворнтелна цел 
в Браила, Галац и Букуреш); българската църковно-национал-
на борба (становнтето на Палаузов по този въпрос; дейност
та на Ил. Макарноиолскн; чуждите нерски пропаганд!! у нас 
и др.); българското училище в Болград и неговите учители; 
освобождение™ на България и проекта на княз Черкаски, Па* 
лаузов да поеме упранлението на мнтннците и акцноиернитс 
учреждения в новоосрободена България; пренасянето на биб* 
лнотеката на Сп. Палаузов, откупена за новоосновяната Народ
на библиотека в София. 

ВъВ връзка с общестесно-поАитическата и служебната 
дейносгп на фондообразувателя са запазеннте негови докладн 
(1854—-1856 г.) до Н. Авенков, В. Васнлчнков, П. Коцебу, П. 
Фьодоров и др. Те хвърдят светлина върху помоиџпа, оказа-
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на от него на руското правительство по ареме наКримска-
та война и данат подробности около учредиването на канце
лярия за българсьите работн при Гланната руека квартира; 
еформирането на български н гръини доброиолческн дружиин; 
воеините действия; прессленисто набългари; проеюигге за ьът-
решпо управление на заетите от рускнтс ЕОЙСХИ български гра-
дове н 'др. От този период са н няколкото списъка с имена 
и кратки биографичны бележкн за българн, конто ыогат да се 
нзползуват при уреждането на българскнте въпроси (Н. Герои, 
Ив. Ст. Иванов, Ив. Кшпелски, С. Филаретов, д-р Ив. Богоров, 
Д. Чннтулон, В, Петков, П. Р. Славейков и др.); на българскн
те доброволки и награденнте от тях с рускн орденн; екзеи-
иляр от възпанието на главнокомандунащия руските поиски ген. 
Паскевич —Ерннанскн до българския народ. От същото време 
са и ръкопиенте на Палаузов: „О нынешнем положении бол
гар в Европейской Турции"; „Записка о Болгарин-; „Записка 
о болгарах вообше и в частности о тех, кон принимали учас
тие в Дунайской компании нашей 1853*- 1854 г.% „Поверхност
ный очерк существующего в Турции управления- (1854 г.). 

Във връзка с Палаузовата мчеия по преседението на 
Оългарп в Русин (1856—1873 г.) са докладнте мудо Коцебу; 
инструкциите на новоруснйскня н бесарабскнн гем.-губернатор 
граф Строганов и Коиебу; прошение от българите преселннци 
в Таврическа губерния до Коцебу; две рисунки, иосветенн на 
тези събнтни; докладите за откриване на повече учебни заве
дения за б1*лгарскнте младежн; за нзпрашането на черковни 
книги за Ьългприя и пр. 

Запазена е значнтелна кореспонденцин, размененз между 
Палаузов ката илпьлнител на завещание то на В. Е* Апри-
лов в полза на Гйбровското училище и разни лържавни уч
реждения в русия, учнлжцпитс надзиратели и лругнте душе
приказчики, граф Н. Игнатиев и др. Никои от докумеитите ОС* 
ветляват онитите на Н. А прилов да анулнра занещанието; ос-
новния капитал и направеннте приходи и разходн; хода на ра-
ботитс в Габровското училище и др. 

Докумеитите, сьързанн с Оейността на фондообраэувате* 
ля в Българското настоятглство в Одеса, са слединге: ръ-
копнсът на „Устав Одесского Болгарского благотворительного 
общества11; доклад на Палаузов (1854 г.) за съадаването на 
настоятелството; екземплярн от печатните годншни отчети за 
1878 — 1880 и 1500 г. съе сведения за дейноетта на управата; 
протокол на настоятелството (1875 г.) ьъв връзка с ремонтн-
ране на сградата; иисма, размснени между Палаузов, настоя-
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телстпото и други лица по учредяване ми настонтелството н 
неговата дейност и др.; эаветанието на М. Грзматиков. 

Николко рапорта на Иалаузов (1877 и 189-Ј Г-) до княз 
Черкаски и одеската митница са свързанн с неговата служеб-
на дейност в мктннцата в Одеса и като цензор в Одеската 
погранична пошенска служба. 

Във фонда са запазени н печатни материала: екземпляр 
от словото на Херсонскня и Одескни архиепископ Димитрий 
(187(1 г.) по отпразнуване ЮОО-годишннната на нравославната 
църкна в вългария; отпечагьк от т. XVI на „Записок импера
торского Одесского общества истории и древностей" с Пансио
ната „История славшюболгарска", подробно описание от С. 
Стоманнков по пренасине остаиклте на В. Априлон от Галац в 
Габрово (отпечатък на № 249 на „Одесского листка") и др. 

За семейството на Пзлаузов се отнаент следннте доку-
тентн: I. За сана МЈ Владимир Палаузов— послужен списък 
(Ј8У1 г.) с подробнн биографнчни сведения и за неговата про-
фесорска дейност в Новоруснйския университет; за участието 
му в Освободителната война и във Временното руско управ
ление в България; Чернова на негов труд—.Очерк деятель
ности русского гражданского управления по устройству юсти
ции в Болгарии"; списък на кннгнте от бапшната му библио
тека, конто подарява на Народнзта библиотека в София. 2. Нн-
колко рззпискн на габровските учители Ив. Гюзелев, Р. М. Ко
ролев, Цв. Недев и др. за получени суми са адресирани до 
сродника на фондообразувателя Константин И. Палаузов, 
един от нзпълннтелите на завещанието на Априлов. 

Кратката биография на Д. Панов, запазена в архива, дава 
сведения за негопото участие във Вид и не кото въетание (1850 г.) 
и п отреда на Липрандн по време на Крнмската война. Запа
ден е и прение на молба на българн до султан Абдул Мед-
жид във връзка с нэпълненнето на Хатихумаюна. 

Ф. 114; 6 док.; 1876 г.; инв- ои. 11 В; пост. 1926 г. 

СИДЕР КОСТАДИНОВ ГРЪНЧАРОВ 
(Снлер нойвода, бай Сндер; псеод.: Високнят, Мустакатнят, Пратеннкът, 

Бай Сотнр) 
(родии е 18Ј9 г, — Г. Оряхоинца; ззгннал в 1876 г, — Ст. манниа) 

Рсшъноииоюн и стопшреи дма през Възрэждаиего: член на Гпрпоора-
мвския революционен комитет; участник п подготовкага ил Аирнлското юс-
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ШНК н Търновскм рсишк>цнон4!|| окръг; ВЗСЛ участие с чета и Сръбско-тур-
ската иойнн н злгинлл при разбкеаието й в СофиДско, 

Иаточници: 
За фоплообраз\вагсля: КВ^ Т. II с. 78: Цонев. Зв. Сндер ПОЙВО-

да (1839 — 1876). С, (19391. 
Публикации на документи: АВ. Т. 1-

Заиззеннте разпнска л пнсма от Ст. Стамболов, Г. Обре* 
теНОВ, Нв. Хаджилнмнтров» пои Харнтон и др. до фонлообра-
зувателя са във връзка със - следи нте въпроси по подготовката 
на Априлското въстание в Търновскн революционен окръг: съ-
биране на пари; закупуване н нрснаснне на оръжие, динамит и 
патрони; нрсхьърлянето във вътрешността на поп Харнтон и 
дядо Никола Вираноолу; засмленпта турска охрана по думав-
скнн бряг и др. В пнсмата се споменана за револкщновннте 
ленцн Я- Ангелов, К- Потев, Д. Горой, В. Грънчаров, П. Кармо-
батов? П. Раданов и др., както и за „Песни и стихотворение* 
от Хр. Вотев и Ст. Сто»болов. 

Ф. 115; 13 док.; 1854 .. 1888 г.; 1 ннв. оп.; пост, вре
ди 1944 г.; рус. и ср. е з . ; част от фонда — в НА — ЬАН 
(ф. М). 

СТЕФАН ИЛИЧ ВЕРКОВИЧ 

(ролен в 1827 г.—Боспа; починял и 1893 г.— София)1 

Посиснскн археолог, учнтел н клпжовннк от Вздраядвдсго и ш>рбше 
юлиии след Осйобождеинет; нзсйсдаая на фошнора» стнографнятл и арх«ь 
логшна в Лмшргкнтс зсм», особою в Македония и и Рололоснн край. Автор 
на сбпрмшшк* „Народис пссмс ммедонскн бугярл". »Ведя Словсил" и др. 

И з т о ч и ц ц к : 

За фондоойраэувателя н фонда: Арнаудой, М. Вс-рконпч и .Веда 
слоги'»:!". С. 1ЯВД; Нол ев я. Д. Архигни фондам...—В: ИЛИ—Б АН. Кн. I. 
1957, с. 1й6: И1. з и ъ я о ва-К арат ео л о п о п д К. Пнсш па Смгарскн 
к:.чужди сямистн...—ИНБКМ. Т. Ш (IX). С, 1963, С. 105; П. Дннскоа 
ДсДото ш Ст*ф*л Всрютшш. В: Стсфли И. Всрколнч. Нпроднн пиСВИ ня 
млкелонскитс ЛмнрИ. Кн. I. Женски псенн, С 1966, с. 5—26; КИЕ. Т. I*. 
с. 4В2. 

1 Спорсд П. Дннсков в |ЮС тук биографична сшив Всрхопич с роден 
в 1821 г,; пикон лпторн сочат 1894 Г. За годин:» на сш-ртта па Всркыжч. 
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Публикации на документа: В.еркппнч, Сг. Топографическо-вдго-
|рлфскнй очерк Млколошш. Слб.. 1839; Въжлровл, Ж. Н. Руските учени и 
бьлглрскшс старили. Мзслелшш?» материал и и документа. С.Л9бОчс. 103—112» 
с. 149-153. 

Запазсното пасмо от Веркович (188В г.), адреснраио до П. 
Лаврон (?), е пъо иръзка с неговите проучванни на фолклора в 
Родопскня край, опитнтс му да си оснгури средства за пъту-
иане дотам, както и теорнята му за проиэхола на старославнн-
СКЙЯ език-

От кнзжовмата дейност на фондообразунателя е эапазен 
иепълен ръкопнс на труда му „Топографнческо-эгнографнчес-
кий очерк Македонии" (по-голямата част от този труд е пуб
лику пана в С. Петербург през 1889 г., като са оетанали нспуб-
лнкувашт матерналите зд казите в Солунскня санджак). 

В прошения до великня княз Ал. Александрович и до ба
рон Ф- Ьюлср (1878 1\) Веркович говори подробно за скоите 
проучваиия на Балканский полуостров по изднр^ане на старинн 
и заппсяане народного творчество на македонските л тракий-
скше българи, по събиране на матерналите за топографнята и 
етнографията на Македония и пр.; поднася в дар на императо
ра колекция от монета и други старики* за да послужат като 
фонд за набиране доброволен флот на Русин по подготовката 
и за евеитуална нова воина; иска лрепоръка във ьръзка с раз-
пространениею на сборника „Веда словена*. 

Ф. 116; 123 док.; 1833... 1891 г.; 1 ЙНВ. оп.; пост. 
1896 г.; бълг., нем., румм рус. и фр. ез. 

ИВАН ПОПВЕЛЧЕВ ТРУДОВ 
(Попович, Попзаснлев) 

(ролен и 1827 г, — Габросо; ночннм и 1895 г-— Букурсш! 

Пашгвко-общсствен и революционен лее« от ВьзрАЖДШею, проыпнл се 
кято лршърженше из нденте т быгарскагл либералка буржоазин: шначало 
ЧАС« и* Прюрснсююта бьдпрехо шпшетпо « Белград (1838 г.) под предсе-
дагечетапо ил Рлковскп ; един от скиагелнте "л Тлйння пептрл.н*н бълглрекн 
комитет и от редлкторите на органа ну п. „Наролноп*; чл?н т Вълглрското 
централки бллготортелно общество; зяннмандл со н с п.рговия. 

Източннпн: 
За фондообразуоателя и фонда: АГОР- Т. II, с, 433; Кнснмо», II. 

Исторически пзбптн. Монте скшшнп. Ч. III, История с документ и пнем«* С. 
1901. С. 77-78; КБЕ, Т. II. с. 73, 
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Публикации на документ»: К и с и мои, I I .— Щ «юс- съч.; о, .На* 
роднист", 1868. 

Между малобройннтс документ!! с биографична данни за 

Йндообразуиателя се пазят негоно кръщелно евндетелство 
д. 1873 г,) и няколко документа във иръзка с материал* 

ноте му еъстояние (1841... 1891 г,) 
Между кореспонденцията ныа няколко чернови т Трудов 

до Рр« Начович, Ив. Сапунов, Ст. Стамболов, Др. Цанков н др. 
Те съдържат сведения за тежкото материално положение на 
българската емнграцня в Румъння; разпространеннето на в. „Бъл-
гарин* в Букурещ (1862 г\); дейноетта на българското читалшце 
там; следване на българчета въп военномелнцннското училище 
в Букурещ (Г. Атанасович и др.); търговия с лой, черииш, боб, 
иамук, восък и пр. (с Ив. Сапунов в Царнград); изпълненис на 
завещание™ на Н. Васнлиадн в 1884 г.; лодпомягаие семейст-
вото на Р. Попович (Попхрнстов) след неговата смърт. 

Пасмаща до Трудов с а писани от Ив, Балкански, Д. Велик-
сии, Д, Вонников, П. Калннджнен, П. Киснмов, П. Мншайков, 
архим. Пахомнй, Д. Хр. Попов, архнеп« И. СокОЛСКН, В. Д. Стоя
нов, Ф. Тотю, Др. Цанков и др. Те отразнват предложеинето 
на Др. Цанков от 1862 г. до българската емнграцня в Румъння, 
Сърбия и русня за изготвяне прошение до турското нравител-
ство за амнистия; золуми на турин над българскн учители в 
Шумен (1862 г.); културния живот н Прага (1864 г.); епндеминте 
от*холера и дезинтерни в Румъння (1865 г.); набнране сномо* 
ществувателн за в. чДунавска зора"; посгъпване на К. Ефтимов 
в сръбекчта войска в Белград; събнрането на статистически 
сведения от П. Калннджнен от Измаил за еллшшите, населя-
ващн влзшко-молдовскнте княжества (1868 г.); страданията 
на архим. Пахомнй в затвора, преследиан от гръцката патриар
ший и турското правнтелство и емигрирането му от Царнград 
в Румъння; живота на Ф. Тотю в Одеса през 1870 г, и връз-
ките му с българската емнграцня в Румъння; революцноннн 
връзки между българн и румъии през 1867 г.; сведения на 11. Ми-
шайков за Сръбско-турската война (1876 г.) и за участнето на 
бълпфгки чети в нея; даннн за политнко-общественнн живот 
в България иепосредствено след Оспобожденнето (съетавяне 
на първич българскн министерски кабинет- 1879 г.) и др. 

Документнте (рнсна, адресн, обявлення н др.) във нр-ьзка с 
дейноетта на Трудов като член на ТЦБК— Букурещ съдържат 
сведения за органнзиране на Комитета н привлнчаке на членове, 
съетавяне на частен комитет в Търново и др. От дейноетта на 
ТЦ1Ж са заназенн няколко документа* пнеани от Ив. Касабов: 
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„За автономията на българската църква" (в конто вьз основа 
на мемоара от 1867 г. се прокарнат искании за независима 
църква); „Акт за свешена коалиции между руыъните и бълга-
рите"; списък с имена на членове на комитета; „Оеновно за
коноположение на Народимте танин комитети" и др. За коми
тета се отнасит и следннтс документи: отговор от "ПШК срету 
протеста на Иларион Макарнополскн м д-р Ст. Чомаков във 
връзка с подаденим до султана мсмоар (1867 г.); адресн до 
чужди владетели и държавннци (Лун I 1аполеон III, Вилхелм 1 и 
Бисмарк) с молба за подкрепа; пнсмо от Свитовскнн комитет 
(1867 г.) до Грудов със съвети за разпращане на прокламации 
за събуждане на народа по повод на неуспеха (при премнна-
нане Дунаев) на четята на ф. Тотю. 

Документалннте матсриалн във връзка с дейността на Грудов 
като редактор на в. „Народност" (след 23 дек. 1867 г.) са 
ио-миогобройнн. Това са инсма, дописки, статии, изложения и др., 
иэлратени до редакпията на вестника. Писани са от И. Валкан-
ски, Р. Влъсков, Ив. Грудой, Р. Жинзнфон, Б. Запрянов, Ил. Ма
карнополскн, П. Калинджнев, Ив. Касабов, П. Клснмоп, 3. Кня
жески, Н. Ковачов, Ив. Мънзои, В. Рашеев, редакцията на 
в. .Москва", Г!. Стомаиякоп, II. Фитов, К. Цанков, Ст. Чомаков 
и др. Те съдържат сведения във врезка със еледните въпросн: 
за отрнцателното отношение на Ил. Макарнополскн и Ст. Чома
ков енрямо мемора от 1867 г. и за разп рос транс вне то на съпцш 
в Царнград, Румъиия и Русня; за причините на неуспеха на 
четите на Ф. Тотю и П.'Хитов (1867 г.); за събнране на 
средства за ТЦЬК в Русня (от 11. Тошкон в Одеса и др.); за 
набиране средства, абонатн и кореспондентн за в. „Народности 
за списването и разпространеннето на вестника в Вългария, 
Румъиия, Внена и I (ариград, за иякон публикации и сътрудницн 
на „Народ ноет "(Сп. Палаузов, II. Кисимов, Р. Жнизш|к>в и др.); 
за никои абонатн на в. „Дунавска эора" и в. „Македонии"; за 
задържаието на Т. Мутев' порадн продаденнте от него през 
1867 г. брошурн „Поглед кьм народи ни въпрос" и „Пршштстно 
3:1 народння успех"; за статня на Б. Запрянов отпоено славян
ского единство, на коего българите много държат; за учител-
ското дело в Вол град и за учителя Теод. Икономов; за събнране 
помощи от Русия от Р. Жинзифов, Ив. Аксаков, Московский 
благотворителен комитет, нзмаилскнте бълглрн и Др. за постра
дал ите българи, избягали във Вллшко след преминаване на 
четите на П. Хитов и Ф. Тотю; за едедраке на млади българи 
в Румъиия; за отваряне на читалнще в Волграл през 1868 г.; 
за следване на А. Манолов в Математический факултет в Мос-

64 



конским университет; за отпечатване стихотвореннето „Кърпана 
кошулн" от Р. Жннзнфов; за дописки отпоено тежкото поло
жение на българите (убийства, преселнане на жнтелите от цла* 
нинските села, за да не дават подслои на хайдушките чети; 
отиличане на -хора) и ир. 

Два документа (1868 и 1873 г.) илюстрират дейноетта па 
Бьлгарс^ото читалшце »Братска любое* и Букурещ и на 
неговни член Ии. Грудов. 

Вьв връака с обществено-полапшческата Оейност на 
фондообразуватс?лн са и следните документи: писмо от учили* 
щното настоителстно и Габрово и от църковнатй общий» и 
Снищов (1871 г.), от Македонската дружина и Цлриград, нас-
тоителството на женското дружество в Сннщои до родолюбнвн 
българн в Букурещ и от др. Те отразяват следните вънросн: 
завещанн недвижими имотн на Габроиското училище; дейноетта 
на Българското книжовпи дружество (1871 г,) и дейноетта на 
Македонската дружина; помощи от българн н Букурещ за 
постронване на училище за девойкн в Свищои (1872 г.); наслед-
ството на П. Кермекчиев и др. 

Няколко документа се отнасят до брата на Грудов — 
Стефан Попвелнев, Те са нъп иръзка с иаследствеин имуще
ства от баща му иерей Василии с подканата от страна на 
Й- Соколскн да иодпомогне Соколскин манастнр (1853 г.) и др. 

В'ьв фонда има и малка трупа документа (1833... 1872 Г,) 
с разнообразно съдържанне: акт за продажба на място; черно* 
ва на адрес (1856 г.) на българите до Абдул Меджид „Общий 
глас на Вългария. За решението на Въсточний въпрос"; писмо 
от гьрновци (1866 г.) до митр. Панарет Рашев съе сведение 
за училищного дело в Търново н с молба да бъде подпОИОР-
нато; писмо (1867 г,) от II. Грамало» до Ат. Андреев и 11- Кн-
симов за отзнЈтса на брошурата на II. Кисимов „Ьългарня пред 
Европа41 (1866 р.) в Русин, както и за подготовката на българ* 
ската емиграция и руските офнцери за подпомагане с пушки 
и хора българите в Белград» събрани там за сформирането на 
Втората легия. 

Ф. 117; 25 док.; 1876 г.; ннв. он. 11 В; пост, 192« г. 
ТОМА АНТОНОВ КЪРДЖИЕВ 

(псевд.: Уста Георги, БаП Георги, БаП Гснчо, Гснчо) 
(родом в 1850 Р- — с. Ар&шлсн, ГорНООрЯХОвско; раястрелян и 1887 Г. — Русе) 

Учнтел н революционер от Възраждднето: член-осМИМК! не Русенск«* 
революционен киыитет; орГШвааТОр т Чсртшюодоимл чета прм къстднисг0 

6 Облор и« дрхаилит* фопдоас е е 



и 1875 г-; участнуазл и подготоикага па Дпрнлското пъстлнне н пзпрапцшето 
ил добросали« за еръбско-турската нойиа; разузивдч и прсводач проз Осво-
боднтелютя »ойнл. След Освобожденного — ибии'Сгшыо-жмитичсскн доец; 
участник н русенскня вунт. 

И З т о ч н н и и ; 

За фондообразувателя : И и а и о п. Ю- ШШ. с. 303-304 ; К БЕ- Т, III, с, 
203: Страшиыироп, Д.Т. ИАВ. Т.!. с. 207. 229. 

Публикации па документ: АВ. ТЈ. 

Запазеннте пасма и телеграми до фондообразувателя са 
от Я. Ангелов, Д. Горов, А. Гудов, Ил, Драгостннов, Н, Обре-
тенов, Г. Петкович, Ст. Стамболов, Н. Табаков, Ф. Тотю н Ив, 
Хадж иди мнтров. Отиасят се до подготовката на Априлското 
ньстание в Търноискн революционен окръг: денноетта на Ру
сенскня революционен комитет, на фондообразувателя и на Ил. 
Лрагостннов, Г. Измирлиев, Н. Славков, С. Грънчаров и др . ; 
доставянсто и пренасянето на оръжие; проучване на иай-крат-
кня път между Русе и Г. ОряховиЦа във връзка с пренинава-
нето на чети; плана за иреминаване на П. Хитон и Ф. Тотю 
с чети; деня на въетаннето; натрупване на турски войски в 
Т'ьрновско; обявнване на въетаннето в Панагюршце и др. 

Документнтс съдържат сведения н за разнространеннето на 
„Песни и стихотворения*1 от Хр- Ботев н Ст. Стамболов, за 
заседание на протестантите в Русе и др. 

Ф. 118; 3 док.; 1870—1872 г.; 1 инв, оп.;пост. 1919 г. 

ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ГЮМЮШЕВ % 

(родии ОКОЛО 1848 г. — В. Търиопо; лочшш п 1877 г, — 1\ Оряхокшы) 

Търпмод учптсл н чптолнщен деел нрез Вмрлждэпето; един от предсе-
дегтсднтс Ш «жтлллщето ни: В. Тьржкю. 

За фондообразувателя: Ч л л и л I* и р О п. Ст. Ёъдглрскн читал ища прели 
Осяобождштсто. Принос към лсторняш ш Быгарясото пъзраждлне. С. . 1930-
с. 513-510. 

Заназените дне пасма (от фондообразувателя до иегов бра-
товчед и от Нн. П. Славенков до Гюмюшев) се отиасят до чи-
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талнщето във В. Търиопо и снпбдяването му с вестннцнте 
Д.е*.уап1 НегаМ", „Македония1* и др. ;спирането на арменскн н тур-
ски вестиицн; тежкото материалио положение на П. Р* Славейков, 
отдал се на народопэлсзна дейност, и оказаната му помощ от 
абаджнйскин еснаф в Цариград; хода на църкопно-националната 
борба н ролята на Аитим I; необходнмостта от образован» н прос-
нетенн българи и пр. 

Запазен е и /?з/л>/шг-ръководство за танин» писано от 
фондообразувателя, 

Ф. 119; 284 док.; 1865... 1922г.;1инв. оп ;поС1. 1923 г.; 
бълг,, нем., рус., ср., уиг. н фр. ез. 

АНТОН ХАДЖИГЕОРГИЕВ ДРАНДАР 
(Драндаров, Драндаривнч; псенд.: А. Вги1и$) 

(роде и к 1837 г. — Вслсс; почнпд.? п 1925 г. — София) 

Търгоксц и иу&иншсг през Възрлжл:ннло. След Освобожденного—корсслон-
Д1ЧГТ на чу жди кссшшп; засшл лдынннстратишш дпъжносгн; автор нл тру-
дом ил нем, к фр, е.;тк по Сшклнскиго въпросп. 

И з т п ч и н ц и ; 

За фондообрдзушггеля; Касъро», Л. Ейшвслопсдодескн речник. Ч. I. 
НЛОЙДЮ» 1899. с* 43Ь; пенсионного «у дело: БМА—НБКМ, кол. 47, II 940, 

Заназенн са следннте баографтнч документ: Кръщёлир 
сиидстелство; удостоверения от Будапетенскня университет 
(1871 г.) за нэдържапи изпятн по правки науки; писма н др. 
от турското иосолетво и от Министерством на външннте работи 
във Виена »ъв връзка с изпитите му по дипломацнн; евндетелства 
за унгарско и българско поданство; писма, грамоти и дипломы 
за награждаване за научна и публицистична дейност, за граж
дански заслуги, за 50-годишння му юбилей и пр. от българския 
кннз, еръбския крал» черногорския княз, Миннстерството на 
просветата и нзкуствата вън Франция и др. 

Автори на писмата до фондообраэувателя ел българскл н 
чуждн общественици, учени, културнн дейцн и разни институт: 
Ъ. Ангелов, М. Балабанов, А. Берг-Джон, проф. С Бобчев, 11 Бот
кин, А. Бордо, Ив. Вазов, А. Вандал, Гр. Василев, д-р [Ст. ?) 
Ватев, проф. д-р Ив. Георгов, Ив. Ев. Гешов, Г. фон Гюрконнч, 
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д-р Ст, Данев, С Доорович, А. Еванс, д-р П. Зилахи, д-р К. 
Иречек, А. Кояндер, Е Лаиеле, граф дьо Лафарг, А. ЛероЙ-Бо-
лийо, П. Линдерберг, Гр. Начович» княэ Никита Черногорски» 
М. Пашич, Д, 11рнзон, Ж. Рамен, Д Рнзов, д-р Русев» Е.фон, 
Сас, Сементовски-Курило» д-р Д. Станчов, 11. дьо Тал, Н Тан-
тилов* Р* Фланшер, граф А. дьо Форас, X. Хесанчиев, Н- Чи
риков, Ат. Шопо», д-р А, Щраус, Й. Щросмайер» члсновс на 
българското царско семейство, Днорецът— Белград, Народната 
библиотека и Народниит музей — София, и др. Кореспонденцинта 
съдържа сведения във връзка със сътрудничеството на Драндар 
във вестниците „Охе Рге&зе- (Виена), „Малс11е51ег СиакНап1* 
(Оксфорд), „МесЬегоиКеНс- (Париж), „1)еи1$сће Кеуие* (Дрезден) 
и др.; полнтичсскитс и икономнческнтс интересн на Италии на 
Балканите и сътрудничеството и с Австрия за надмошис в Ад-
риатнческо море (1910 г.); Балканската война и претенцннте на 
Италия за средиземноморски остропи; нодпомагане на бсжанцнтс 
от Седмиградско (1У17 г.); възможностнте за сключване на 
мир (1918 и; > ролята на Русин и отношение™ на Вазов и На« 
човнч но ТОЗЙ въпрос; откупуването на западната жн. мрежа от 
Франции; турскнте училища и Одрии; смъртта на А. Волф 
(1896 г.); аудиенции на фондообразувателя при сръбския крал 
Александър I; отпечатването на неговн трудове; за подаренн 
негопи публикации на царски особи и внднн българн и чуж-
денцн на Народната библиотека—София, на училншните библио
теки във Велес и др.; за юбилея му по случай 50-годшнната 
му дейност и 80-годишния му рожден ден и др. Ззпаэени са 
И пизитни картички, покани за прнсми, балове и концертн, 
снимки с автограф на Линдерберг. 

За дейността на фондообразувателя ьато чиновник и публи
цист НМ8 няколко пнсма, дипломн, пътни листове и др. вън връзка 
с назначаването му в Мнннстерството на вътрешните дела (1883 г.); 
за избора му за външсн член наУнгарскотогеографско и етно-
графско дружество; за научните му обнколки из Моранско, Ма
кедонии и Олринско нрез 1917—1918 г.; за решението на Ве-
лешката обшииа за увековечаване нмето му за заслугите му по 
изясняване на българскня въпрос пред въишния свят; и др. 
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Ф. 120; 5 док.; 1856, 1862 г.; 1 инв. оп.: пост, преди 
1944 г.; рус. ез. 

ДИМИГЬР ГИНЧЕВ ГИНОВ ПАНОВ 

(рОДея с Лом*; почина 1 прели 18о*1 г. Р Русия) 

Ппр«;ц против осыанското иго и общесгксн леей нрсз Възражлэнето: ади« 
от »рпшкзяторптс на Видннското тиггашн." (1850 Г*)« тз коего бия заточен; до-
бршмец в КркмаОДя война; водил прегозори сьс сърбптс а* сшыестин дей-
СТШМ нрипи* порибнгслпп!; занимать се с урижзан*: тышжсиисго на бъягар-
скигс прСССЯНнцн и Южна Песарзбия (1352 г.), 

И;3ТО441 иц и : 
За фонлообразунателн: Д нмнтрон, 1*. КиК- ЧЛ1, с. 150—160; Д ими-

т т. р Ангелов . . . — Донское лов о, бр, 22—23, 29-30 лек, 1938; БИ А— 
НВКМ, ф. Л ЦЗ, йрх. ел* 13. л. 1—2: докушнтис нъи фонда. 

Запааенн са слепните документы във връзка с дейностпья 
на фондообразупатсли: сиидетелство (1856 г.) за участието му 
в Кримската войт в отреда на Лнпранди; две писма (1856 г.) 
съе сведения зу разпорежланинта на руското правнтелстно от* 
поено възнаграждението и уреждането ноложепието на добро* 
волцнте във войната (славянн, гьрцн ) и специално това на 
Л, Панов с ПЈСочване имсната на отличилите се българи — 
Панов, Ст. Николаев, Д. Милков, П. Станков, А. Всго и др.; 
енндстелство (1869 г.), от което лнчн, че Панов е бил почетен 
гражданин на Русня; два открнти листа (1862 г.)» иэдадени от 
руските власти за осигуряване свободен достъи на Панов в 
Таврнческата губернии (Южна Бесарабия) за уреждане положе-
ннето на преселеннте там българи от Вндинско. 

Ф, 1213; 197 док.; 1885—1336 г.; 1 пив. ои.;пост. преди 
1944 г.; бълг. и рум. ез, 

МИХАИЛ (МИХАЛ) ХАДЖИСЛАВЧЕВ* (СЛАВЧЕВ) 

Лее« от пършт* годинн след Ожйожденисго; кясиер ПИ Тьрноискня ок* 
ръжеи комитет за набнрлис па добровашн за Срь6ско<6ыгарската нойнл. 

1 Заест не нлцсрлХЫв Й1ННН эл рождензтэ длта н дата н ыжпого нл 
сыгрттл му. я До 1957 г. толп фонд бе регнегрнрлц и БИЛ под »анмспоиаиисю о0к* 
рьжен комитет за дсброоолии в Търлоио". 

'* Засега не можлхме да уточин« годиинте па рдждаисто н смъртта му, 
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I ! ': ГОЧ !1 I! 11 I! ; 

За фондоойразувателя: дукуиенппе ш.я фонда. 

Докумсититс във връзка с депността на Хаджиславчев катд 
касиер на Търновския окръжен комитет за добронолцн във 
връзка с воГжпта от 1885 г. са предимно разпнскн, отнасяпш 
с.е за закупени хранителни продукты, облекло, съорьжения, 
медикамент и др. за поддч.ржане на доброволцпте от Търнов-
ската чета „Раковскн— Левски"; нзработване знаме на четата; 
пътни и порцнонни на доброволцнте до Плевенско, Кесарево, 
Берковица н др.; съставяне клопове ва комитета в округа; събн-
ран'е помощи и пр. Запазена е разинска от доброволци-черно-
горци (Р. Петрович, П. Вулетнч, Й. Разпоиович, Л. Дамяновнч, 
В. Мишевич и др.) за получен» от тях пътна н днепни до 
Пловдив. 

Две квнтанционни книги н „Кондика за запневанне волнн 
помощи за поддържане волницнте 1885 г." удостовсряват по-
лучепите помощи от Търноаското окръжне и имената на дари-
телнте. Запазеи е н приходо-разходен дневник (17 окт. 1885 ■ -
15 дек. 1886 г.), както и «Опнсък на Добричский добровол-
чески комитет зз събраиите му доброволскн помошл н нз-
разходгани сунн за подд-ьржанието на доброволцн и пр. по 
Съеднненнето н Сръбско-бт>лгарската война през 1885 и 86 год. " . 

Ф. 122; 280 док.; 1838. . . 1928 г.; ннв. оп. Н В ; пост. 
1926 г . ; бълг . , рум. , ср. и фр. е з . ; част от фонда — 
в Русе, музея .Баба Тонка' . 

НИКОЛА ТИХОВ ОБРЕТЕНОВ 

(псевд.: Капрък, Канръкоолу, Кавръкоолу Цоко, Келет Колю, 
Кнлата, Кубрат, Мълчанко, Мълчанков, Мъл чанов, Паша, Пстрнки 

(11с1ър) Златсв, Тихо, Тропчо) 

(ролен в 1849 г. — Руге; почшш в 1939 г. —Русс) 

Изгъкиат революционен лее« от Възрэждднего: един от организаторше 
на революшюшшя комитет в Русе; участвувал дейно в подгоговкята на вге-
тднняга от 1875—1876' г. н в Вотевата чета; заточен в Сен Жан д' Акр (Акнн 
Калссн). След Осаобождсписто — административен чиновник; автор на целив 
С1КШС1Ш. 
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II з г о «III и ц и: 
За фондообразуиатслн: КБЕ. Т. Ш. с. 63!; ОбротспбвНСпоиони...; 

БИА —НБКМ, ф. ?.1Я. врх. ев. -I, Я; 311 —393. 
Публикации на документ: АВ.Т. Г; Обретенон. 11 —иж. нос. сьч,; 

ОБ. Т. I. 

Запазеиатл кореспонОеицая до фовдообрааувателя, пронз-
хождаща предимно от 70-те годинн на миналин пек, съдържа 
пнсма от В. Абаджиев, П. Волов, С Геренов, Д. Горов, М. Гре
ков, Ив, Драсов, Ст. Займов, Хр. Иванов — Големия, Г. Икономов, 
А. Кънчев, Т. Кърджнев, А. и Г. Обретсиови, О. Панов, Г. Петро
вич, Ив. Семерджнев, Й. Симеонов, Ф. Снмидов, Ст. Стамболпи, 
3. Стоянов, Ив. Хаджи Димитров, П. Хитон и др., както и него, а 
нжыа. Те отразигат главно денността на революционните кошн-
тети в Русе, В. Търноио, Шумев, Ст. Затора н др. ггьв връзкз 
с ренолюциовннте борби и подготовката на въстання (съдбатз 
на заточениците от Хаджи Днмнтровата чета и отношеннето на 
екзархията към тях; денността на Л. Каравелон н В. Левскн; 
събирането на материални средства за оспободнтелното дело; 
арабаконашкия обнр и эалавянето ма Общи и Левскн и др.; 
разстройството а революцнонната организация след загубата на 
Левски; ХаскоЕското приключение и съдбата на затворените 
във връзка с него; проекта за ликондИране на протнвници на 
ренолюционпото движение — П. Златен, В. Симеонов, Ив. Сзпун-
джнев и др.; подготовка и ход на въстанието от 1875 р., 
план за подиалиането на Царнград, потуша^ането на въстанието 
и съдбата на бр. Жековн; нзпратена чета за Херцегонина; 
дейността на Г. Бенконскн и Ст. Займов но време на Старо-
загорското и Априлското въстание; иолитиката па Русия към 
България; живота на българскнте заточеницн в Днарбекнр и 
другаде и освобождаването им по силата на Санстефанскня 
мирен договор; гръцката и сръбската пропаганда сред бълга-
рите в Македонии и др.). В кореспонденцията има сведения и 
за следгането на българи в Русня, Цариград, Ланпцнг, Табор 
н др. (нмената им и живота им там, учебната програма, мне-
нието им за чехнте, безработицата н Чехия и емигрирането на 
чехи в Америка, Русин, Влашко и др., получакането на сп. „Чи-
талище" в Табор, изнращане на насекоми от България за из-
учанането на българската фауна и др.); денността на чнталището, 
училнщето н женского дружество в Русе и създапането на 
певческо д-во там; бита н живота на търновцн; българското 
литературно д-во в Белград; настаняиането на Г. Обретенон за 
помощннк-учнтел в Търновско (1875 г.); българи на служба в 
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Хиршоиата железннца; разпространението на картнни със сюжет 
от революционннте борбн - четата на Хаджи Димитър н Ст. Ка
ра джа, убийството на А. Кончен и др.; набнрзне на спомоще-
ствонателн за кн. .Песни и стихотворении" от Хр. Ботев н 
Ст. Стамболов; разпростраиение на книги на Л- Каравелов; 
проект на Стамболоп да издава хунорнстичен вестник; бногра-
фични бележки за семейство Гороии; смъртта на Т. н Г. Обре-
теиови; изложението в Лайпциг (1871 г.). В писмата се споме-
нават и следните имена на революцноннн дейци, на периоднчни 
издания н др.: И. Българов, В. Ганчеп, Върбан Халач, поп Ди
митър от с. Василонци (Ломско), Димитър Сирака, Ил. Драгостинов, 
Р. Иванов, Г. Карамаждраков, Н. Красналнев, С. Кънчен, 
Ил. Линков, М. Нейков, Г. Николон, Хр. Патрев, Вачо К. Петров, 
Ст. Пнлчев, М. Радосланов, 11. Сакеларов, Д. Станчоолу, П. Ша-
рапчиен и др.; в. .Турция", „Иэточно време"; квигата „Перво
начальная книга" от Водовозов и пр. 

В препнеката се спомсиава още за издаванив от Каравелов 
в. .Свобода"; денноетта на П. Обретенова като милосердна 
сестра в Свкщон по време на Освободителната война; панаира 
и Ескн Джумая (1873 г.); разпростраиение на драмата „Хаджи 
Диннтър Ясенов" от Каравелов и .Моего пътуняне по Стара 
нланина" от Хитон н др. Спомеиават се също и имеиатл на 
следннте лица: Д. Атанасон, П. Берконски, Ст. Ботев, Евл. 
Георгиев, С Геренов, А. Давен, В. Йорданов, 3- Княжески, 
Г. Карамаждраков. Ив. Карамихалев, Т. Кърджнев, отец Матей 
Преоб раже иски, И. Наумов, кап. Р. Ннколов, М. Радославов, 
П. Р. Славейков, Ст. Софийски, Т. Станчев, Ст. Събков, А. Узу-
иов, К. Панков и др. 

От революшонната двйност на фондообразувателя са 
запазени протоколи, възвания, рызпискн и другн документи и 
главна преииска, разменеиа между БРЦК - Букурещ, револю-
ционните комитети в Русс, В. Търноио, с. Червена вода, Ст. За-
гора и Др. и ренолюционни дейци (К. Ботев, Хр. Ботев, Г. Бошиа-
ков, Хр. Бръчков, К. Ганчев, Ив. Драсов, Г. Живков, Ст. Займов, 
К. Киселов, Т. Кърджнев, сем. Обретеновн, Ст. Стамболов, 
Т. Станчев, 3. Стоянов, Н. Табаков, Ив. Хаджидимитров, П. Хи
тов, Т. Хитров, И. Ценов и др.). Документнте съдържат изобилии 
даннн за развоя на бч.лгарското национал но-революционно 
движение от 1871 —1878 г., а именно: за дейноетта на БРЦК 
(Букурещ) и на конитститс в страиата; за комитетский печат; 
з;1 приемане устава на БРЦК, първото общо годишно събрание 
и Букурещ (1872 г.) и събранието в 1874 г. за дадени пълно. 
мощин; за заточенн четници от Хаджндимнтровата чета; За 
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Арабаконашкня обир и Хасковското приключение; за новите 
революционна псевдонимы, устаиовени на събранието въвВ. Тър-
ново (1873 г,); за дейвостта на В. Ленскн, Л. Каранелов, 
А». Кънчсв, Д, Общи, Ф. Тотю, П. Хитов, М. Греков, поп Харнтон, 
IX Нолов, Н. Обретенов и др.; за образуваието на нови револю-
цнонни комитет«! за подготовка на чети и органнзнране на 
иъетанин; за отношение™ на българската емнграцин в Русия 
н Бесарабня към освободнтелното дело; за ликвидиране на 
ШПИОИН н предатели; за въстанне н Херцегопнна и необходим 
мостта да се използува този подходящ момент за действия в 
Българня; за подготовка на въстаннето от 1875 г. и за събра-
нисто в Букурещ по този вънрос; за Априлското въстанне и 
иоследвалнте го събнтш! (подготовкатз на Панапорскн револю
ционен окры; лрепращанс на оръжие за Търнонскн революционен 
окръг; датата на въетанието; липсата на средства; желанието 
на трупа български работинци по железопътната линия Плоещ — 
Предел да помогнат на въетаналнте; прежнвяваннята на 3. Стоя
нов след арестуването му, срещата му с Н. Обретенов и др.; 
нздаването на паспортн на Ст. Займов» Г. Апостолов, К. Ботев 
н Н. Обретенов като на сръбски поданиин; Царш*радската 
конференция и съдбата на българскте заточеннци; и др.). 

За участието на И. Обретенов в Ботевата чета са 
запазени .Списък на имената на четата, назнваема „Св. Георги", 
която се съединн на Бекет в парахода „Радецки** с дружнната 
под прелноднтелстпото на X. Ботев14; въпросите и отговорите 
по разеледването на Обреюнои пред турскня съд в Търново 
н Русе съе сведения за завладяването на вРад€Цкив

( пътя на 
четата, вожда и, залавянето на някои четннцн и др.; прение от 
прнсъдата на Обретенов и другн четници, публикувана във 
в. „Думав"; тетрадка с негови бележкн за „Пътуване от Цари* 
град до А кия (Акра). 1877 год-4* и списък на заточенн и у мрел н 
в крепоетта Акра българн. Две телеграмм до Г- Кнселов (Гюр-
гево) са въь връзка с участнето на българн в Сръбско-
турската война. 

Във пръзка с дейноетта на фондообразувателя са запазени 
още скари за разчнтане на шифрован текст; шнфрн; преписн от 
проектоустава и печатння устав на БРЦК; прспис от протокола 
на събраннето на БРЦК (1872 г.); списък на псевдоними на 
дейци от Русенския революционен комитет и др.; кратко 
животоопнеанне на Г, С- Раковски; протоколи от събранията 
на Революционния комитет в Русе (1871 г.) и касовата книга 
на комитета (1874/75 г.); списъцн на затворннцн и заточеннци, 
на отвлечени девойкн и на затворени казаци; план на Снлистра 
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с укрепленнята му; скнци на Търново; „Статистика на днес 
сыцествуващите проснещени българи, способни за но-отлични 
държавнн служба, тяхната втирает прнблнзнтелно и сегашиото 
им местопребипанне" (1877 г.); некролог за смъртта на Л. Ка-
равелов; манифест за Съеднненнето и др. Молба на Обретенов 
и 3- Стоянов до Миинстерстиото на просвещението и пнемо-
отговор (188:1 г.) ее отнасят до исканата от тнх материална 
ломот да обнколят местата, свързанн с някои събнтня и въе-
тання, и да съберат сведении, иеобходннн им за написвано 
нсторнята на българскнте въетании. 

От семейните архива са запазенн: К Тефтер съе сметки 
за пгърговс^ата дейност на Тихо Обретенов (баша на фон-
дообразувателн) от 1838—1845 г, 2, Дне молбн на майка му — 
баба Тонка* до Епархиалння съвет и руската главна квартира 
във връзка с освобождапането на сипа и Ангел и други заточе
нной от Хаджи Днмнтровата чета; ггасма до ней от Ил-Драго-
стннов, Д. Мариной, А. и Н. Обрстенопи (съе сведения за ней-
иото участие в освободнтелиите борбн); за заточеннсто на 
А, Обретенов и съдбата на неговнте другари-эаточеницн; за 
смъртта на съпруга и Т. Обретенов; за неуспеха на въетанието 
от (875 Г.Ј за съдбата на Ст. Стамболов, 3 . Стоянов, Г. Икономов, 
Ип. Хзджидимнтров, Г. Обретенов, Т. Чунчулов, А. Данев, Н. Та
баков, Т, Кърджнеи и др.; за усилената подготовка на I I Обре-
ТеноВ н на други дейцн за Апрнлското въетанне; за живота на 
Н. Обретенов в Цариградскнн затвор след разбиването на 
Б01сиата чета и др. 3- Пасмпта до Ангел Обретенов от брат 
му Никола (1873/74 г.) по врсме на заточеннсто му и Акня са 
съе сведения за: семейство Обретенови; иаправените поегьпки 
за освобожданане на заточениците; следнането на Г. Обретенов 
в Одеса; смърна на Т. Обретенов; съдбата на П. Вълчев от 
Хаджи Днмнтровата чета и др. 4- Паспорт на Георга Обрете
но^ издаден от Сръбското днпломатическо агентство в Румъння 
1875 г,) и пасма до него относно подготовката на въетанисто 
1875 г,) и пренинаването на Стамболов и Хр, Карамннков в 

Българня по подготовката на Апрнлското ьъстанне. 5. Пасма 
до Петрана Обретенова от Ст, Ботев, И». Горова, Ип. Данчев, 
Ил. Драгостипов, I*- Икономов, Т. Кърджнев, Г. Обретенов» 
Мл. Павлов, Н. Саранов и Ст. Стамболов във връзка с подго
товката на Апрнлското въетание в Търиовски революционен 
оьр*г (опрелсляне на Гюргеко за нентьр на подгоюв*ата; 
снабдяване с оръжие и храни, ушнване на знамена; събнране 
на средства; пренасяке на пощата и куриерн; бягството на 
Т. Кгрлжнев от Русе; съдбата на Ст. Займов, Г. Обретенов, 

I 

7-1 



Г. Изнирлнен и др. и на !м>тевите чстннци К- Ботов, Н- Обрс-
теноя, Ип, Данчеп, Мл. Павлов след потушаиане на въстанието; 
грнжите на Т. и П. Обретеновн към з&тяорннцнте; за шпион-
ската дейност на Ст. Саръиваноя от Русе и др.)- Пнсмата 
съдържат сведения ощс и за: Сръбско-турскэта ВОЙШЦ воснпн-
те действии в Черна гора; разпродлжбата па „Песни и стихо
творения4* от Хр. Бо1е» и Ст. Оамболоп; портрета на П. Обре
ти но*?а нън въетанически дрехи; прдготеяння от Ст. Ботев 
очерк за семейство Обретеновн и пр. (к Запазсно е и пнемо от 
Н. Обретенов до семеиството му БЫ* вргзка с преминаването 
му в Българни ирез 187(> г. 

Ф. 123; 112 док.; 1370... 1925 Г.; инв. оп. II В ; пост. 
1926, 1929 и 1955 г,; бълг., рум. н рус. ез . ; част от 
фонда се пази в Института за история (БАИ — секция 
„Възраждане"). 

ФИЛИП СТОЯНОВ СИМИДОВ 

(родоы п 1852 г, — В* Тьрном; починал п 1925 г.— Русе) 

Учитсл и революционен деец проз Възрэждалсто: член на ревелюшюннн 
комитет (Билл Ошпш, Лясконц и лр.| н ил ЕЦ1Ю; участник и иодготав-
ката кл Аггрнлското ы*спшис и на Вотаытл чета н в Сръбско-тургкатл и Ос-
нободктелнптя война. След Осиобождснисто: чиновник, передан прсдсглвител> 
сгонлнекн леей, Зашшанпл се с кннжоимз дейност (стлрудннк и редактор на 
в. »Нова БългяртГ, оь Любориик-опыченец' ; автор на исторически пуб
ликации), 

Нзточницн: 
За фондообразувятеля и фонлы Вел икон, Ст. [и лр.|. Четко 1К 

СлявеЯкои... г с 359—341, 724; Мин ел, Я, Филип СИМИДОА. (За тридесег го-
дншншмп от емьргш му). — И сто р. преглсд, XII, 19'>й. кн. 2. с. 81—89, 

Публикации на документы: Мнаев, Д. — вж нос, ст. 

От биографиччите материала за фондообразуиателя с за-
пазе но снидстелство, издадсно му от централ »ото училище 
„Кирилки Методий* във В. Търноьо(1870 г.) за завершен пета 
клас е-ЪС сведения за изучаванитс предмет» н успеха му. 

Писмата до Снмндов са глаьно ьъв Еръзка с дейноегга 
му като разузнзвач по среме на Оскободителната война. Писа
на са от Г. Антонов, полк. Н. Артамонов, Хр. ВИКИЛОР» Г. Дач* 
ков, В. Пе1ров| Д. Хр. ПОПОР, Ст. Сапог, Е, Ф, Филипович, М. 
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Хаджимниов и др. Те съдържат инструкции на полк. Артамо
нов като началник на разузнаваческн корпус във гръзка със 
събнране на следиите сведения: връзката с ген. Гурко; броя, 
въоръжението и движеннето на турскнтс поиски (споменаьат 
се обектнте Телиш, Луконит, Орхание, Враца, София, Берковино, 
Чипроннн, Арабаконак, Видин. Пирот, Гинцик, Литаково, Своге, 
Слнвинца, Радомир, Саиоков, Ихтиман, Пазарджик, Кюстенднл, 
Шипка, Олрнн, Плеве и и др.). В писмата яма данни за нзпра-
щани на Снмидов от В. Бигов, Ц. Валер, Г. Дачков, В. Петров 
н другн разузнавачи сведения за съетояннето на турскнтс пои
ски иън Врачанско, при Петрохан, В Берю;?нца, към СливниАа, 
София и другаде; заплахата от поя га на черкези и опасноетта 
за палежн и грабежи иън Врана нредн преьземането н от ру-
енте: готовноетта на населеннето за борба; лнпсата на оръжие 
и др. Част от писмата до Симндо» се отнасят и до списване-
то и издаването на сп. „Поборник-опълченец" исъда-ржат све
дения за: събнране на материали за българското национално* 
революшюнно движение и деЙнос1та на Г. С. Раковскн, В. Леп-
ски, А. Кънчев, К. ФИЛИПОЕИЧ, Д. Хр. Попов, Хр. Внкнлор, Г. 
Аитоноэ, С Младенов, Д. Общи, И. Славков, М. Цветков, Ст. 
Займов, Хр. Лазаров и др.; псевдоннми на рееолюиионни дей-
ии; пренэсяне на рсволюционната пота от Ловеч за Т. Магу-
рели; пренасяне на оръжие; Апрнлското въетание; заточеннци 
т 1876 г.; участниии в Сръбско-турската война; динжеиието 
на Българското опълчение през 1877 г. и участниии в него; 
преселението на българи в Русня (1860/61 г.) и др. 

За учителската дейчост на Снмидов свидетелствупат 
пнема от Българската екзархня и препне от свидетелство, нз-
дадено от Общннското управление в Вяла Слатийа във връзка 
с учителствуването му в Вългарското училище в Царнград 
(1872 г.), във Велес (1873 г.) н в Вяла Слатнна (1874 г.}, от-
където емнгрирал в Румъния, преследван за революционна 
дейност. 

От революционна та дейност на фондообразувателя са за-
пазенн печатно възвание на Прнвременното правителство в Бъл-
гарня (1871 г.) за събнране средства за освободители ото дело 
н свидетелство от Общннското управление в Вила Слатнна за 
членство! о на Снмидов в Велослаткнския революционен коми
тет. Във връзка с участието на фондообразувателя н Сръбско-
турската война са запазени „Закон на българскнте добро-
волцн войници"—в. Бабина глава, и прение от .Управление и 
закон на четата „Балканский лев" под войводството на г-на 
ФиЛИПа Тотива". От дейноетта на Снмидов като разузнавай в 
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Освободителната война са останали открит лист от руското 
консулство в Букурещ (187? г.) за престой в Румъиия; билет 
от полицейский комендант на В. Търноно за свободен пропуск 
(1877 г.); две свидетслства от Щаба на действу ващата армии 
за команднрованего му в Западна България с раэузнааатслиа 
цел, както и за службата му в руската армия; пнсмо от ка-
чалннка на Пловднвскн окръг (1879 г.) за награжданането му 
от рускня император съе сребърсн медал. 

За дейноетта на фондообразувателя след Освобождение™ 
във ведомството на Министерство/по на вътрешните рабо
ты, са: заповед от Полицейского управление във Видин (1879 г. 
с благодарност за добрата му служба като секретар на управ-
лението; пнсмо за назиачаването му за околийски началник в 
Била (1880 г.); свидетелство за дейноетта му като окръжен 
управител вЛовеч (1881 г.); послу жен списък и др. за заема-
ннте от него длъжностн във ведомството на миннстерството. 
Две пнема — от Миннстерството на народната просвета и от 
двореца (1888 г.) —са във връзка с награждзването на Сими-
дов съе златен кръст като училищен инспектор в Оряхоно. 
Удостоверен и ето (1902 г.) от Окръжиин съд в Русе е за кан
дидат ствунането на Симндовза народен предстаттел в Ру-
сенскн избирателен окръг. Свидстслство от Общннското управ
ление в Оряхово (1895 г.) удостоверява материалннте щети, ио-
несени при пожара във фабрикат» му за нервен восък а .час
тило. 

Във връзка съе списването, набирането на абонати и ре-
дактирането на сп. .Поборник-опЂлченец" от Сим и дон саза-
пазепи: 1. Свидетслства, бнографични и автобнографични бележки, 
ръкопнен и лр. на реднца дейци на българското национално-рево-
люциоино движение и от Освободителната война (Н. Астард-
жнев, С Бнаров, Др. Божилов, А. Войводов, П. Гергов, И. Джу-
панов, Д Днамандиен, А. Катров, П. Киряков, М. Марковски, 
М. Митев, М. Ненков, Н. Николов — Добрнното, П. Пармаков, 
Ст. Попов, А. Радев, Н. Славков, Е. Фнлипович, поп Харитон 
Станчев, Я. Христов и др.). 2. Ръконнс с бнографични бележки за 
Ив. Димитров, Хр. Странджата, Н. Кинтишси, Д. Пъшков, Б. 
Ганева, Хр. Караминков, Е. Грънчарова, Хр. Иванов и др. с бе
лежки за БРЦК, за нортрети на иоборницн, народни песни и 
др. .4. Ръконисът «Сборник за бележките на 1. Народните ни 
въетания от падането на Бълггрня досега; 2. За нашнте ста-
рн и нови хайдутн войводн" с исторически бележки за селените 
въетания от средата на мнналии век, Крнмската война, Капитан 
Николовото въетанне (1856 г.), Днмитракневата буна (1856 г.) 
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и Хаджи Ставревото въстанио (1862 г.), както и биографични 
бележкн за български хайдути и хайдуткн: Калнфер» Добри, 
Велко, Индже, Дончо Ватаха, Ангел, Дойчнн, Детслнн, Ильо, 
II- Хнтов, Румена, Тодорка, Боряна, Недка и др. 

Няколко ръкописа на Снмидов съдържат стихотворения, 
мнсли и бележкн със сведения за Бесарабня и жнвеещнте там 
българи; Балканскнте войнн; Първата световна война; харак
теристика на политически партии и дейцн; външната политика 
На Българин; отрицателиото отношение на Снмидов към Велн-
ката октомпрнйска революция я др. 

За дейчостпа на фондообразувателя са эапаэени още: 
ПИСИО от Министерство?Ј на войната (1885 г.) за събиране на 
материалн за Българското онълченне и споменнте на Снмидов 
л\ участието му вСръбско-турската война; нзходящдневник за 
кореспонденцнятл на Снмидов; спнсък на книгнте му; свяде-
телство от Общниското управление в Оряхоно (1893 г.) и пне* 
мо от Министерством на народната просвета (1895 г.) за пен-
сноннрането му. 

Запазено е и завещание на Снмидов с разпореждания за 
кннжовното му наследство. 

Ф. 124; 77 док.; 1872... 1878 г.; нив. оп. II В; пост. 
1926 г.; бълг и рус. ез. 

НИКОЛА ГЕОРГИЕВ КАБАКЧИЕВ 
(Кабакииолу) 

(ролен с 1847 г.— В. Търноро; начинал в 18К Р.)1 

Гъргоесц к риюлюцнонер пред Вмраждллото; член на ртмюинолни* 
комитет въп В, Тгрлопо; участник в подготовится т въаанняга прда 1875 и 
]Я76 г.. зд коею бил дрСсгукэл: один т иргллн-я горите нч Сплщрсхют рз-
ауз!1Л!гйТ1*.11111 чети лреэ Освободитсллятя впйлл и ря&увдшач м отредд т ген* 
Гурко. Оед Осгобожлслието ялмллисфлтнвеи служите.!. 

ИэТочи ни мг 

Зл фондообразувателя: ЕфеС. Ннкода Г. Кобакчиса.— В; Пой.— 
ОЛЪДЧ., кн. 4—В, с. 18—20-

Публикации на документ»: Дин сков, II Бглгарнгс »ало п-глсдвачн 

Зассгя те можиме да усталопнм кьде с починал. 
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на Оспоболнгслпатл юЯиа* .-— Зора» 6р. 5505. 3 шрг 19,38 Из ишмслсдмшш-
лрхиви. Опюбоаншиюта оойиз (1877-7Я г.)*— Родолюбне, II, 1935. кн. 5, 
С 8,; ОБ. Т. И. 

Запазсните ъисма до Кабакчнев са от полк» II. Артамонов* 
Хр. Иванов—Къкрсиченин, архим. Макарнй, Гр. Начович. Г. Ни-
колов, М* Петков, С Попов, Ф. Симндов, Ив. Хаджиднмнтров, 
Ст. Хаджиз дата нов, Д. Хранов и др. Тс съдържат сведения за 
действията на руските и турскнте поиски и на българските разуз* 
нпвачн (и спецнално за фондообразувателя), за положеннето на 
население™ и пр.: 1, Данннте относнэ турскнте войски и 6а-
табозуците са следните: състав, въэръженне, вэеначалннци (То-
сун бей, Рушид бей и др.); извършени нреетыпення и изстъп* 
ления; присъствне на английски ннструктори; прндвижванс и 
водени сражения, във връзка с което се споменават реднца 
обектн (Арабаконак, р. Арда, Враца* с. Врачеш, Гюмюрджина, 
Дедеагач, Долин Богров, Даръдере, Етрополе» Златнца, Исти
нам, Калофер, с. Долыо Камарци, с. Карабунар, Карлово, Клнсу-
ра, с. Кърнаре, Ловеч, с. Мъстэилн, Орханне, Орханийско, Па-
зарджнк, Панарджншко, Плевен, Пловдив, Пловдивско» с, Рах-
манлнй, Сопот, София, Софнйско, с. Телиш, Трявна, Чнрпан, с. 
Шипка, с, Ябланнца и пр.). 2. За руските войска са дадеии 
следните сведения: разположение на Гллнния щаб; минаване на 
руски отред нрез Балкана през октомврн 1877 г. с разузнава-
телна цел; иречките за русите при преминаване на планнната 
вследствие на лошото време ирез ноемврн; нареждането на 
ген. Гурко да се проучат нътншата от Широк извор до Зла-
тица и действията на отреда му; разположеннето на руските 
поиски около Челопеч и в Орханийско; превземането на Те-
лнш, Тетевен, Враца, Плевен и другн селища; необходимое от 
прнеъствнето на руски военен отред в Родопскнч край, запла-
шен от башнбозуците, и пр. 3. За дейността на българскгте 
разузнавачески ч-ши, на отделим разузнавачн и за положение-
то на населеннето има следните даннн: снабдяване на българ-
ското население и разузнаваческите чети с оръжне; нзселване 
на населеннето от Пнрдоп и Златииа: сведения за селшцата в 
Гьопсата; разположение на четлта на Хр. Иванов; осигуряване 
на водач на ген. Гурко за минаване преэ Балкана; слухове за 
навлнзане на сърбите в западнпте български земн; НЗПращане 
на облекло за онълченците на Шинка и затруднения при обра-
зуване на разузнавачески чети; замннаване на полк. Артамонов 
за Ловеч и местонахождение на Кабакчиев; за дейността на 
гръцкия консул в Пловдив и пр. 

В архива са запазеин и ииколко документа, конто не са 
адреснрани до фондообразувателя: разпореждане на Артамонов 
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за прекратяванс дсйността иа разузнааачите и за нсговрто прс-
мннаване на служба към княз Черкаски; писмо от Р. Иосифов 
до архим. х, Макарий със сведения за движението на турскнте 
войски и особено на башнбозуцитс към Карлово, Сойот и дру-
гадс и за укрепването им около с. Кърнаре (Карловско); печа
тан екзеыпляр от устава на БРИК и няколко разтгаскн. 

Ф. 125; 40 док.; 1867... 1897 г.; ннв. он. II А, II В; 
пост. 1928 и 1902 г.; бълг. н ср. ез . 

РАЙЧО ПОПХРИСТОВ ПОПОВИЧ 

(Попов) 

(ролен в !*Ш Г.- Гоброво;починил и 188Ј г*—Габрово) 

Революционен и стошнекн или от Възрлждлксто, елпунджнн по профе* 
о т ; едшгрнрал в Илост; слип от ишпншорни* зд съсымне т рстмюгиши-
11И комитеты в Букуриш И Млосщ; подпомдглл ипершишо быгарн— ошгрин-
ти в Румыния и"чсипс нл Хяджн Дииигър и Сг. Кзрдджл (и конто уадЙВу-
вал я браг му Ив. Иопхрнснж) Н »я Хр. Ьогсв. Сям Освобожден »его се за
тенял в родин« сн град. ГкДСго и починял, 

И В т о »I и « и « : 
За фондообразунателя: Цони-н, П.Глброво, с. 705—706: БИА— 

НВКМ. II А 9280. 
Публикации на документ: АН. Т. |, с. 291: КасаЛоп» Ив, Мши? 

спешат..., с- 80—93; Маркова, 3. Чотстя нл ХЛ и СК, <:■ 134. 
Запазенйвт брой на в. „Отзнв* (13/14 окт, 1897 г.) съдър-

жа биографична сведения за фоидообразуватсля. 
Нореспонденцинта до фоидообразуватсля сьдържа пиема 

от И. А- Валканчн, Ал. Василев, II* Кисимов, Н. П. Палаузов, 
Ив, Попхрнстов, Д. Тодоровнч, Ф. Тотю, I I Хитов, конто ин-
шат по следнитс пънросн: за ыатернално иодпомагане н орга-
ннзиране на четата на Хаджи Димигьр и Ст. Карзджа; за учаб-
тпето на Ал. Василев и Ив. Попхрнстов в нея; за иътуване на 
Ф. Тотю до Александрия (1868 г.); за рсволюциоината лейност 
иа Д. Тодорои (Д. Теодоровнч) и П. Хитов (1870, 1871 н 
1876 г.); за четата на П. Хитов и Ф. Тотю (1867 г.); за развои 
на събитията по врене на Априлското въетанне в Пазарджнк» 
Белоградчнк и Софийско и за иомощ от Гюргево на въетана-
лнтс българн; за Сръбско-турската война; за издействуване раз-
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решение от страна на Й. Соколски от руското праннтелство к 
1869 г. за построиване н« първия българскн маиастнр на име-
то на бр. Кнрил и МетодиЙ в Русия. 

За рево шционнапш дспност на фондообразуватели свн-
детелствуват следите документа: удостоверение (18К7 г.) ыт 
ТЦБК в Плоещ, с което се лотвърждава, че е подпомаглл па-
рнчно българското осиободнтелно дело; мемоарътот ТЦЬК до 
Абдул Азис (1867 п) ; Закон (1868 г.) за съпавннето на 12-
членно «нрннременио правителство" (въп иръзка с четата на 
Хаджи Димитър и Ст. Караджа); за влаетта и задълженинта 
„38 иойводнте", за самитс вонници-редннци, „клетва на войннк 
и клетва на войводите"; Чернова на програма (II дек. 1872 г.) 
„За българската свобода или смърт" (за образуването на трой
ка от доверенн хора от ВОДКИ град с означаване на техиите 
задължения да иогьрсят други довсренн на лелото лица, кон
то трпбва да действуват при пълна тайна); пшлетелство(1877 г.) 
от поЛорннци, с което потвържданат, че Р. Попович е подло-
моги ал с парн учредяването на ТЦ1Ж, Г. С Ракоигки, четите 
на Хаджн Дпмнгьр н Ст. Караджа и на Хр. Ботев. 

Ф. 126; 8 док,; 1862». 1867 г.; пнв. оп. И В; пост. 
1!>28 г.; бългм рус. и фр. ез. 

ИВАН (ВАНКАТА) ПОПХРИСТОВ 

(Попхристовнч, Ванката Райчеа) 

(родеи н 18« г.— ГиОрово: убит & 1838 г. на џ; ГСудеуджл, Ст. илдншш) 

Революционер прел ВыраЖМЯето, эднпманял се и с кпижошш дейност : 
»оенсн инструктор и Ч6ПТЯ НИ Хаджи Димитър и Ст. Караджа: здпьршил 
Александровского военно училище » Москва и бил на рускл поеннл служба; 
смрудничил на аъэрождеш'кня пернсидачея печат* 

|1 :и очнн и и: 

За фондообразунатсля и фонда: 1>ибчеи, Ил. По кърояшятс днри 
касгашшн подвиг 1#ЙЯ С.» 1928, С 33-36; 82—84: Цончсп, II. Гайрпип, 1934, 
с. 701—704; Марко па, 3. Чета« на ХД н СК, с. 128. 

Публикации яа документ: Еибчси, Ид,—»ж. вое. сьч,. с. 36« 82—84. 

От документнте с биографична данни за фондообразуиателн 
ей запазенн евндетелство от Ш ре;1лна гимназия в ЈЧоскна за 
успешно нздържанн изпнтн за постьпване в университета; сви* 
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детелстно (18В2 г.) от«Александровский кадетски корпус за сво
бодно пребнвлнане п Моста и продолжение на одна година. 

Въп връзка съе ааемамвта от Попхрйстов руска поенна 
служба сазапааенн увблннтеяен билет (1865 т.) от 16-и дра
гунски Нижегородски Вюртембсргскн полк; свидетелстио(18Вб г,) 
ОТ одескйта мнтннца па правого да ноги оръжне при отнъту-
ването му зад граница. 

От кнажовната дсиност на Понхрнстоп са останали два 
ръкописа с патриотично сьдържанне: чериова на статяпта „Ра
ните на Българеко* (18117 г.); неозагланена статня, конто започна 
с думнте: „Кой не анай. че ннй българитс теглиы от наш[н]тс 
душмани—туродгге много-. •* 

Пьм фонда се намнра и един екземплир от мемозрана ТЦ1Ж 
до султана (1867 г.). 

Ф, 127; 47 док,; 1816... 1879 г.; I инв. оп.; пост, 
прели 1944 г. ;бт>лг.» гр. , рус. и ср. ез. 

ДИМИТЪР ВУЛОВИЧ1 

Стошшсри д«и 01 отортта пдошкш 1ш Х'Х и., щтця »■ щйти пш Внднн, 

И:* т им и пан: 
За фондоойрпаувателя: докунвдттс от фонда« 

Съдържа иреднмно тема до фондообраэунателя. Между 
кореспондентйт« лнчат имената на Доротей ВрйчансКИ* И- Елнас, 
Хр. Кнезоинч, 1С Лукианоинч» Й- Неаиовпч (?), Ц. Спасовнч, 
II, Теодору. В днемата, свързани с търгопската депносгн на 
Вуловнч, кма Данин за:тьргопия с жито. ориз? стомана и лруги 
стоки между наши и чужди гьргпнцн (от Внена, Будапоца, 
Оршона); устатшените между тях ларнчно-стоковн отношения; 
доставка на желеаарскн и порцеланови изделия, на килями, 
кнбрнт и др.; износ на вълна за Австрия; нревоэ на сто
ки между Австрия и България; уреждане на търговски смет
ки и пр. 

Има податки и за отношеншгта между хрнетшшн и евреи 

1 Длпнп ъа ГОДНЮТЙ Н МЯСТОТУ »Я рлждлц-т и ои.рп.1 му засС« Не Ю-
МрШШО. 
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II направенн извлечения от текстове, преведеии от еврейски, ха-
рактеризнраши тезн отнргаекн?. 

Запйзен е н броЙ от 1374 г. на н. „Левант Т*ИЈИ* (Цари-
грал), а който I- публнкувана биографинта на Рашнд нлик:. 

Ф. 128; 18 док.; 18<>4... 1905 г.; инв. оп. II В; пост. 
1919 и 1921 г.; бълг., рус и ср. ез. 

ПОП МИЛАЯ ГЕОРГИЕВ ДИМОВ 
№ ю 1835 г, — Гђјрог,; почнклл след НИ!» г. — Спнщои) 

Дъл №шсн свещепнк, учнтел и общссгКен деси 01 Вадражщшето н след 
сЧгио'и кле!Н1сто; ишьршкл б̂ лградоятя велика шкодл;ирсэ (̂ мбоднтмшпя 
война — придоил ь рускнтс пЬЯскн, 

Натопицап: 
За фондообразувателн: Гличп,. Цуш Сишцсмђ с. 70—71 : локуменште 

Анторн на писмата(ШЦ—1905|\)дофшиа;|бразунателя са: 
х. 3. Вековскн, X. Карастоянов, К, Кудмннскн И др, Те съдържат 
све ачшя: за определяне па Беконски за проповедник; за основано 
от душшчанн в Софии дружество» носещо името на Хр- Павлов» 
отказал се от духовыия си сан, за когото Днмов сърирал све
дения; за иэдирьане даннн за учителската дейност на Т. Хрулев 
и за училищного дело к Свнщов; за интереса на московская 
библнотекар Кузмннскл към II. Катранов (учил в Москпа) и за 
коыанднровкзта ну в Болгария но нзучаването на старя ръкопнеи 
и стпропечатни книги. 

От учителската Оейност на фоидообразукатели и с. Ло
пнул са эацазенн таблнцн за преподавав*; по естествеиа история 
и землеописание (1864, 1866>у); »Устав на Свнщовскэта черковна 
Общинй" и „Уста:: на учнлнщното нистонтелстно" (1876 г.). 

НяКОЛКО преписа на народна песни говорят за интереенте 
на М. Димов към фолклирна мроучвиния. Между тях се на* 
мирит лве песни за подвига на Н. Вонподон и Цв. Павлович 
на пары\ч>ла „Германия* (18Й7 г.). 

Във връзкй с обществената му дейност в Снятой са след-
ннтв документ: прение на циркулярно прошение от „ПокОг 
рЈеЈните бългярс-христиннскн жители пи Балканский полуостров* 
до Велнкнте силн за издействуаане автономия за бъпарите; 
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„Особно обяиление11 (1867 г., иусе) за обляг»не с даньк селя-
ннте в Русснско; манифест от княв Николай Николаевич (1878 г,), 
с който се прнзопапат българитс след сключнането на С-Сте-
фанскня договор да се залонят за ннрните си занятии и се из-
тьква» че Временното руско управление ще обезпечн реда и 
страната; манифест от княз Александър Ватенберг (1881 г . ) , 
с който уверява българския народ, че т е пази неговите права 
и свобод)*! и го моли да се обединн около него и иокаже добро 
отношение към руския народ. 

Във фонда се назм и брошурата на М. |Мнлисавлевнч «По
гибни Цветка Павловича србнна из 15еограда и Николе Вонво* 
дова, бугарина на ладћн Германии иод Рушчуком от турака 
8 августа 1867 год.44 П8К8 г.); и препоръчнтелна бележка (1876 г.) 
до „Българскнн отбор в Кладоиа* за лице, изиратено но по-
ръка па Смнлов С молба за съдействне. 

Ф. 129; 1725 ДОК.; 1819... 1938 г.; 1 инв. оп.; пост. 
1928, 1957, 1960 и 1961 г.; бълг., гр. и тур. ез. 

ХРИСТО НИКИФОРОВ ДАСКАЛОВ 
(Хадж и христов) 

(ролен » 1843 г. — Транш; починая « 1917 г* — тритп) 

Книжпшшк, учитея н оОтестисннк прел Вкфаждлшгго: през 1855—1872 г. 
учитслсгиувал » родни» сн град, а но-късно о Ляскоиеи, Вршн, Оряхою. След 
ОсвоЛожденпетп нролължнл книжопилгд сн н упитедска Дсйтк'г — Тршм, 
ДртойО| Търново и др. 

И З Т О Ч II » Ц 11 : 

За фондообразуваюля: Длскллов, II. Трнкни н шшыотО. V. Читя-
лишсти, В- Търиоио, 1927 Ј П « т к о Р. Слдкейкоп.... с. $75: документна* от фонда. 

Запазеннте автобиографии на фон дооб разу нателн и някол-
ко варианта осаетляват нсговнп пронзход, детство! учение, се-
мейно и матернално положение и учнтелеката му дейност. Те 
съдържат сведения и за учнлищното и читалищио^дело н 'Грив
на; революцпонната дейност на В-Левскн и А. Кънчсн; Старо-
загорското и Априлско ьъстание; Ботеватачета; освобождение™ 
на Враца от руските Войски и новото управление на града под 
ръководстното на полк. М. Лукашов; лартнйннте борбн след 
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Освобождевнсто и др. В тях има даянн и за учнтелите Л. Р* 
СлавеЙкав, М. Витанов, Ил. Шлваров, К. Кесаров, П. Ннкслов, 
II. Жскоа, П. Ковачве, Хр. Събев, И. Богданов, К. Деснннроз, 
Т. Бурмов; зд ирачанскнте чорбаджии Н. Занкив, Ив. Николакев, 
Л. Бошнака, Т. Димитракиев, х. М. Кръстеняков и др. 

Документнте за матсраалното состояние на Даскалов 
са отпоено прнтежаванитс от него наследствен!! и придобити 
имоги, за изплащане на данъин върху тях и за разни личин 
смотки. В никои от эапазеннте тефтери са записанн рецептн за 
позлатянане на сребро, за правене на бои, за прнготонливаие на 
баруг и др., както и бележкм с религиозно съдържание, тьл-
кунанин на азбукатп, банния, спнсъцн на книги и пр. 

Писмата-чернови от Даскалов са адресирани до И- Ва-
калов, М. Иитамов, Иларнон Търновски, Ив. Славенков, Ц. Ди-
ыиев, Ив. Найденов, Т. Полов, Ил. Шинаров и др. Те са във 
връэка с училищного дело в Трнвна, Враца и Оряхово; за чи~ 
талищното дело а Трявна; по църконви въпросн (за църковен 
събор н Тьрно!ската епархия в 1872 г.; за извършени злоу
потреби от гръики владнци; за предявено нскане от жнтелнтс 
на Берковица зя независима митрополии; за напускането на 
Скоискага епархия от митр. Доротей и сръбската пропаганда там). 

Автори на писмата до фондообразувателн са: В. Аврамов, 
М. Анког.В. Арнаудов, Т. Балабанов, П. Балкански, Н. Басмаджиев, 
П. Бобощев, Ц. Вакъфчнев, М. Внтанов, Ст. Ганчев, Ц. Гинчев, 
М. Донч, Н, Живков, I". Икономов, Д. Илкон, П. Киснмов, Г. 
Стайчез, Д. Уста-Геичов, архим. Кесарии Рилец, П. Николов, 
М. Радивоен, Ф. Снмидон, Ив. СлавеПкор, П. Р. Славейков, 
11. Тодорор, А. Хесапчиев, Ив. М. Шишманок, Ил. Шнваров и др. 
Те съдържат сведения за училищното дело н учителствуването 
на Даскалов във Враца, Габрово, Ссвлнсво, Оряхово; за назна-
чаваие на учители; провеждане на нзннти, построянане на учи
лища и др.; за чнталището н Трявна; за квнжовната дейност 
на фопдообразуиатсли (събнране на пародии песни, приказкн, 
предания и другн матернали за Трнвна и пр. и поместнането 
им в Сб. НУ); за сп. „Бтпгарски иреглед", .Мисъл", „Нагрев" 
и за „Денница"; за спънките, създавани от чорбаджинтс в 
просиетното дело, и извършени от тях злоупотребления; за ин
триги на сърби И гърцн и сръбската пропаганда във Прав и; за по
литически борб« след Осг.обождението; за детронациита на княз 
А.тександър Батевберг; за търговил с кожи, шаяни и другн 
сюкп; за фабриката за обработка на вълна в Трявна. 

Документнте, сьърззнн с дейноетта на Даскалов като 
учител и учаяищен настоятел в Тряьна, Враца, Оряхово и 

85 



Търиоьо, са отпоено учебното дело в тезн селнща. Те отразяват 
състоинието на никои училища; събиране помощи за иоетроя-
ване на учнлнщнн огради и за други училнщнн нуждн; подто-
тонка и назначаване на учители и др. Запазени са и списъцн из 
учители и разни училища (Взаимного' училище и Трянна, учи-
лищата -Св. Атанас" н Лнскопец и .Вынесение* във Враца, 
Главного и взаимно училище в Оряхоно и др.); таблици за 
успеха и поьедението на ученицнте; седмнчнн програнн и 
списъцн на учебники (граматнкн, числнтелшчш, геометрии н 
Др ) ; училнщни отчети; устав на училищного настоителстно 
и пр. Има сведения и за посешението на митр. Климент 
(В. Друмев) в Трявна (181*4 г.); за читалищното лело там; за 
събиране абонати за сп. „Труд" и в. „Зорнина". Заназеи е и 
устав на Врачанската епархия от 1873 г., писан от митр. Анер-
кии Врачански. 

Многобройнн са рькописшпе на Даскалов по бэикокн, етно-
графскн, исторически, географскн, политически, религиозни и 
другн въпроси: за разьнткетои эначеннето на българския език; 
за пародии обичан и празннки; за положеиието на българския 
народ през робстгото; за нзьършени по време на Априлското 
въетанне жестокости от турните; за полнтическнте партии и 
борби след Оснобождението; за историята на гр; Трявна (гео-
графско описание, заселване, нрзви, обичан, аанаятн, положение 
на града по време на робството, черковно и учебно дело, учн-
телствунането на П. Р. Славейков там); за историята на Ирака; 
за историята на Рим; въетанията в Англия, Германия и Франции 
през XV—XVI в.; Руско-турската война 1828—1829 г.; сведения 
от географскн и сталински характер за Варнеиски и Търновски 
о к р ы ; за земетресението през 1913 г. в Търновско и Горно-
орнховско; бележкн по ботаника, зоология, химия, детска пси
хология. Има и рькописи на стихотворения, понести, драми, 
разказн, народни приказки, песни, предания, иоеми, прокоби, 
баяння, гатанки, басни, проводи на Даскалов от рус. език, пре-
писн (,т учебники и оригиналки учебники по арнтметнка, бого
словие, география, геология, граматика и речник на гръцки език. 

От обществената дсиност на Даскалов- са запазени пре-
ииси и черновн на документи, конто отразяват признателноетта 
и благодарноетта на жнтелнте на Врана към руския народ и 
Алсксандър II за оснобождението на България и оказаната 
помощ за административного уреждзне на Б'ьлгарското кня
жество; за недоЕолството от Берлинский договор; за освобо-
ждението на М. Лукашов от длъжноетта врачанскн окръжон 
началник; за 6тпраЕ.ени благодарствен и адрсси ьъм него, към 
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А- Мгоронич и Кндхудон за грижнте, конто са положили за 
административное уреждане на града м нан-нече аа развитие 
на учебного дело; за събнранс помощи за пострадалнтс от 
Руско-турската освободителна война; аа основлиэне нън Врана 
на комитет „Единство"; за праэнуиане годинпншата от оснобо-
жденнсто на града. В съшнте документа нма сведения и за 
събиране на владнчнната, беглнка, дюлюмщяната и помрюка от 
жителнте на града; партнймнте борбн след Оевобожденнетџ; 
училищното дело въи Ираца (състояниети на учнлшцита, нуж-
дата от учители, нередовното наплащане на учителскнте за
плати); чнталищното дело; църковни въпросн; избнране пред
ставители за църкоииата градека община въи. Ирана, църКйНте 
„Св. Вознесение % „Си* Архангел Михаил" и др.; обишнскнте 
сметки и доходите па Нраца; установившее право на собственост 
иърху нмоти, лрнсиоенн от турцнте; чсствуяане празннка на 
Кпрнл я Методнй в първнте годвни след Освобожденнето. 

Скажите а ренате на Даскалоа са въи връзка с петде-
гетгодншннпата на българската журналистика, Освобожденнето 
на Българнн, делото на Кнрил и Методнй, чествуване на \\ Ра-
конски и др. 

Между печатни те материала са запйзени обявленне на 
П. Р. ОоЁенков от 1852 г. за книгата му „Смесна нитка"; 
лнтографното изложение (1843 г.) на Ал- Ёкзарх до Велнките 
снлн; печатен лист от Ив. Найденов Царнград, до спомо* 
ществувателите на в, „Право*1 от 1874 г. за спнране на вестника и др. 

Документнте от и за членове на семепството иа фондо-
образупателя се отиасят за наследстненнн им имот; събиране 
на десятъка, гсршята, харачл и юшура; прекупуване правото 
за събиране на десятъка; търговня с овце, вълна и другн 
стоки и разни търгопски сметки; издължаване налога от Трёв-
нснцн;стачките п 1&07 г.; строежа на презбалкаискатл желез-
ница; училнщшггс работи в Трявна и др. 

В архива има и нвкОЛКО документа, конто ме са адресн-
рани до фондообразуватсля. Те засягат следните въпросн: да* 
ване пари под лихва; търговня с копрпна, восък и др.; покупке* 
лродажби на нмоти; изплашане данъците люлюмщннан помрюк; 
Железничарската стачка от 1Б07 г.; назначаването на П. Р. 
Славенков за учител в Трявна; за учнтелствуването на К. Деси-
миров, И. Мачев и др.; нзбор на търновскн митрополит в 1875 г.; 
ферман от Абдул Меджид до търиовскни управител от 1849 р. 
въп връзка с нзвършване иа релнгиознн обредн от търнонския 
владнка н др. 
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Ф. 130; 4 док.; 1877—1879 г,: инв, оп. II В; пост. 1929 г.; 
бълг. и рус ез. 

ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА ШЕКЕРДЖИЕВА САХАРОВА 

(рцдсна и 18Н1 г. — В* Търноио; починала и 1879 (?) — Русня) 

Учители и общоткеничка пред Въэрождаисто; глпршши обрлзоа-ншето 
Ш в Русин и учитслступм! вы* В. Тьрново в Деническото училище Пр*3 
!87б—1878 г.; прияннлд актиния лейност при гшсрещането на рускнтс осво-
йодителни ЕЮЙСКИ къп В. Тьрново. 

Иэточн нин: 

За фондообразувателя и фонда: Кул ел не», Й. Деанческото обра
зование1 нъв В. Търнсню нредн Освобожден него, В. Гьрноно, 1936. с. 42, 49. 
Я ; Маскалспа, В. Нългарклта пр« Възги ждан его. С , 1984, е. 91, 225; 
1Л1А—НБКМ — док. II А 7Й11, 7631 (с. 199), 

Публикации на документ: Кулолиеи» П. —пж нос, сад*, С 54—56. 

За учителската оейност на Сахарова в Девического 
училище във В. Търново през 187в/77 г. се отпася свидетелство, 
нздадено от архиерейский наместник архям, Стефан, и което 
се изтъква прнмерната й служба н поведение. 

От дейноетта й като общественичка и учителка е и заиа-
зенннт в ръкопне благодарствен адрес (1877 п), поднесен от 
нея на Апександър Ц- От благодарственото писмо, изпратено 
от Канцеларията на императорский двор в Петербург до 
Е. Сахарова (1878 г.) лнчи, че заедно с адреса е било поднесено 
от нея и стихотворението „Песен в чест Освободителя болгар 
Александра П-го1*. 

За иосветено на княз Александър 1 Ватенберг стихотворе
ние свидетелствува едио благодарствено писмо от Канцеларията 
на княза (1879 г\)г подписано от К. (лоплов. 

Ф. 131; 5 док,; 1880 г.; ими. он. II В ; пост. ОК. 1930 г. 

ДИМИТЪР ИВАНОВ ЗОЛОТОВИЧ 

(родеи и 1820 г. — Калофср; починял и 1894 г.—София) 

Торговец в Одсса, Цариград и Пловдив предн и след Освобожден исто; 
гьрговската ну кгии » Илопднп ирогъщестаувал] до 1877 г. 
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Плточннаи: 
За фомлообразумтеля: Нпчон, II Кллофер..., с* 385—387; Сгоя-

п о п. М. БВК. Т. II, й. 713, 717. 

Заиазените документ« са иъв връзка с шютноти сьстоя-
ние на Золотович. Няколко разинскн от Днрекцнята на право-
съднето в Източиа Румелия н едно прошение от Золотович до 
11ловдинекото депортаментално съднлище са за парнчеи спор 
между него и Д. Манчов, редактор на в. „Народлий глас* 
(Пловдив). В нздадената прнсъда са отбелязани съставът на 
съда II 1880 г. н решенисто ну> според което Манчон трябва 
да заплати сто лири и съдебннте разноски. 

Ф, 132; 8 док.; 1866... 1873 г.; ннв. оп. II В; поет, 
между 1922—1926 В 1931 г. 

ВЪЛГАРСКО ЧИТАЛИЩЕ В ЦАРИГРАД 
(1866—1877 г.) 

Основано от Г. Грусп. Л* Моравсно». II Хр. Ты)Ч1иеЩ0В> Ст. Брэлнвскн, 
П. Я Ояксйкст, д-р Хр. СтоМюлскн и друг« с псчзпш орган СП. .Читалшце-

(1870—1875 г.); иодцомагмо с литература Аьлгарскн ойшшш и училища; 
раадшло м Лллготворнпмна деЯпост, 

И з т о ч н и в и: 
За фондообразудотеля н фонда: Нлчон. Н. Цлриград.... с. 53—68. 
Публикации на документи: Уетлп из Бълглрткото читал нше и Цлри-

грзл. (((арпград), 1868. 

Зппазенн са в ръкопнс първоначалшшт уста* на читали* 
тете (1865 г*> подписан от Хр. II. Тъпчнлещон, П. Р- Слапейкои, 
Д. ГК Иванов, Д. Бракалов и др.) и няколко квитанции за 
членски внос от членове!е II. А. Киселев, Д* Еленков и митр. 
Антнм Видински. 

Между малобройната кореспонденция до Настоптелството 
на читалшцето нма писма от Одеското българско настоятел-
ство? П. Р. Славейков и душеприкозчиците на завещаннето 
на В. Априлов в Одеса и др. В тях яма сведения за отправени 
молби до настоптелството за нзпрашане на учебнн помагала н 
книги от читалшцето в колонията Аидреевска (Бердянскн уезд); 
за парнчнн несгодн на П. Р. Славейков и редакцнонната му дей-
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пост в сп. »ЧнтаднщеЛ както и за нзлизансто му от затвора; за 
отпечатване на програмата на габровскнте училища (1872 г.); и др. 

Във фонда се намира част от ръкопнс (1873 г.) за нстории-
та на училнщата и Прилеп и за читалище „Надежда" в същня 
град. 

Ф. 133; 68 док.; 1863... 1892 г.; ннв. оп. II В ; пост, 
преди 1930 г.; бълг., ср. и тур. ез. 

ИВАН (ЬВАНЧО, ЙОВАНЧО) СТЕФАНОВ 

(родси и 18.43 г. — Самохов: починал (ль-д 1892 г.И 

СтопажкН и обииппсно-гкмклшссхи десц от Нъзрэжланст»: нрегыьм ее 
около 1849 г. в Белград, къдего жшшл 10 г. н учил ццвдшки занаяг; в 1863 г. 
се отаовгл опгоно в Белград и служил п., еръбска воины служба; и 1872 !., 
заподозрив като гурскн Юпяоянн, бил екстерннран в Листро-Унтри»; лмнио 
гнрлн и 1883 г. 

Изгони и и н : 

За фондооОразувателя и фонда: С го яков, М, БВК. Т. I. с 161, 
№3337; Т. И, с. 274, М 8595, с. 670. № 18501: документ II Н 9Ь7 
01 фонда. 

Запазени са следпите Сиографтчи материала: иътен 
лист от 1863 гч изд. от Самоков, с ланни за вьзраетта и 
отличителшгте белезн на фондообразувптеля, както и сведения 
за пътуваието му до Белград; удостоверение от Белградската 
община за поведение™ на Стефанов в Белград н за имотното 
му еъстояиие; удостоверение от С. Соколов (1874 г.) за чествост. 

Другнте документн от фонда са главно във ьръзка с 
дейноетта на фондообразуватели по време на престоя му в 
Белград: изложение от 1869 г. от В. Княжевич, чиновник в 
Министерство-то на фннаненте в Белград, против Стефанов за 
поддържане нациоимлното чувству между жнвеещнте в Оърбин 
българн " българските ученици в Богословското училище в 
Белград; изложения, донесения, прнзовки, молби и др. (1872 
1892 г.) съе сведения за преследването на Стефанов като 
турски пишонин след напневането на брошурата чКриг Српског 
гра1)аннна"; протест от бьлгарските учащн се в Белград до 

1 МЙСТОШ на смърттл и точпата дата аассп) не можахме да установки 
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оръбоното прапнтелств.1, подписан от Д. Мариной м Ив. Сукна-
рон, студент« вы» Ве шпата школа, с конто се опровергши! 
подозреннето срешу Стефанов. От сыдите .чокументи ногат 
да се взвлекат подробив сведения за екстериирансто ну от 
Белград през 1872 г., за подаденн от него онлаквання срешу 
несъстонтелността на иовдигнатото срешу него пгччмедваие; 
за давапе под съд на управителя на Велград за несправедливого 
му екетерннране; за нздаването на оираздателиа присъда в 1383 г. 

Ннколко документа потвърждават, че Стефанов е бил на 
сръбска военна служба като артилерист. 

Запазенн са и два бром от в. ,Днеанй лист", изд. в Бел
град (3 и 17 юли 1890 г.), за инцидент, предизйикан от българ-
скня легационен чиновник Тодоров, с когото бнл и Стефанов, 
норадн свиреието на „Щуми Марица" и ресторант „Словеиска 
кафаиа", 

Ф. 134; 7 док . ; 1841 — 1842, 1861 г.; НИВ. оп. II А и II В ; 
пост. 1924, 1929 и 1939 г.; част от фонда — в музея в 
гр. Елена. 

ИЛАРИОН МАКАРИОПОЛСКИ, МИТРОПОЛИТ ТЪРНОВСКИ 

(мнрско нмо Сп>:;и (Цончо) Стоянов (Сгояногшч) МихаЛловски, 
Иларном Стояло») 

(родеи и 1812 г.— Елена; лочшш & 1.875 1\ —Цлригрлд) 

Ниаи духошшк и иэгосиаг бореи з.1 национално освобождение прея 
Възражданет: слип от водачите ил пъркшночглинопалната борба, им* ВрЪЭКЛ 
*: кото бил заточили през 1845—185(1 и през 1851 —18Й4 г.; ръкоположен 
за Глрлгврскн ешккол и Царнград (1850 г.); прокат революционна™ акция на 
3 апрна 18Я0 г. — Всликдеи, мто но споМиюд имею на патриарха, косно 
< эндчавало. че се отхт.рлн исгопата власг; след 1870 г, член »л Временник 
смесей екзархнлеки емег; от 1872 г. до сиъртта сн—Търнопом интроишнгт. 

Източпи ин: 

За фонда н фо^дообразувателя: Арн аулов* М. Иллрнон Макарно* 
ПЛЛСКН митрополит Търионеки. 1812—1875* С, 1925; КБЕ- Т- И, С 475; Радн-
воеи, М* Време и жипот на Търнопския митрополит Н-шрноид (Макарионмски). 
С, 1912. 

Публикации па документы; Кости». Д. Пет ннсма на В, Апрнлоп до 
Иллрион Макарнополскн. — ИНЕМ в София* II, 1922. кн. 1—2; 
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Кореспонденциягпа се съетои от пет писма-препиен1 на 
В. Лпрнлов от 1 8 4 1 - 1 8 4 2 г., писанн от Одеса до фондо-
обраэувателя. Те съдържат сведения за издействувано разре
шение от руското правитечетвэ и синода з;1 Иларион да учи в 
Русня; съвети за овладяване на рускнн език; намеренинта на 
Апрплов да му прати от своята книга „Българскнте кннжнцн..." 
за разпространенне в Царнград; разменена кореспонденцня 
между Апрнлов и Хр. Павлович; изпратената от В. Априлон 
книга („Древние и нынешние болгаре.-Л Москва. Т. II, 18*1 от 
10. Венелин) на Духиадн; интереса му кьм бнографнята на 
княз Ст, Вогориди; молбата ну да донесе в Ругня киши за 
българнте и да снеие точно описание от пхочен археологиче
ски паметннк в Шумен« засягащ и историята на българнте по
лучено разрешение за младежа Илнев да учи в Московский 
университет като стнпендивнт;о6ещаннето на отец х. Внкентпн 
от Сиетогорския манастир да иаправи училище; ученнето в 
Русня на Т. Ст. Михайловски и Н. Попконстантииоп; разпростра
ненне на Аирнловата книга „Денница44 (Одеса, 1841 г.); изнра-
щане на броеве от руския журнал „Московнтяншк* 

Вън връзка с дейноетта на Иларион като духовник са 
запазенн печатно възвание (1861 г.) от него и митр. Авксентн 
Велешкн до българскня народ, писано иредн изпращането им 
на заточение, и една нзрезка от в. „Зора" с факсимиле9 от 
заявление от Иларион Макариополскн до Внсоката порта за 
освобождаването му от заточение. 

Ф- 135; 8 док.; 1896—1897 г.; инв. он. П В; пост. 1928 г 

ПЕЙО РАДЕВ ГАРВАЛОВ 

(родсн в 1875 г. — Чирюн; эагннлл и 1907 г. — с Папина. Серией) 

Общ&ствено-лолитапески деец п здравол работник — фармацевт след Осво-
Гюждснието: един от оснолателнте на социалистически група л Чнрпаи ; член 
на ВМОЮ и борец зл снободлга на Македонии; другар и доисрело лице на 
П. Япороб. Г. Делчев, Я. Сшшнскн и др*; одошэтел ил Софийский фзршшл-
ТНЧШ1 клуб и на дружество „Галеиус"; радей л за подобрниане на общестосио-
иконохшческото положение на лпгечннте работники и лоншшванс рашинцего 
на аптечного дело. 

1 Направсли по орипншше, заледени год № 323 и ШИ- Книга (буква А.) 
на Руселската мъжзед гимназии. 

* Оригиналы се пази ьъв иатнканскитс лрхивн* 
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Нити 4 11 и к к : 
За фондообразуиатсля: Г. о с к л, Д. Двлмл флрмлцентп общсстаслшп!. — 

Ф и р м п и и я, 1960, кн. 5Л с. 12-15; Н я П л с и о в а—С т и и л о и Л, Г. 
II К. Япоров. Исгорико'лигсригурни иэслешше. С, 1957. С< 12(1—Мб и ПК. 
Нворпн, Матернллн за жиютл п тпорчсството му, С. 1959, с. 53—63, 

Публикации на документы: На II л ей она—Стой л о и л. Г.—»ж ЦОС 
сьч., 1959 г.; ЯпорОд. II- К- Събрянн съчшпчшя, Т. V. Препода, том, 
ыпервшш. С 1950, с. 304—ИЗ. 

Запазеиата част от архива се съетои от осем пчела на 
П. Яворов, в конто НМа обилии биографични даннн за ноета; за 
елужебното му положение; за голямата му заетост и лнпсата на 
времс за творческа дейност; за преместването му от Чирпан в 
Сливен; за неговня светоглед, настроения и разбираннн. Те сь-
държат още сведения за социалдемократнчеекото движение у 
нас през нас ЁО-те ГОДННИ на XIX в, и отношенисто на Яворов към 
него; основаването на иървия синдикат на шивашкнте работницы 
и деПпостта на соцналнстичсската група в Чирпан и Сливен; 
подаване остаиката на Г. Шакалов от редакцията на в. „Социа
лист* и установяйането му на работа нън Варна ;отказването на 
Я. Сакъзов от в. „Дек"; намеренията на Д. Благоев — Дидото да 
се откаже от учителствуването; съетоянне на социалистического 
движение в Пловдив; унолнението на II Благоена като учи
телка порадн соцналнстичсската и дейност; разпространенисто 
на „Чернен календаре и др. В писматн нма полаткн за исто-
ринта на хъриатското социалнетическо движение; за нзнесенн 
от учителите в Чирпан представления на драмите „Клавиго* от 
Гьоте, «Коварство и любов" от Шилер н „Хернанн" от Юго; 
за партнйннтс борби и нзборн в Чирпан врез 1896 г.; за прени-
наването на батата на Яворов - -Т* Крамолой, на Хр. Крачолов 
и Ив, Манен към партията на народняците и отношеннето на 
ноета по този въпрог; за национал ноосвободителното движение 
на б'мгарнтс в Македония (дейноетта на Върховнни македоно-
одрннскн комитет; образунаие на чети в Бургас, Варна, 
Кюстенднл» Сливен, София и др.); за гледвансто на Гарвалов. 
Оюменанлт се имена на писатели, общественнцн, революцпонин 
дейцн: х. Ж. Атанасов, пор» А. Бозуков, Хр. Ботев, Ив. С Бонд-
жнев, д-р Вачев» Ат. Георгиев« А. ДоЙчсв, Т. Зидаров, Хр, Зда-
таров, К. Иванов, Хр* Касабов, Н. Личев, Г. Маринов, кап. 
Матров, Хр. Минев, П. Ннколов, Т. Орлов, Д. Петков—Чолака> 
М. Стонлов, д-р Г- Странскн, М. Христсва, д-р Г. Янкулов и др* 
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Ф. 136; 3 д о к . ; 1929 г.; ннв. оп. II В; пост. 1929 г. 

СТАТИ ПОПОВ 

(родсп » 18-И г, — Русс; почшкм след 19371 Г- ~ София) 

Дрввфн Пррго^ец, учдгп1нКйрса№ПОйиош(ого Дййямиие и|к кВьэраждаксю : 
гшюошпи чотпте; лам участие и СтаронгђрдотО въстлнне - « Чернено-
ввдаапи чек*. Слад Освобождение™ жнпял нг.и Влрил и София. 

И » т о ц н п и н : 

За фонд* и фондообразувателя: О О р к т г н н о , Н. Г. Отмени . *,» 
ь 221. ?21; Моих р не I о-К ћ Лшишп..-. с* 202—213; ввденошюго ну леи»: 
13ИА—НБКМ, кол, 47. 0. п. Щ\\ „Сини Попои"— бногра Ьи 1ен (г-игр 01 &- Ц*— 
ВИД (НБКМ. 4». 12* П I* 2285). 

Публикации на документ : Попхрмстой! Г. — иж иол сьЧ* (ат-
вдп) нубл акшени от пторвгл гстрЯдкЯ „Зяшккн За ОсюбОюгспието ш 18 

! ею 1878 I --* »-

Запазенн саЗ тетрадки <* неговн сдомвш*. Първзта, озагла-
вей а »Спорен за града Русс и неговнте женн-змозонки в 18&3 г-% 
съдържа: кратки сведения аа града« за положението на жите-
лнте. Отраженнето на ^Уско-турската война (1828/29 г.), на 
Крнмската ноши И мннаването на войскнте; за църковнато борба, 
в коятоучастоувал» н жени—баба Тонка идр*;:за посрещането 
ца екзарх Антнм I в Русс (1872 г«); за зараждаието на револю-
1Ш01МЮТО движение н участието на чнталището в него, и смиите 
споменн нма предания за стари хай пути и войнодн (за Курти ,воЙ-
вода п др.); за иашесхоията на енйяари, даалннн кърджадннв 
Тревнснско; за отвлнчане на жени и депоГшм В с- Златарица; ста* 
ри пародии песнига неволите на рооството; иакрая са описаны 
заслужите на баба Тонка кьм революционного л а т . Втората гет-
радва—»Записки за Оевобожденйето от 181>5 го(д) до 1878 г.* — 
съд7>ржа главно споменн за участието на Попов в революцион
ного движение: нодгюмагането на четнте на Ф. Тотю, П- Хи
тов, Хаджи Димитър л Ст. Караджа ; участие н Червеноводската 
чет:) (сведения за четата и с. Чернена вода); уГжйството на 
А. Юьнчев и отаивн за него; срещата на Попов с ион Харнтон 
вьв Парна» от когото нпучил за готвеиото ньстаннс п беглн 
ланнн аа Анрнлското въетанне (тежкото положение на мина-
ващите нре;* Варна заточеннцн; вадържансто и обесването на 
някои заподозрен» -х. Ст. Неделчов и др.); сведения за Руско-

1 Н« иомс&хЫЁ да установим точно юлшдоц. 
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турската освободители^ война (ндвзнето из руските вовеки във 
Варна и пр.); образуванс на комитета „Единство" и Търиово 
след Освобождение™; протеста, ротвен от комитета против 
решеКИнтя на Берлннскня конгрес; съставянето на турско па-
раходно дружество за плаване по Дунава от Тулча до Видны 
в лениостта на българина П. Аргиров в това дружество. Третата 
тетрадки „Реформатора Метят (Мндхат) наша в Русе Ј862* 
СЪДЪржа сведения за „Упранлсинсто на Мндхат паша, 
илваннето за валяя » града Русе Туна валият 186Й год." (меро
приятии около благоустройството на града -болияца, хотели, 
учнлнша, банки и др.); подробности за еъэдававсто и ръхово-
деието па адмнннстраиинтл; вницнлтивата :*я обработването на 
ллощнзвсъздававезеленчуковаи плодил градшш; съэдрваиста 
ня турско параходно дружество (с быияи н кондукторн н 
курнсрн); отварянето на работилницн с над 100 души иайстори 
нДрехарн"1за вэряСуиеане дреки за служешитс от габровскн н 
тревненскн шаяк; злоупотреби н.нздевателсТва над бъдгаря йт 
Дели Неджнб, дошъл в Русе след отэоваването на Мндхат 
паша в Царнград; за Ст. Отамболов, дейността му след Осво
бождение™ и уоийството му и др. 

Ф- 137; 6602 док-; 1845.- . 1922 г.; I нив, оп. ; пост, в 
1929 г.; бълг. , рус. и тур. ез. 

ИГНАТИЙ РИЛСКИ 

(мнреко нче Христа А. Панов, дпехал Христа) 

(ролен и 1812 г. - - с\ Коггспсц, Омоксшско; починал а 1920 р. — София) 

Дмгогодишси учитед, духоониК| обшсстаоимюяигмнсски деец и кишкой« 
ник. рашнши якгаш дсАлон главно слел < |аюбожлсниио: ршподосновдтёл 
нл & „Седянин", нэд. 1879—131>4 г.. приложил да нэлнад след 159; г. ПОД 
гшет пСгвептк4*; радегсд за демократизация и [>сфоЈ>ми и ццжпзтп и и 
ОСН01МШЧС ни Соещсянческ)! сыта« 

И з т о и м ш н ; 

За фондообрдлувателн: Милнов, К), КПП. С 223; Цлпкоп, Ст. 
Бъэтараша щвдоеллшю иъркил от Оашбождсниеш до настояще вреде. В: 
ГО\ БОГОСЛ. фйк. Г. Х\'К 6, 1938/1Ш С !>7. 

От аятобиогрйфичншпе и биографична матернали за фон-
лообразувател» са запазени неговн молби и изложения ДО 
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различии лица и институт, съдържащн даннн за обществената 
му дейност; за натиска, упражнен върху него, за посгьпваието 
му в манастнр; правилннк на Духовнатл семинария в Москва 
(1870 г.), чнйто възпнтаник е Игн. Рнлскн, и дипломата му 
(1872 г.) за ненното успению завършване; служсбен спнгьк; 
некролог по случай годжннина от смъртга му. 

Малък брой документ дават сведения за матсриолното 
състояние на фондообразувателя, отношенннта му с частнн н 
държавни кредиторы и пр. 

Вмчерновнте на птмагпа на Игн. Рнлскн до архнм, Доснтей, 
екз. Иосиф, Партений Софийски, кпяз Фердинанд и др. са за-
сгьпсни слелните въпросн: необходнмост от снещеннчески 
съюз; критика на киигата на Ил* Клъскон „Кратка история на 
християаскэта православия църкча- и др. 

Многобройнн са пнсмата до фондоовразуттедя. Техйн 
явторк са: архнм. Авкеентин, архим» Антнм, спет. Н. Ангелов, 
Йбс. Какърлжмов, Ил. БлъСков, архнм. Борис, Н. Влядикпн, Ин. 
Войвэлов, П. Гепчев, митр. Гервасий Слнвенски, протоиерей Ци. 
Георгиев, митр. Григорий Доростоло-Чсрвенски, М. Гсров, Сл. 
Гулабчев, \\. Далъкчиев, Ст* Джансъзов, С Добровнч, архим. 
Доротей Иоианонич, митр, Доситей Самоковскн, архнм. Доси* 
теЙ Козачев, М. Дринов, Евгений Рнлски, И. Жекои, екз. Ио
сиф, митр. Климент Търновски, Д. Днмов-Македонски, митр. 
Максим, митр. Мнлегнй, архим. Мстоднй, Т. Милков, митр. \\л-
тананл Охридски, архим. Неофит, Ннкнфор Рнлскн» С Никон, 
архим. Пантелеймон, митр. Партений Софийски, Ал. Паскалей, 
архим. Пахомий, кап. Паул, П. Петрушевски Г?), Н. Попов, 
снещ. Ив. Радев, Д. Ризов, митр. Симеон Варненски-Прсславски, 
К. Спространов, Ст. Станнмнрои, Д. Станчов, архим. Стефан, II. 
Стоянов, И. Стоянов, митр. Теодоснй Сконски, архнм. Теофилакт, 
иконом Г. Тнлев, К). Филаретовд, мнтр. Фотий, саещ. II. Франгов, 
II. Хнтева, К. Шапкарев, Ст. Шишков, д-р М. ШншнйнОв, А. 
Шопов и др. ГТисмата засигат слединге нъпроси: формиране и 
укрепване на свещеннческите братства; йорбата за учредяване на 
свещеннческн съюз, за положението на различии свещеннци и 
заплатите им, за превръщането на в. „Оьветник*(бнвп! „Селя-
ним") в орган на Снещеннческин съюз, грижи за неговото спи-
сване и разпространнване; борбите на българскня народ за на-
цнонално обелинсние, и кон ом и чес кото му развитие и културнин 
му напредък; ролята и мястото на Ьългарската екзЗрхин в 
културно-иросветното развитие на народа и в борбата против 
аснмилаторскнте домогиання на чужднтс релнгиозин сияния н 
прупаганди; двустраннн прояви на добри чувства и стремеж 
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за българо-руско прнятелство, за българо-сръбско разбира-
телство и др. В кореспонденцнята има сведения и за църко* 
виня събор от 1871 г, в Цзрпград; участието на Игн- Рилскн 
и на Кв. Вонводов в нацноналноосвободктелното движение; 
архива на Неофит рнлеки; доставки но Хиршовата жслез-
инца; гостуването на Ф, Успенски в Рнлския маиастнр; бьлгар-
скн студент» в Русня; бългорската гимназия в Солуи; Самоков-
ската семинария; войинте и иоениите действия прел 1912—1918 г.; 
помохамсданченнте българн ; доброволки по вреяе на Сръбско— 
българската война; учебното дело предп и след Освобожден«* 
ето и др. В писната се намират податки за нсторията на Меаник, 
Панапоршце, Рнлския маиастнр, Охрид и др., както и за дейност-
та на митр- Климент, митр. Герваенй Оишеипш, екз. Иосиф и др. 

Офиццалнн пасма па Мшшстерството на народипто просве
щение, днректорл на гимназии — София, п др., раэкрпват дейиост-
та на Игн. Рнлеки като ректор на Сацоковското духовно учи
лище (семинария), като учнтел но вероучение в София и др. 

Във пръзка с книжовната и публицистична дейност па 
фондооброзувателя са голямзта трупа документу спързанн С 
в. „Оьветник*: за нзпратсни материал« за иублнкунане; за раз-
пространеннсто и абонамента на вестника; за Свещеническня 
съюз и лр. Запззенн са и следннте ръконнсн на Игн. Ридскн: 
„Хроника4* (споменя н бележкн главно от 20-те годнни па 
иашкя век, за войннте и пр.); бележкн за учебннцн по веро
учение ; рецензии за богословски книги, праненн в качеството 
му на член на Духониата «ензурна комненя; трудове по тео
софски вънросн. 

Между докумептитс отг $о и за другн лица се намират 
писмата на иеромонах Аптим (1871... 1873 г.) във нрьзка с 
учнтелетвувапето му, изпрлтенн до иеромонах Пантелеймон; 
ннсмо на П. Мусевнч-Борнкон до А, Андонов (1913 г.) за зя-
плащане такса на дъщеря му в Търгонското училище и др. 

ф. 138; 70 док.; 1824... 1894 г.; ннв. оп. II В; пост. 
1928 г.; бълп, араб, н тур. ез, 

ВАСИЛ ГАНЧЕВ ВАСИЛЕВ 
(Ганчов. Плевнелията, Гаичоолу, Вдснл Войнода) 

(родеН в 1837 Г. — Пленен; починал и ШК1 г,— Бдоигрод) 

(Ччшлюшитер и гтошшекн ддеи <1Т Въэрцждлщчо; разалдо бунтоваячодй 
доЛнтгг ог 186-1 до 18*й Г.Ј 3*Г0<№Л в Мярднл, След Огнобождсниош—ГЬртв&и 
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Илточни ци: 
За фондообразувателя н фонда: К я рак остов, Ст. ДЗ. 1946» с. 

97—101; Трифонов. Ю- Ил гаек, 1933. г. 2И--297; пенсионного му дело 
БИА—Н1ЖМ. кол. 47, I 511. 

Публикации на документы: Клракостои. Сг. — «ж нос. съч.; 
Трифонов, КХ — вж нос. СТЛ| с 294-297, 

Във връэка с имотното сьстояние на фондообразувателя 
са запазенн николко разпнскн от Д. Маркое до Ганчев за по
лу чени суми за наем от къща (1876/77 г.). 

Между кореспонденцинта се намнрат писма на Ганчев 
(1876—1878 г.) до Черковното настоятелстно в Плевей, до Н. 
Цанов, хаджи Али ага в Плевси и др. във връзка с урежданс 
на семейнН вънросн н сметки, възникналн след изпращансто 
му на заточение; за притеснения от страна на местни турци 
спрямо близките му в Плевси след смъртта на баща му; за 
режима на затиорннците в Мардин; за лодадена молба от 
Ганчев за освобождаването му от заточение. Авторн на писмата 
до него са баща му Г. Василев, С Влаев, Ан« Поплинов, Д. 
Мръвков (заточеннци в Днарбекнр), Хр. Ганчов, А. Мръвков, 
Те засигат следните вънросн: домашннте несгодн (неуреденн 
сметки и борчове на Ганчев след изнращлнето му на заточение; 
лошото матсриално положение на близките му); съветнте на 
баща му до ззточеннцнте в Мардин (да разчнтат на застъпнн-
чеството на тамошний нладнка Дананл за смекчанане на зат
ворнический режим); живота на заточеннците, амнистнрането 
и завръщането им; пярнчен спор между Г. Мирковнч и Д. 
Мръпков; поскъпване на живота в Българнн (1877 г.); стойност-
ТВ на (снижайте пари, гроша и лнрата. 

Във връзка съе заточението му в Мардин са и запазените 
николко документа (молба, решение, бележки и др.), конто 
се отнасят главно за увсличаване на сумата, определена за 
лнчната дгевна изл[>ъжка на заточеннците. 

[ ю-многоороннн са писмата до семейството на фондо* 
образунателя. Писмата на Ганчев до баща- му съдържат след
ните сведения: за търговската дейност на баща му, касании в 
Пленен; за иоложевнето на заточеннците в затвора; за смъртта 
на великий незир Али наша (1874 г.); за положението на зат-
ворницнтс в Царнград; за заточения заедно с него Г. Манчов 
от Плевей; за тежкото пътуване и нрехвърлнне от цариград-
скнте затвори в Мардин и др. Николко писма до брат му 
Христани дават сведения за водена кореспонденция между 
В. Ганчов и Ан. Поплинов и за завръщането му от заточение. 
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Двете прошения (1893/94 г.) от жена му Гица В. Ганчева 
за отпускане пенсия на мъжа и до Миннстерството на фннансите 
и Народного събрание и София съдържат спедення за революци-
онната дейнос1 на фопдообразувателя. 

Ыпколко разниски (182-1. - - 1842 г.) за уреждане на сметки 
от зяеми, борчове, прехнърляие на имотн и др. свидетелствуват 
за матерналното состояние и търговската дейност на дядото 
на фопдообразувателя — Васил Ганчев, кожар в Плевел. 

Запазени еа и махленско сиидетелство за благой адежд и ост 
(1863 г.), издадено от поп Иетьр н др. от Плевей на моркчия-
та М. Василев; спнсък на бакърени съдове; разписка от 
осем бъягарн от Плевен до Хасан Хафъзоглу за дълг от 10400 
|*роша ере т у стойността на кожи, доставенн от Хафъзоглу, н пр. 

Ф. 139; 39 док.; 1820... 1862 г.; инн. он. II В; пост. 1928 г.; 
бълг., гр., рум. и рус. ез. 

ТЕОДОСИЙ (БОГДАН) ПОЛТЕОДОСИЕВ ИКОНОМОВ 
(Иковомовнч) 

(роды I! 1836 Г. — Сшмдои; почтил В 1871 г. — Белград) 

Кинжонннк и общестпелнк нрс.Ј Възрлждлиего: сьтрулпик нл Г* С. Рако* 
веки при редшпнрше70 па „ДуаадДОЈ лебед" (1831 г.); ушгел и директор па 
Ншгршккгш гнмналия, 

I I 31 очи и пи : 

Зй фОкиообрлзупателя: АГСР* Т. II» с 459; Йокои, 1>. .КЈГЈОГПОУ 
шДј* у нас- — БъДГ. мпсъл, X, 1935. кн. I, с. 3—24. 

Зипазеннтс ннколко писма (1356—1857 г.) са писани от П. 
Ангелов, А, Кйновнч, X, Мустаков, В. Попович и Ст. Тошковнч. 
Съдържат беглн сведения*по следните пъпросн: за учащнто 
се бъягарн » Клев, за „драмата на Кјиевските] студ|енти|"; 
за сумм, нзпратенн от |К.Ј Чокан на Икономон; за Болградскзта 
депутация до рускня император; за организиране на българската 
емнграцня в Нранла и събиране помощи в полза на елнвенскнте 
училища; за пътунане на С. Филаретов н Ив. Денкоглу из 
Европа и др. В тях се споменават нмената на Ал. Рачннски, 
П. Грамадов |Кьорчоолу| В. Попович, Недслковкч и Др. 

С книжовната дейност на фопдообразувателя са свързаии 
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една тетрадка, която съдържа част от гръцка грамзтнка и 
откъс от български ръкописен речник. 

Най-многоброннн со материалите, отнасящн се до семей-
ството па фондообразувателя. 

1. Материалите от и до поп Теодосай (баща на Г- Ико-
номов) сп следните: пнсмо на нон Теодосий (1834 г.) до митр. 
Илармон Търновскн по брачни пъпроси; пнсма до поп Теодосий 
(1830 . . . 1836 г.) от Гедеон и Нектарий от Хнлсндарскня 
манастнр» Днмнтрнос Гам, митр- Иларион Търновскн, архим. 
Неофит, игумен Ппртеннй от Троянскня манастир^ Г* СолакОолуг 
и др. Те засягат следннте въпроси: нзнратеин богомолий в 
Хилендарскня манастнр; предаванс «аманета* па Д. Станчооглу; 
лосешеинето на митр. Иларион Търновскн в Пленен, Орнхоио и 
Свищов; заповедта на вселеиския патриарх хрнстняннте да 
иэпълннт задълженнята си къы държавата, а смутнтелите ни 
обшественото спокойствие да бъдат наказали; събнранс вино 
за Троянский манастнр и псшоши във Влашко от свищовим; 
нзграждане на черквата „Св. Илия" п Свшцов; назначаването 
на поп Маско (Паиснй) за надзорник и иэповедннк на черквата 
в Ннкопол и пр. Вероятно със свешсническата денност на поп 
Теодосий са и следннте материалН: откъс от архиерейско на
ставление отпоено украсявапс на черквите; част от тетрадка с 
бележки по релнгиоэнн въпроси и прение на молба от свшцов-
скнте гражданн (1835 г.) за иострояване на черквата «Св. Илии** 
и др. Залазенн са и следните документ» от архива на поп 
Теодосий: уверение за дадена зестра от Хр, Маркова, няколко 
сметки, бележки и спнсъцн (1840... 1852 г.) за получени и 
похарченн суми за книги, храня, обувки, нрати и др-; за обо
значена количества и цени на никои стоки -СОЛ* КОЗЯ иастърма, 
лук, лета, пеетил, суджук, червиш, мед, салун, спи камък, 
тамян и пр.; за събранн сумн от различии лица от селатл 
Горна Ливийца, Джул юница и др. 

2. Материали от и до мапката на Г. Икономов — Роксандра : 
две пенни пнсма—чернови (1862 г.) до еина и Т. Икономов и до 
брат и Ангелам! Каноннч и пнсмо на Т. Икономов до нем ПО 
личин въпроси. 

3. Материалн до сродница: три бележки (1820, 1832 и 
1845 г.) к евндетелство (1832 г.), издадено от митр. Иларион 
Търновскн на пои Xристо Икоиомович поп Дунчов (със сведения 
за ученнето и ръкополагансто му за четец/дякон и иреавнтер 
в черквата „Св. Николаи- в Плевей; за сумата, конто с платил 
за това) и др. 

Между донументалншпе материала от и до други 
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лица са эапазенн: пнсмо от К. Турчииов — Одеса, до архнм. 
Хрисант Дойчинов — Киев, от <> ноем. [б. г.|, в което споме-
нава за зэпознанството си с одеските бългзри. за отношеиисто 
им 1,-ьм положеннето в Българпя, за четирн българчета, на 
конто архим. Хрнсаит помагал матернално, и др.; Чернова на 
стихотворение, озаглавено „Таса н Щ а " (гака и Мина). 

Ф. НО; 65 док.; 1843... 1885 Г.; 1 ннв. оп.; пост. 1930, 
1949, 1950, 1952 н 1954 г.; бълг., тур- и фр. ез-

ЙОСИФ ГЕНОВ ДАЙНЕЛОВ 
(Дннолон; пссвд. Един нопо-нехтар) 

цнмш я 183!» г. — Русс; починал в 18Н1 Л — Русс) 

::роп:еи*". ШШ1НСКН М общеатмт-полнтчеаа! д«и от Вирждяисго: 
съмншдепнк ил Г, Рзковскн и ролавен до*шсннк на лэдгоання ог него и, вДу* 
1КШСКК лсбед*, СЯед Осос&ждсншяо сьдебен служится. 

II А I очи и пи: 
Зафондообразуватсля и фонда: АГСР.Т. I—II: Климент Търнов-

СКИ-.**, с. 39—№. 
Публикации на документы: А ГС Р. Т. I; Поло», Ч. Черти от живота 

нд С<ш С Рдконски. Русс- '891. 

Фондот съдържа предимно кореспонде-щия. Нан-ценнн и 
^иоРобройНН са пнсмата от Г. Раковскн. Има клнсма от Д. Ке-
реков, Хр. Сенков, Хр. Сланков, Т. Шишков н др. Ог тях могат 
да се нзвлекат сведения за списването, изданането и разпро-
страненлето на в. „Дунавски лебед" и сътрудннчеетвото на 
I-I. Лайнеров; отлравеното към сръбското правнтелство Нскане 
от страна на турското правителство за забрана на вестника и 
на поемата «Горски пътинк"; издана нею на сп. „Вългарска 
старина"; кннгнтс на Т. Шишков „Начали«! етнка4 и „Първа 
храпа44 ;борбата на българскнн народ за църковна незавнсимост; 
додюгванннта на гръиката патриарший; католическата и протес-
тантската пропаганда; униатского движение веред българнте от 
11арвград и ваегьпилото разцепление между тях; действията на 
Хр. Взклндов и Др. Цаиков в полза на уннята; отваряне на 
униатски църква в Царнгрид и др. В пнсмата са засегнати сыцо 
търговеки и стопански въпросн. 
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Между запазеннте печлпчи материала се намнрзт: лнто-
графирано изложение (1843 г.) от 'Ал. Екзарх доВнсоката порта 
и Великнте енлн но българския въчрос, озаглавено „Нэдпис 
ради болгаров"; лист от брошура (18!>2 г.) от К. Евстатигпич 
.Положение™ на България, българските дневннкарн и предста
вители" ; проспект »ъв врьзка с осиопаиането на пансиона ,Св. 
Иосиф" в Цариград с данни за прненане на ученики в него и 
за нзучаваннте предмета. 

Запазени са и документални материали от годнннте след 
Освобождение™: указн и доклада, подпнеанн от книз АлеК-
сандьр I Батеиберг и княжеския КОМИсар д-р Г. Странскн 
главно във вр-ьзка съе Сьединеннето (за отнускане на су ми; 
за неловолство от страна на чуждите подаянии, конто; под-
готвялн писменн иротести; за назначаваието на 3. Стоянов и 
Д. Ризов като чиновники за особеии поръчки; за оставката на 
П. Р. Славейков и Й. Груев от длъжноетта помощи нк-комис при 
в Източна Румелня). 

Ф. 141; 52 док.; 1871... 1901 г.; ннв. оп. И I!; пост. 
1929 и 1930 г ; бълг., англ. и рус. ез. 

ИВАН ПЕТКОВ СЛАВЕЙКОВ 
(псевд.: Баром фон Бръмбал» малък СлаиеЛ» Чурулнков) 

(ролен п 1853 г. — Тршшя; ПОЧИНЯЛ н 1901 Г. - Софи«) 

Сип на II. Р. СлзвеПков, учктш и кпнжонннк приз Възраждлнсто. След 
Осюбождспиего: учнюл и публицист, народен нрелемшггол, кыет на София 
н мншктьр на просвещеннето; актншш ЧИП но Либсралнагл партия, сьтрудинк 
на [I. Каравслоо. 

И з т о ч п и и н ; 
За фондообразуиателя: Иван И. СлшеЯков. — Лстопис на Бъл1. 

кпнж. д*по п София. И, 1900—1901, с. 80-86; Милн П. СллвсПкон (Некро
лог.) — Бълг. ебнрка, VIII. кн. VI. с 352. 

Публикации на документ: Лнтсрлтурсн архив. Т. I. П. 1\ Слл-
веПков, С, 1959, с. 289—290» 292-294. 344-а45. 

Запазени са чернови на две ппема от ф^ндообразувателя 
до д-р Уошбърн, директор на Роберт колеж, н пасма до него 
от М. Внтанов, д-р Гребенаров, А. Гнурон, Хр. Даскалов, свет. 
Н. Илиев, Т. Минков, 3 . Паламндов, Ст. Панаретов, П. Р. Сла-
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всйкоз» Р. П. Ошпсйков, Д. П. Славенкова, д-р К. Стонлов» 
П. Хаджидимитров, А. Хитов, П. Чорбаджиев и др. В кореспон-
деицнята има обилен материал за живота на семейство Славей-
кови (за тежкото му матернално положение; за живота и дей-
ноеттй на П. Р. Славейкон в навечернето на Освобожденнето 
и първите годинн след него и за учителската му денност в Пловдив, 
Сливен и В. Търново; за нздаването на в. »Шутош" н в. „Остен"; 
за следвансто на Рачо, Хрнсто и Райко СлавсЙковн в Южно
славянский пансион на Т. МНПКОУ; за учителствуването на фондо-
образувателя вън Враца и Роберт колеж), В кореслонденцннтп 
нма сведения още и за; хода на българския черковеи вънрос 
след 1870 г.; съетоянне на учнлнщннте работн в Трявна, Врана 
н Габрово преди Освобожденнето и в периода на Временного 
руско управление съе сведения за учителнте Хр. Даскалов, К, 
Десимнров, С. Христов и др.; тежкото материал но положение 
на учителнте след Апрнлското въетанне; илачевното съетоянне 
на училнщатя в Сливен и подарената сума от Скобелен в 
тяхна полз а; следвансто на К. Стоилов в Хайделберг, на 
П. Тъпчилещон в Лондон, на Ат. Хитов в Одеса; учителству
ването на Ст. Панаретов в Роберт колеж, следващи там бъл-
гари и въвеждането^на български езнк в колежа; дейноетта 
на М. Аиков и М. Иотнн по органнэнрането на Ботевата чета 
и съдбата им в турскнте затвори след неЛното рззбнване; учас-
тието на тревненската младеж в Апрнлското въетанне и пре-
дателството на някои тревкенскн чорбаджни; рэзискванията в 
английский парламент за турскнте жестокости при патушаване 
на въетаиисто; военните действия по преме па Освободителе 
ната война (превземане на Никопол, Лопеч, Враца, Плевей и др.); 
посрещането на рус кия император в Пленен; общинското дело 
в Тряииа и Враца (устройство, съетав и денност на прнвре-
менното правителство, а след това на гражданското управление 
във Враца начело с М. Лукашов); вътрешното положение на 
страната (борбите между либералы п коисерваторн; провеждането 
на нзборн, отношението на кнде Александър Батснберг към 
конституцията; унравленнето на Източна Румелия и прнсъедн-
ияването и към Княжеството и ир.Ј; окунацнита на Босна и 
Херцеговина от Австрия (1878 г.); стремежнте на Австро-Унгярня 
към Македония; военната подготовка в Гърцня и онасноетта 
от гръко-турска воина; въетаннето в Крит и предстоящи реформи 
от страна на турското правителство; разпространеннето на 
в, *Деи\ в. „Век41, „Периодически списание*, в. „Зоринна" и 
сътрудничеството на Ст. Панаретов в него; разпространеннето 
на кннгнте „Всеобща география" от Б. Петков, „Тайнитс на 
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ииквнзнцтгга", „Цариградскнте потайностн" н др.; слухове за 
убийство №) П. Р. Славеиков; фалита па търГовеца II. Василев 
от Враца; завещание на българина Мандралжпеп, жииееЩ на 
о-в Цейлон, и др. 

До мааката на фондообразувателя са заназени две иегови 
пнсма по семейнн въпросн. 

Ф. 142; 28 док.; 1851. . . 1878 г.; ннв. оп. II В.; пост. 
1929 г.; 6ълп,гр. и тур. ез. 

ВАСИЛ ЦВЕТКОВ (ЦВЕТАНОВ) ПУПЕШКОВ 

(роден и 1837 или 1838 (?) г. — Тстевев; убит през 1888» г. — Тетенси) 

Прос«сгс» н революционен леей от Възрлждлнсто: дьлгогодншеп учет«; 
участник и църкошшчншимшнлте н рсршюциониите борбн; сек|>стар на IV 
тсвеискнн революционен комитет; ЭДОЧДО и Днлрбекнр нън пръэш с лрайако-
наткни оГтр 1872 г.). След Освобождением —чиновник и народен предста-
«тел. 

ИзтОчинЦн: 

За фондообразуватсля и фонда: Лазя ров. Ц. Читалшалга в Тстс-
пенехо. Члевсн, 1936. с* 120—122; Унджисп, Ив. 1-дин дсец от мнналото.— 
Учил, и р г г л м 1029, кн. 10, с. 1180—1182; пенсионного му д<ую: БИА— 
НБКМ, кол. 47, II 550. 

Публикации на документ»: Уиджиен, Ин. — вж пос. ст. 

Пасм&ша до фондообразувятеля от жена му, Д, Маичов, 
поп Христо и други члеионе на черковната община в Оряхово 
се отнаелт до предложението Пупешков да стане учител и 
певец в черквата в Оряхово {1#72 г.); уреждането на сметки 
по продажбата на книги на Маичов; семейнн ьъпроси. Те 
съдържат и бележкн на Пупешков за заточението му, и имена, 
на заточеин българи. 

От просеет < ата н обществено-политаческата дей-
ноет на фондообразуватсля са запазенн протестно писмо (пре-
пис) на жители от Сенлиево и казата във връзка с отлъчването 
на Ил. Макарнополски и официалиото им отказване от Гръцката 
патриарший; слово на Пупешков пред жителите на Троян във 
връзка с нъзпитаннето на децата и необходнмоетта от урежда* 
нето на училището ИМ; прошение (Чернова) от заточеницнте в 

1 В някои нзточннцн се сочи 1887 г. 
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Днарбекир (1873 г.) за получавзне ни известии свободы с опи
сание на теглата им» прежпвени по пътя и на заточение. 

Писмата на Пупсшков до жена му Мария, учителка в 
Тетевен, пнеани по време на заточението му в Диарбекнр 
(1873—1876 г.)# съдържат подробности окаю живота на заточе-
ниците (от Вндраре, Тетевен и други селища нъв връзка с 
арабаконашкия обнр, от Свищов с четата на Ф- Тотю в 1867 г,), 
както и срока на наказаннсто им, ннената на другарите на 
Пунсшкоы и др. В тях има податкн и за нкономическото 
положение и бьлгарските зени по това време. Писмата му от 
1878/79 Р. ей свърэани с дейноетта му кзто чиновник и нар. 
представнтел в Учреднтелното народно събранне. 

Запазено е лисмо от В, Еушаранои до М. Пунсмпкова във 
връзка с тежкото положение на заточенитс в Диарбекнр. 

Няколко писма и разпискн за иензплатенн дългове» взсти 
взаем пари, цената на зърнените храни и пр. преди Освобожде-
ннето се отнасят до Стамат от с. Къгшнопо (Търновско), 
Цв. Ненков от Тетевен, Д. Зенов от Крайова» х. Т. Иванович 
от Чириан и др. 

Ф. 143; 13 док.; 1899... 1920 г.; инв. он. II В; пост« 
1929 г. 

ДИМИТЪР КРЪСТЕВ ПОПОВ 

(родов и 1855 г.— Калофер; почшш в 191$ г.—София) 

Държмгён н политически деен след Освобожденного: ннцнстър ш обацесгво-
иитс сградн, имниша и съобщсиняш (1902—■ 1905 г.); упрэцлншщ Мнипстер-
ството ил гьргошшгз и земоделпето (1903 г.); занимдш ее и с журналист-
чедса и црс0одачсска лейност. 

II 3 ТО 4 11 II 11 И! 

За фондообразувателя: Бобчев. С С. Д. К. Попои. — Б ъ л г, сбир-
к л. 1909, кн. 2, с 153; Иванов Ю-, ВПП. С 192—193; Сскулоп. Ь; 
Нанлпс ирзднтелствэ.♦ ., с. 31; пенсионного му дело: БИА — НБКМ, кол. 47, II 
1293-

Заназено с пнемо на фондообразувателя до С Добровнч с 
изразени оерноподаннчески чувства към КНЙЭ Фердинанд. Пис
мата до Попов са от следннте лица: КВЯЗ Борис Търновскн 
(благодарствеио); три от С. Добровнч (с благодарности, мнения 
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н решения от ммсто на княз Фердинанд; от Ц. Р. Лам... (?) — 
(със съвети да подале оставката си като министър); от княз Фер
динанд (с благодарности за разкрнване на лошото състояиие па 
повереното му министерство; с пожелания да се слектрифпцира 
СофиЙската гара; с поздравления и но въпроси, свързани с 
мнннстерската дейиост на Попов). 

Запазени са н две писма от Ив. Вазов до М. Д. Попова, 
с конто изразява приителските си чувства към иокойнин й 
съпруг и благодари за неписаного от дъщеря нм стихотворение, 
посветено на неговия юбилеи. 

Ф. 144; 3 док.; 1857, 1865, 1866 г.; ими. оп. II В ; пост. 
1929 г.; рус. ез . 

МЕРКУРИЙ ДИМИТРИЕВ ГРАМЛТИКОВ 
(родеи в Солун1; гючннгл п 1865 г. —-Одесл) 

Бмгарнн, на рускя служил (цензор н Одета); зашмцал на 1л.лгирското 
одеско нзсгошелсию имог за просвети челн. 

Изто-шнцн: 
За фондообразуватсля; АГС|>. Т. II, с. -112; В с л е в, С. ЗК..., с. -137—442. 

За назовите три документа (копия) са във нръзка със за-
еещаната от фондообразунателя кыца на Българското настон-
телствэ — Одеса, с чиито приходи да се издържат българи н 
рускн учебни заведения, а именно: акт за покупко-продажбзта 
на кыцата; завещанието на фондообразупателя със заверка; 
наставителен лист за прехвтрлпнето на къщата на Одеското 
българско настоятелстно. 

Ф. 145; 7 док.; 1834... 1883 г.; инв. оп. II В ; пост. 
1929, 1939 Г. 

ГАВРИЛ БАЕВ КРЪСТЕВИЧ 
(роден и 1820 г. — Котел; починал п 1898 г. — Цлрнгрлд) 

Полит нко-обшестнен » каижовеи досц през Възраждансго: участник и 
ндционадно-църкопната борба като привърженик на консервативного течение; 

1 Зкегя не моишме да установки годмната на раждането. 
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засмлл отгшорни постопс и турскдта сьдебн4 иерархия, Скд Освобожденного 
гсн.-губсрнагор на Източнл Румслия. 

Източнмии: 

За фондообраяуватедя: Ьллзбаноо, М. Гшрнл Кры-щшч (Народен 
Леси, кннжопник, свдш, уцравипм). С, 19М ; КВЕ. Т. III, с. 181* 

Петте Пасма от Кръстевич до майка му Рада Хаджи-
гандева отразнват впечатленията му от Царнгрзд и тъгата му 
по Котел, евндетелствуват за отпрааените срещу него критики 
и царигралскнте български Вестнпци и пр. Писмото на зет му 
В. Славов е по личин ьъпрос». 

Запазеп е » български превод н султапският фермам за 
наэначавэнето на фондообразувателя за генерал-губернатор 
на Източна Румелия. 

Ф. 146; 176 ДОК.; 1871«. 1911 г.; 1 инк. О т ; ноет. 1923, 
1Э30? 1956, 1967/68 г.; бълг., рус, и ср. е з . ; част от фон
да— НА- БАН <ф. 54). 

ВАСИЛ ДРУМЕВ (МИТР. КЛИМЕНТ ТЪРНОВСКИ) 

(еписко:? Брашщкн* псевд. Бгзпрк'трастннй) 

(ролен в 1838 г. — Шумен ; тючшш и 1901 (. — София) 

Ршолгошюнсн леей, ибшесгоеннк, шиш лухопннк и ШлгкнЯТ писател 
пред Възраждап^то: родоцушннм па бысярскятя белстрнешка, учасгвуьзл и 
Пъраата бълптрскл легня п Белград (1862 г.); един от СЬЭДОТСЯНте нэ Г>ългар-
ското КНИЖОЕШО дружество п Ершш. След Освобожден нею пнеш духовник и 
министр; един от подлчнтс на борбатл против русофобСКАП »шитика на Ст.. 
Стлыболов* 

Източниии: 
За фондообразувателя м фонда: Л риз уд ПА, проф. Л1. Клниснт 

Тьрновски — Васил ДруЯса.»* С, 1927; К6Е. Т. И, с. 224—225. 
Публикации на документ: Друыев, Наем» Съчннсния, 2. Критика. 

Публицистика. Пнсш. Под ред. на Дочо Леков и Иван Сесгрнмскн. С, 1968, 
с- 386—396, 645—648; Митрополит Клныснт (В. Лрумев) .Автобиогра
фичны бедежки*—Дух. култ.. 1951, кн* 9—10, с. 2—10. 

Автобиография та на фондообразувателя, озагланена нДядо 
Климент (Прочутият)*, обхвата 18<>0—1893 г. Съдържа след-
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ните моментн: учение п Одеската духовна семинария; нздавапе 
на „Нещастна фамилии"; участие в легинта; нздаване на по-
пестта „Ученик и благодетели" (1863 г.); завърпшаие на Киев-
ската духовна академия (1869 г.); участие в Българското кнн-
жовно дружество; напнсиапе на „Йпанко" (1872 г.); приемане 
на духовен сан (1873 г.); живота му в Русе по време на Осво-
Гюдителната война; участие в делегацията до Сан Стефаио за 
иоднасине адрес на Александър Н; органнзиране на богослов
ского училище при лясковскня ыанастнр .Св. апостоли Петър 
и Павел"; ръководството на Търновската епархия, участие в 
иолнтико-общеетвеннн живот след Освобождение™, в дружест-
ното „Чернен кръст" но време ид Сръбско-българската война; 
задържането му ирез 1893 г. по повод речта ну в съборната 
цгрква в Търново на М февр. 1893 г., обвинен в подстрека-
телство на народа към бунт и хули против княза. биографична 
даннн съдържат и докумеитите за награждаването му с орде-
нн, кръстове и грамоти (от Александър II, княз Александър I 
Батенберг и княз Фердинанд); запазени ей и документи за по
стройка на памятник на Климент. 

В кореспонденцинта има няколко черновн на писма от 
фондообразувателя до княз Ал. Дондуков-Корсаков, Т. НЈЖО-
лаевич, иконой Петър (Арнаудов?) и другн съе сведения от
поено политико-обществения живот в България веднага след 
Освобождението: изготвяне временннте правила за управление-
то на епархиите в Княжеството; благодарноетта на българския 
народ към Русня и рускня народ за Освобождението; необхо-
днмоетта от издаването па духонио-лнтературен вестник с име 
.Правда"; посрещането на княз Дондукоп в Русе (май 1879 г.); 
делегацията начело с епископ Климент за поднасяне на благо
дарствен адрес на рускня император и др. 

1Между авторнте на писмата до Климент лнчат нмената 
на д-р В. Берон, Ил. Влъсков, митр. Григории , Дорос толо-Чер-
венекн, М. Дрннон, П. Друмев, Т. Икономов, Й. Соколски, В. 
Д. Стоянов и др. Те иншат по следннте въроси: за словото, 
произнесено в Търново от В. Берон (1878 г.) по случай осво
бождението на града; за дейноетта на Ил. Блъсков в Шумен 
през 1878/79 г.; за църковното управление, наложено от румъ-
ните в Тулча, и но църковннте дела на Русенската митрополия; 
за уреждането на духовното училище в Лисковец и за нзбора 
на Климент за негов ректор; за донесени от М. Дрннов цър-
коони иесиопойкн от Русня с препоръка да бъдат въведени в 
учнлището и нзпратенн от него нзредби за румънската църква; 
за посещение на императорский комнеар в Петропавловското 
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училище; прспоръка за Вълков, завършнл Кневеката духовна 
академия; за проектирано преместване но 1»ългарското книжов-
но дружество от [Зранла в София; за учението на Д. Друмев 
в Николаевский пансион и учнлищните занимания в него; за 
лрооктнте на Хр. Филипов от Николаев да преведе „Нещаетна 
фамилия*. 

Група телеграми от различии градове на България до 
Климент в Петербург (1895 г.) изразяват задоволството на граж-
дани от дейкостта на делегацията вън иръзка с помпрението с 
Русия и полаганс ненец на гроба на Александър И. 

От дейиоетта на Климент като член на Бьлгарското кни-
жоано дружество в Ьраила е запазено писмо от лружеството 
(!871 г.) във връзка с нодготовката за провеждане на годиш-
но събранне. 

Дейноетта на фондообразувателн като народен предста
вите 1 в Учрелителното народно събранне е докумептнрана от 
няколко гшема и синдетелства от М. Стефаиошш от Русе, 
началника на Търновскин окръг н от Неродною събранне в 
Търново. 

Г1о-много6ройнн са документнте (ннсма, прошения, телегра
мм и др.), нлюстрнращи лейкоетта на Климент като ръководи-
тел на Търновската епархия. Пнсанн са от Григорий Дорое-
толо-ЧервенскИр жители на Батошево, Дряново, Ласковей и 
др., екзарх Иосиф I, М- Дрннов, митр. Симеон Варненскн и 
Преславскн, княз Ал. Дондуков-Корсаков, Черковната община 
в Свищов, Т. Рачннскн от Москва, архим. Хрнсапт от Никопол, 
Н- Щербииски и др- В тях се нямнрат данни но следните въп-
росн: избора ну за ръконодител на Търновската епархнн; из-
плащаие дългове към мнтрополията за нзвършенн венчают: 
ръкоиолагане на енещеннцн; ходатайство за приемане на маа-
лежите Ст. Семов н Ас, Николчов и Богословского училище в 
Лнсковец; програмата, режима и храната н Петропавловского 
училище; нъвеждане ред в черковнлте служби; оплаквання от 
свещеннцн за нередОВно провеждане на службите в черкните; 
молби за встънване в браконе н разрешавшие на разводи; еъ-
бнраие помощи от руския свещ. А. Лавнцкн от Русня за пос-
традалнте бългпрн от турцнте; предложения от руския майетир 
Т. Рачннскн за поэлатяваие на нконостасн и кръстове; отиушм-
не помощ на Търновската митрополия иа черногорсца Св. Пра-
вица (студент по медицина във Виени), конто участпувал с Рус-
кия чернен кръет като помощннгс-лскар и бил ранен н Руско
ту рската освободителна война, и др. 

Във връзка с дейноетта на Климент като ч 1ен на Епар-
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хиалниа смосен еьвет на Търновската митрополия са за па-
лени молби, писма и др. до митрополнтския наместник архнм. 
Стефан н до Климент от М. Денег, Цп, Колей, I I Кънеи, Ив. 
Марнноп, М. Недялков, Н. Пенев, Н. Сонков, Ат. СТОЙКОЕ», 
Д. Тодоров и от жители на рэзличнн если: Батошево, Килифа-
рево, Кесарево и др. Те отрззяват оплаквании на селяни от 
свещеиици; молбн за разрешаване на женитбн н разводни др-

От дейността на Климент като ректор на Петропавяов* 
скота богословско училище са останалн негови бележки, пис-
ма, бележкн и телеграмм от М. Дрмнов, Р. Георгиев (ученик в 
училището), училнщна програма и бележка за „Днопно разпре-
деление за храната на учепнцнте в Погос лове кото училище". 

Офнцнэлно пнемо от лружест»ото нСв. Пантелеймон"— 
Пловдив (1880 п), подписано от председателя д-р Ст« Чомаков» 
разкрива целите и задачите на дружеството и канн митр. Кли
мент за член. 

Свидетелство (1887 г,) илюстрнра заслужите на фондообра-
зувателн като председател на д во пЧервсн кръст* по време 
НЯ Сръбеко-българската война, 

Вън връзка съе заведения срещу Климент процесс 1893 г. 
по повод на речта му против княз Фердинанд е запазена Чер
нова на жалба от него, отнрзвена до Върховния касационен съд, 

Към дейността на Климент могзт да се отнесат и няколко 
слова за чествуване на празннка на славянската нисменост, за 
посрещане на рускнте войски в Българня, за чествуване праз
ннка на иСв. Неделя". 

В архива се намират и следните документ!»: пнемо (1880 г.) 
от прхиеп. И. Соколскн до Всерусийскня синод откосно жела-
нието му да се върне в отечеството си след ОсвоЗожденнето; 
ннсмо от Т. Скочев, ученик и Белград, до Министерстве) на 
народного просвещение за отпускане на стипендия да иродъл-
жи образованнето си поради затварине на училницто; „Песен1* 
от ученика на Еогословското училище край Лясковец (1879 г.) 
Ив. Христов във врЪЗКа с неспрапеллннпте решения на Бер
линская конгрес; иечатно черковно слово .Сказание за житие-
то на преиодобннте отцн наши Методнн и Константина, наре
ченного Кнрила, епископ Моравскн, учители славянски, празник 
в I ] ден мая"1 и др. 
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Ф. 147; 3 док.; 1888 IV; инв. оп. И В; пост. 1930 г. 

СВЕЩ. НЕНЧО ЛШЛКОВ ДАЛАКЧИЕВ 
(родсл и 1851 г. — с Медпен. Кшлслско; почшш и 1924 Р. —С Медеен) 

Учнтед и ЈПЛГОГОДИШСЛ свещсннк главно след Осаобожлснието. 

Източ и и ц н ; 

За фондообразуватсля: Йорданов, В. Осло Медлен. С 1940, с 
12Й—129* 

Запазеннте две писма и визитна картнчка от 3 . Стоянов 
съдържат сведения за Г. Тодоров, полицейски пристав н бъдещ 
телохранител на Ст. Стамболов; за ходатайства н по лнчни 
иъ проси. 

Ф. 148; 31 док.; 1848.. 1878 г.; ннв. оп. II А н И В ; 
пост. 1930 г. бълг. и гр. ез. 

АВЕРКИЙ ПОПСТОЯНОВ (СТОЯНОВ) 

<ромн п 1802 Р. — Дупниой: почитал в 1831 г. — Жаблспския нлплегир) 

Духстинк к книжошшк ОТ ВьЗражДйнета; акптел участник п църкошю* 
нашшнзлмлтл бо[*бд: тлкенлмот в Хаеково; нгуми на Осоговскня и ня Жлб« 
ЙЩСКИЯ мэшстнр. 

Изт очи и и и: 

За фондооброзуватсля; Вел св. С Аверкий Стоянов* —Учил, м нег
де д. 1У0а кн. 7, с. 703-728; Стоянов. М. 1»ВК. Т. I. с. 346. 

Публикации на документн: Стефанов, Пп. АюркнП П. Стоянов 
кзто ГПЮТСЛ И обществен доем,—Учил, и рем л е г 1905,1га* 7, с. 728—743. 

Фондът съдържа нлколко писма: от I I Геров (1856 г.) 
отпоено пораженнята от холера в Пловдив за неосыцестпени 
проговори съе Ст. Доспсвскн за нзготняне нзографисвансто на 
Осогонекин манастир; копне от поръчително пнемо (1858 г.) 
от кюетенднлцн, ладено на пои Новко; пистмюрнова (1848 г.) 
от монаентц в Рилскнн манастир до Св. О м од — Петербург, за 
помощ по възстановяванс опожарените проз 1833 Р. манастир-
ски огради. 

Остапалата част от документнте са свързаин с книжовна-
та и проттна оейност на фондообразувателя. Те засягат 
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следните въпроси: българо-гръцките иърковни разногласия; 
нротсстантската пропаганда; благодарности към рускнн импера
тор за Освобождением; протести срешу Берлинский договор; 
поучения, нравственн слова н молнтви на религнозно-етичнн 
теми. Запазенн са и част от негов превод на Плутарх под за
главие „Зерцало, или огледало" и иечатно обявлеиие (1850 г.) 
за издалека иегова книга с религиозно съдържание. 

Ф. 149; 81 док.; 1836... 1882 г.; нив. оп. II В ; пост. 
1930 г.; бълг., гр., рум. н ср. ез . 

ЙОВЛНЧО (ИВЛНЧО) И КОСТАКИ ЙОВЛНЧОВИ 
(ЙОВЛНЧОВИЧ) АНК'ОВИ 

(|юд |̂||1 и почшши 1гм1 Врина)* 

ио&янчи Лкков — Пфговсц и общсствешыкинтнчсски лмц нр*м Възрзэк-
длнето; участник н ньрковнлтл борбд грешу грьнкнн нятроподнт ДоротеЙ! 
иъркокн новей и ктитор. (Сшгьт му М* Ликов бнл шнщизтор и дюн ;*а съ&-
ллваисто ил революционен комитет т.в Врлп:(,) Ошьт му К, Анхоп 6м п.р-
гокц и учится ирез Вь̂ рпждансто, член на чнгллнщети ДЬшрслък* (1871 гД 
а след Освобождении с*—обшегтпеник и чнношжк пьи Вряц& 

I I : и п ч и н и и : 

За фондообразунателнто: Йоио«, Д. Кулуто-птНтпчсста история 
на Врана. Т. I С, 1937. с. 1-М. 187—188» 196-197, 373, 378; Т. II.С, 1943, 
с. 44, Ый; Поп Георгиев. И. Грая Врана«. С 72; Сто пинн» няродци 
ЧК1Ш1ИШС в™ Вршш 1ЯЙ9—1969. Юбилеен сборник. С. 1УЙ9. с. 31 ; докумеи-
тте от (Гоцдя» 

Запазеннтс тема (1853— 187В г.)са алреенранн до Й- и К. 
Анковн. Те разкрш*эт момент» от водсната оживена гьрговия 
съе зърненн храни, набиранн от Оряховско и Ломско и изнз-
сини в Румъния и другаде. Част от те:*н писма са размененп 
между И, Анков^н енна му Костяки и между него и другнте 
му синове: А. Йованчов, Дим. Ив, Анков, М. Ив. ЙованчоВ-
Друга част от пнемата са писаин от В. Анкнн, Т. Начов& Тео
дору, Ил. Томлкен» В- Нешовнч л др. 1[исмата отразяват п&-
рнчш! въпроси н сметки, свъряанм с жнтната гьрговия, гьр-
говия с памук м морска сол н гьрговия съе сено; продажба на 
овце; закуиунлне на цели села, за изкупуване на десятым; про-

1 Годпииго ил рляалнею н счъргга эдеегл не можявде л>\ устявовны, 
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изшздство на ракия от врачанските и ломските села и търго-
в»ш с нея; износ на грозде и др. В лнсмо от 1878 г. А- Йо-
ванчов дава до брат си К. Анков препоръкн за гръцкия кон
сул Ксантос и го предупреждена за нднането му във Врана с 
цел да раэглежда работите на д-р Никол анлн. Две писма от 
М. Анкон (1877/78 г.) до брат му Костяки разкриват момент» 
от Руско-турската освободнтелна война, в конто е взел учас
тие и самнят М. Анков: минаването на Българското опълченне 
през Балкана и за прегърняното от турните поражение близо 
до Калофер; падането на Одрнн; опожарнването на Пловдив и 
Слнвен; ироектираннте условия за мир, В писмо на М. Папа-
эоглу до К- Анкон н»а сведения за бомбарднрането на Видин 
от сърбнте (1877 г.), за наличието на румънека войска в Лом-
ско, за освобожденнето на Лом, за дейността на Ан. Анков 
като градоначалннк на Лом. 

Във връзка с търговската дейност на Й. Анков са зала* 
зени договори, иадължителни писма, записи и разпнскн, издаде-
нн от различии лица (1836... 1867 г.), за нродажба на зърнени 
храни и копрнна, за суми във връзка с разни търговски взема-
ния н давания н сключени търговски сделки; за причисляванс-
то на с, Куннно (1865 г.) към Врачанската каза н др. 

Групата документн във връзка с полштшо-общесгпеената 
дейност на К, Анков след Освобожденнето (1881/82 г.) се със-
тои от чернови на писма, рапорти и свидетелства на К. Анков 
до П. Караиелов, кияз Адександър Батенберг и др,, както и от 
документн до самня 1С. Анков от врачански жители, от Т. Гаи-
чен, Ленчев, А. Цанов и др. Тезн документи разкриват момен-
ти от дейността на К. Анков като *<редседшпел на Врачан-
екая окръжен сьвет (съе сведения по следннте иъпроси: оп-
лакиання от полицейски» надзйрател във Враца, панасял побой 
над селяните в околните села; предложение от страна на вра
чами събнраието на десятъка да става от членонете на окръж-
\\\ул съвет, а не от снециално назначеннте чнновннцн; събиране 
на кукуруз от селата и заплащането му; открнването на II Ве
лико народно събрание за гласуване пълномощнята на кинза; 
избора на К. Анков да участвува с гласуване в избора на чле-
нове и Държавння съвет — окт. 1881 г.; нелравнлно проведени 
избори за кметове в селата; ходатайство за ноставяне канди-
датурата на трънскня окръжен управител А. Цанов за народен 
представител; колебания при назначаването на окръжен лекар 
във Враца след Освобожденнето между д-р Хр. Чобанов и д-р 
Си, Хаджиипзнов; тържество във Враца в чеса на отлдошлня 
се във войната опълченец Ив, Цветков Сеиастшш), 
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Заиазенн са и няколко писма от различна лица до друга 
адресата: от Ил. Хаджицанович, от Ил, Цаиов до брат му 
К- Цанов, от Ст. Бойоп н снновете му до сина му П. Ст. Бойов. 
В тях са засегнатн въпросн от Освободитсяната война: осуе-
тените намерения (порадн бързото пристигане на руските вой-
ски) за опожаряването на София на 23 дек. 1877 г.; нззначе-
нието на Ил. Цанов за временен началннк на Градското уп
равление в София; участието на П- Ст. Бойон в Българското 
олълченне и поздрапленинта на семенството му по този повод; 
изборн в 1881 г. и др. 

Ф- 150; 29 док.; 1868 . . . 1968 г.; инв. Ои. II А н И В; 
пост. 1930 и 1969 г. 

МАРИН ХРИСТОВ ЦОНЗАРОВ 

(М. Цензоров Цонзар, псевд.: Марнн Големият, Бору Еленчснин, 
Асгмрух) 

(ролен в 1829 г*—Ля«о«ц; ипчшш в 1907 г. — Лясковсц) 

Дссц от наиншшмо-релолюцношшто движение нрез Възраждднето: епод-
кнжпнк ил «Невски; председдтел на реиолюциониня комитет в Лясковеи; ра-
боли в ргаузнядагслюта служба и пмза па руските войскн проз Руско-гур-
ската освободите на война. След Освобожденного—чинов»»«. 

Иэточнн а»: 
За фондообразувателя: Мине«, Д. Град Лясковсц,» Взрна. с. 330—338-
Публнкац»" на документ»: Стрд ш »мирив. Д. Т. В. Л г с 113—114. 

Няколко нзрезки от вестпшщ и едим некролог (1907.. . 
1968 г.) съдържат биографична данни за фондообраэувателя. 

С аисио от 1904 г. читалище .Развитие" в Разград иска 
сведения от Цоизаров за революционного движение в Разгрздско, 
за първото основано читалище „Оъгласие", за просктнранни 
литературой сборник, конто ще издадат, и др- Запазена с и 
ода от И. Козлен, нзпрзтена вероятно на Цонзаров по случай 
именннн му деН, 

Следннте документи са свързани с револ&цаонната дей-
ност на фондообраэуиатсля: писмо на В. Левски във връзка 
с общото събранне на БРЦК в Ёукурещ (апр. 1872 г.); за 
отноането ну на събранието с но един представител от окръ-
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жие; за проектнрання събор в Българско; за качествата на 
представителите и необходимата им документация. Запазено е 
и окръжно писмо на БРЦК в Българня (1872 г.); сметка за 
дадени от М. Станчев (1872 г.) суми нъв пръзка с револю-
ционното дело на БРЦК; възвание на Привременното прави-
телство в Ст. планнна към българскни народ (1869 г.). 

Във връзка с търговската дёпност на Цонзаров има 
една разписка (1868 г.), подписана от Г. Геор[гнев|, н сметка 
за разни стоки. 

За дейността му като касчрр на Зе\-еделските киси 
(Лясконец) е эапазена парнчна разписка (1883 г.). 

Циркулярно пнсмо (1890 г.) от Българското опълчеиско 
дружество в Русе за издигане паметник на зашкалите поборници и 
от.лченцн дава сведения за дейността на М. Цонзаров като 
0колийс*и ковчежник на с. Кесарево, Търновско. 

Запазените няколко писиа на М. Цонзаров (1875... 1878 г.) 
до еина му Тодор са във връзка със заминаването му за 
Разгрпд и Силистра, по търговски и лични въпроси. Три писма 
от брат му Христо съдържат молба за изпращане на никои 
книги (всеобща история, турска граматика, атлас и пр.) н др. 
Запазени са и следните документи на Т. Цонзарон, нздаденн 
между 1875—1882 г.: две разпискн от училнщното настоя-
телство в Габрово за платена учнлищна такса; позволително 
от Митарственото управление в Лясковец за продажба на 
епнртни нитиета; договор между Ст. Стамболов и Т. Цонзаров 
във връзка с някакно дело. 

Има и една сметка за взетн неща и пари при „Обнр на 
шанките на 1884 год., юни 7й. 

Ф. 151; 160 док.; 1861... 1935 г.; 1 ннв. оп.; пост. 1930 
и 1952 г. 

СВЕЩ. ПЕТКО ТОДОРОВ (ТОШЕВ) ФРЛНГОВ 

(розен I! 185.5 I. —I*. Пяла Чсркня. Павлпкс-нско: починал 1931 г. — о. Би
лл Черква) 

учится, снещшшк и революционен деси през Възрлждянето: уисгннк п 
Лнрнлскоти иьстапне; разшиял и кпнжовиа дейност. След Оснобождеиисго— 
пимцешш и пЛшесгвсннк; писал СПОМСМН н сгатмн зд въепшиегп. 
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Източшщц: 

За фондообразувателя н фонда: Симплон, Ф. Петко Толоров "1>ряп-
гов. —Поб. оп-ьлч. К». II. 1899. с 10—13; Стряшимнпиц. Д. Т. 11ЛВ. 
Т. II. с 12-13. 

Кратки сведении за живота и революинонната дейност на 
фоидообразувателя нма н автобиографичните му бележхи. 

В корешомдешщята и другите документалнн материалы, 
свързани с дейността му като участник и Априлското въстание, 
се намират подробии сведения" за подготовката, избухването и 
потушаването на въстанието в Търновския революционен окръг 
и по-конкретно в Дряновския манастир, а именно: за сформи-
ране четата на поп Харнтон и 1>ачо Киро и иътя, който с 
изминала; за сраженнита и с турскнте войски, разбивай? на 
четата и нодпалването на манастира; за героичния отпор на 
въстаницнте; за изиършеннте от турцнте кланета; за участта 
на някон нъстаници след норажението; за извършеното срещу 
Бачо Киро предателство, залаяянето н обесването му; за живо
та Я революционная дейност на поп Харнтон; за участието на 
П. Франгов в Дряновската чета; за Г. Измирлиев, Хр. Кара-
мннков. Ст. Стамболов, Хр. Драганов, Ц. Дюстабанов, Ив. Панов, 
Т. Каблешков, Ц. Ненов, Т. Анчен и други дейци. Във връзка 
с въстанието са и прение на произнесената от Начо Киро реч 
в Дряновския манастир; списък на въстаницнте от с. Вила 
Черква; благодарствен адрес до българския народ от ноборнвцн 
във връзка с тържественото отпразнуване 50-годншнината от 
въстанието; документите с отправените обвинения за преда
телство от страна на Франгов и др. В кореепонденцимта е 
засегната и книжовната дейност на фоидообразувателя. Намират 
се също и данвн за положението на българските нрееелници 
в Русия през 1861 г. Запазснн са и чернови на писма на Фран
гов до Ин. Андонов, II. Стамболова и др, Авторн на писмата 
до него са: Ив. Вазон, Ин. Гюзелев, Ст. Гъдев, Хр. Драга нов, 
Г. Драгошинов, П. Кисиыов, Д. Куев, Н. Марков, ГI. Псшев, Ст. 
Станинирон, Ил. Шишков и др. 

От книживншпа дейност на фонОообразувателя са запа-
зени рькописи на поеми, стихотворении, спомени, статни, раз-
кази и др. предимно във нръзка с Априлското въстание („Опи
сание на въстанието", „Приключенинта в Дряновския манастир 
през 1875 г.", „Пътешествието ми в 1870 г." н др.). В никои рько
писи има данни и за посещения на Ив. Вазон и Ил. Макарионолски в 
с. Бнла Черква; исторнята на селището; четата на Хаджи Дннн-
гьр и Ст. Караджа; манастира „Св. Преображение" при Търно-
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по като убежище на българските революционер!) и построяване 
на манастнрската му църква и пр.: за поп Харитон, И. Славков, 
Й. Маркой, Ст. Стамболов, П. Р. Славейков, Тр. Китанчсв, 
йером. ПахомиЙ Стоянов, Ц. Бакалов, Ф. Симидов, Д. Горов, 
Хп. Допев, Д. Атаиасон — Русчуклийчето, Г. Трифонов, Ив. 
Кншелски, А. Дончев и др. 

Във връзка с дейността на Франгов като председател на 
поуорническото опълченско дружество в Бяла Черква е едно 
печатно пнсмо за разногласнята между поборннческо-опълченски-
1ч: дружества в страната и призина на дружеството в Бяла 
Черква за помиренне и единство. 

Дейността му като член и председател на дружество 
„Рспублика* в Бяла Черква; личн от два позива относно 
републнкаиеката форма на управление и един протокол на 
гьбрание на дружеството във връзка с изменение на консти-
туциита. 

В два тефтера се съдържат преписн от писма, телеграми, 
споменн, разказн п др. с данни за: четата на поп Харитон; 
живота и долото на Бачо Киро, с вещ. В. Петков, Хр. Трифонов, 
В. Неделковнч, II. Бакен и др.; посрещането на руските войски 
в Вяла Черкна; Оьединеннсто; Сръбеко-българската война; 
пр^врата от 18Ы(> г.; падането па Стамболовин кабинет; поли-
тнческите партии и борбн; събИране помощи за раненнте руски 
пойннци в Руско-японската война (1905 г.); Ст. Михайловскн, 
II. Р. Славейков и Тр. Киганчев; Рилскня мпнастнр; македон
ская въпрос; построяване паметннк в чеет на загиналите в 
Дряновскня маиастнр въстаници; чеетвуване 25-годншпината 
на въстанието; нздадения през 1390 г. закон за поборннцнте. 

Между печатншпе ма-перичли са книгате: „Свешена 
история за децата, избрана нз кннгите на вехтий и новий завет" 
от А. Зонтаг; »Сборник от образци за нзучаването на старо-
българскни езнк но вснчкото му развитие" от Ив. Момчилов и 
«Уроци но бълглрската черковна история, преподаваиа в Глав-
ното габронско мъжко училище" от Р. Каролев (н трите с 
приписки за датата и мястото на смъртта на Матей Преображен-
ски — Миткалото и за учителствуването на Франгов). Заназенн 
са вестниц», изрезкн от вестниците „Българнн", »Турция", 
„Царнградекн вестник", „Дунав", „Македония" и др., и други 
материали във връзка с Априлското въстание. 
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Ф. 152; 59 док.; 1871... 1878 г.; пне. он. II В; пост. 1930 г. 

ГЕОРГИ (ГЕРГО, ГЕОРГО) СТОИКОВ СИМЕОНОВ 
(родси и с Гелям извор, Твтеаеиско; починил след 1878 г.)? 

Революционен леей от Възгмждането: егюдннжннк и.1 Лсискм ; кленер н 
секретлр на риюлмшпошшя комитет в с. Голам извор (1872 г.); ось-леи на 
заточение по Арябаконашкия обир; оснободен в 1878 г. 

И з т о <■ и и и и : 

За фондообразунателя: Димитров, Г. Кн. Б., Ч. И, с. 361; Кара
к о з о в , Ст. ДЗ. 1946. с 213. 

Кореспонденцията е оеновиата част във фонда. 
Автори на иисмата са: Г- Валив, п. Ст. Вуров, В. 1>у тара

нов. Ил. Гюндшзов, Д. Крачунов, Д. Пеев, Стойко Симеонов, 
Р. Ташикмзнов, Г. Тутманнкон и др. Те нншат но следните 
въпросн: за заточеннците във връзка с Арабаконашкин обир 
(броя и имената им); за живота на заточеннците в Ангора и 
Днарбекир; за 18 нонопристнтнали от България заточеницн в 
Днарбекир и вдпращането им и Аргана Мадени, където бил 
заточен и В. Йонкон; за работата, изьършвана там от Д. Верой, 
Д. Тодоров, В. Пупешков и Др.; за поетъпките за осьобожда-
ването им; за събиргне пари от заточеннците, конто да нзпра-
тят в Цариград заедно с молбите им за освобождение, и др.; 
за смъртта на Цв. Вълчев, В. ЦОЛОР, В. Д. Петров и др.; за 
търгойня с кнлнмн и други стоки; за Херцеговннското въета-
ние; за Днарбекир; за учители в с. Голям извор и др. 

За дейноетта на Г. Стоиков като катер и сек ре тар на 
комитета в с. Голям извор е заглазена бележка от 1872 г. за 
изпратепи пиемз до различии частни комитети. 

Във връзка еъс службата на Г. Стойко» в Врнтаиското 
вицеконсулство в Ангора (1873—1878 г.) е запазено препо-
ръчително пиемо от самня вицеконсул, с което се удостоне-
рява, че е показал добросъвестност в работата си. 

Между док уме и тал и ите материал«, свързани съе семейст-
вото на фондообразуиателя, нма нисма до баща ну Стойко 
Симеонов (1872—1875 г.) и писма на Д. Крачунов, М. Попдн-
митров, В. Бушаранов и на други заточеннци до тсхните близки 
в с. Голям извор. Те съдържат сведения за: изпращането им 

Дании за голнплтл на раждалето и смъртта му засегд не намерихме 
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в Мала Азия; живота им в Ангора и описание на сыците; 
изпращането на нови заточеници в Диарбекнр, Кютахня, Акня 
и другаде; цените на съестни продуктн; учителите в с. Голям 
извор (Ив. Кифалов н Хр. Панов) и'др. 

Във фонда е запазено и частно писмо на В. Маичов (1873 г.) 
до П. Лалов. 

Ф- 153; 45 лек . ; 1820... 15С9 г.; пив. оп. ; пост. 
1928, 1949, 1950, 1В68 г.; бглг., итал. и фр. ез.; част 

от фонда — и ЦДИЛ (ф. 350); НА —БАН (ф. 125) и 
ЛИ—БАИ Б№ш* КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ ПЕТКОВ 
(ролен и 1355 ь — ПазэрДЖше; починял и 1907 г, — Гренобъл) 

Пропилен н революционен дл-и прел ВћПЈнжјшнего: учите;!» пнеател 
црСВодОЧ, здеи на реиолюцнонпни комитет и Шзэрлжнк и участник иАмрнлското 
»ъстанис. След Освобождение™ — деец по Сыдинеиисго, известен пнеакд « 
прсВОЛЛЧ, ОбЩССТВСНИК И М1ШНСП*р; Г1Л11НШ1СЛ СС II С ЖИПОНИС. 

II л т о 4 11 н ни : 

Зафондообрйзунатсля: П о п к а сил с«, О . Константин Величков. Лиге-
ратурио-кригнчески очерк. С, 1960; К о н с т а н т и н о в Г. [н др.)* 1н.лглрски 
ннсаидл. С, 1961, с- 171—173; пенсионного му дело; ЬИА—НБКМ, кол* 47в 
I! 98«, 

Публикации па документп: В и л н ч к о н , К. Избрали нршшедсния. С 
1956, т, II. с. 403—154; В е л и ч к о в. К. В темншш.., — Л е т о п и с и . Г 
1899-1900, бр. 1—2-1 ; Величко», К Сьчиианиг. 1911, Т. I, с. 7В—12Ь 

В запазеннн дневник на Величков (1897—1907 г.) има много 
биографичны данни и моментн от лнчння му живот (материал-
ните'му затруднения; отношението към дъщеря му;желаннето 
на съпругата му да заиочне работа в някоя девическа гимназия 
в Софии и пр.). Той сьдържа сведения и за студентскнте 
демонстрации през 1897 г. но повод на събитиита в Македония; 
за съетавяпето на нов кабинет през 1901 г.; за проводите на 
Величков: „Аталин* от Расин, „Макбет" от Шекспир и „Мизан
троп" от Молиер; за поместпането на неговн произведения в 
списания, вестница и др.; за високата оценка, дадена от итали-
аискня крал и министъра не просвещението за нревода му на 
„Ад" от Данте; за стихотворенията му „Дон Кихот в Бълга-
рия", „Не са човеците внновнн", „Отплата", „Жалба", "Бащнно 
огнище" и др. 
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В кореспонденцията се намира писмо на Величко», писано 
по желание на 1200 гражданн от София до кннз Фердинанд 
във връзка със закриването на Университета. 

Писмата на С. Бобчен, Б. Величков, Н. Генадиев, Ив. 
Гешов, М. Маджаров, А. Страшнмиро», Др. Цанков, А. Шопов 
и др. до К. Величков засигат следните въпроси: назеачаването 
му за мииистър; подготвяната христоматня от Величков; отзнви 
за книгата му „Писма от Рим"; сътрудннчеетвото на Величков, 
Ив. Вазов и А. Страшимнров и списания и вестници; нсредовното 
изпращане на СбНУ на Вългарската скзархия в Цариград; 
поддьржане сръбеката пропаганда против българското дело 
от страна на властите в Цариград; даване амнистия на полн-
тическите емнтранти от 188(> г. и др. С писмо от 1880 г. Въл
гарската митрополия в Пловдив канн Величков като народен 
представител да произнесе слово в памет на О. Скобелева. 

Запазенн са и слединте ръкописи на Величков: част от 
спомеиите му „В тъмница. Спомени от 1876 година" (1896 г.); 
-Как се запознахме и спрнятелихме с Бобекова"; материали 
за студията му „Към живота на Данте"; стихотвореннята: „На 
едно дете" и «В необозримнй шир..." 

Във връзка със заиимаиияти му КОГО художник са останалн 
бележннк с графика и 17 скнцн на М. Балабанов, Хр. Ботев, 
Т. Бурное, Д. Войннков, В- Друмев, Т. Каблешков, Л. Каравелов, 
Гр. Пърличен, I". С. Ракояски и другн известии наши писатели. 
Тетрадката с бележкн «По откриване на рисувалното училище 
в България (Сведения, добити от г-на Ив. Мърквнчка - худож
ник )" съдържа биографичен данни за Ан. Митов, сведения 
за развнтнето на изкуството, за рисувалното училище, за живота 
на К. Величко» във Флоренция и др. 

От дсйността му като преводач е запазена книгата „Ад" 
от Данте Алигнери с автограф на Величков. 

Ф. 154; 2101 док.; 1853... 1890 г.; 1 инв. оп.; пост. 
1930 г.; бълг., нем., ср. и фр. ез. 

Д-Р ИВАН ХРИСТОВ КАСАБОВ 
(псевд.: Чесан, Ян К'асабияно) 

(ролен в 1837 г. — ЛиЖОвеи; починал и 1911 г. — София) 

1 Над 1500 док. от тозк архив (във иръпка с нацмонално-революшюнинтс 
борбн през Възраждалс-ш и обшсствено-полишческин живот след Освобожде-
нието) посгышха в ВИЛ след нредаванего на Обзора за псчаг, поряди коего 
не са отразит в хлрактсрнстнката на фонда. 
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Общссгнено-нолнтическн и просажен диен от В1.эрлжданего: учнтел ; 
отиачало съратник на Г. С. Раковскн н В. Лсвски, я шнсьсио пршп.рженнк 
1И плоите на лнбсралната буржоааия; член-основа г ел на Тайння централен 
бп-лгареки комитет П'ЦБК) — Букурещ, и редактор на органа му н. .Народное?" ; 
пршгьржеинк на нлеяга за дуалнзч.м между Турина н Болгария. След Оснобож-
дениета — чиновник по сьдебнот педомсп«»; шпор ня исторически сиоыенн. 

И 'з т о >1 и и и н : 

За фондообразупателя м фонда; Клсабои. д-р И. Моше споыеин...■ 
КБ!:. Т. II, с. 640; Пешен. II. Д-р Иван Касабов. — Лет о и не на БАМ. I. 
За голица 1911. С. 191-1. с. 72—78. 

Публикации на документ: АГОР. Т. I. с. 316—321; Касабов. И. — 
пж нос. С1.Ч.: К иен мои. П. Исторически рлЗогн. Монте сномсни. Т. III—IV. 
С, 1901, пни; п. Народ пост, 1868 и 186У г.1 Страши пиров, Д. Т. ВЛ. 
с. 9-1» 

Запазени са два документа с биографична данни за Каса-
боп: паспорт (1864 г.), изд. от Министерство™ на външните 
работи на Сърбня във връзка с иътуването му до Австрия и 
Румъння; откъс от завещание на Марин и Ив. Касабовн за 
издрыкка на младежи в учебни заведения. 

В кореспонденцаята, конто е главно във връзка съе 
следването на Касабов в чужбина, има одно цегово писмо до 
браилските българн и пнема до него от Добродетелната дружина, 
Г. Петрович, Д. Павлов, д-р Ив. Богоров, Хр. Г. Данов, д-р Сп. 
Иванов, Г. С Раковски, В. Д. Стоянов и др. В тях са засть -
пени следните въпросн: за създаване на Българско общество 
(Белград, 1862 г.); за тенденции у евнщовцн за ориситиране 
към рнмеката църкна; за нзпращане географски карт» на Хр. 
Г. Данов; за излизане на бр. I на в. „Бъ.тгарска пчела" 
(1863 г.); за разрешението за излизането на в. „ГаЙда" (ред. П. 
Р. Славейков); за направата на шосета в Турция; за смъртта на 
Г. Петрович (1863 г.); за учението на д-р Сп. Иванов във Виеиа 
и на В. Д. Стоянов в Прага; за пътуваие на Раковскн из Румъння 
(1866 г.), за събиране на сумнте от издадените му книги и за 
заболявансто му. 

Част от документнте очертават дейноетта на Касабов като 
уч тел и директор на училища в Гюргево, Болград, Плоещ 
и Браила (1864... 1872 г.). Това са писма от В. Верой, Г. 
Зафнров, Г. С. Раковскн, Д. Петрович, Ат. Узунов; договор 
(между Българското общество в Гюргево н Ив. Касабов от 
1864 г.) с условията за учителствуването му в българското 

1 Порзди големня брой на публнкушншге материалн сочим само годнниге 
иа вестника. 
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училище в Гюргево; отчет за учебната 1864/65 г. на същото 
училище; „контракт" (между Българското общество в Плоещ и 
Касабов) за ръконодството на учнлището в Плоеш (1866 г.); 
локана (1872 г.) за учителствувние в Централното училище в 
Болград. 

От дейноетта на фондообразувателя като член на 7 ЦБК 
са запазенн следните органнзационнн документи, писанн от 
Касабов: дневник на комитета съе сведении за учреди ва не то, 
целите, задачмте и съетава му- клетва и девиз на същии; 
списък на члеиовете; устав; няколко варианта от „Акт за 
свешена коалиция между румъните и българите" (май 1866 г.) — 
в 7 раздела с подробности по задачите н органнзапиита на 
коалнцинта; протокол от заседание (септ. 1866 г.); »Обявленне 
към болгарский народ от Централний народен комитет" (май 
1867 г.) по повод на иодадения дуалистичеи мемоар до султана 
(запазен също в архива); мемоар-чериона от Привременното 
правителство в Б:1лкана до Абдул Азис (1868 р.) във връзка 
с премннаването на четата на Хаджи Димитър и Ст. Караджа; 
иечатна прокламации към българскин народ от Привременното 
правителство в Стара планива, с която се призована народът 
към въетанне; адрес-чсрнона от членоисте на Привременното 
правителство — Балка на, до фреиския посланик в Царнград, 
от когото очакват защита и във връзка с минаване на Хаджн-
димитровата чета. Във връзка с дейноетта на комитета са н 
писиата на Д. Войннков отпоено основаването на дружество — 
клон от ТК » Браила. В иисмото на 11. Запрянов (1866 г.) ныа 
сведении за въетанието в Епнр, за увеличение на данъцн и за 
обесване на българн от турската власт. 

Част от документите са свързани съе създаване, редак-
тнране, списванс и набнране абонати за в. „Народност". Те 
илюстрират дейноетта на Касабов като редактор на вестника. 
Между тях се намира „познв за поддържането на един бъл-
гарски вестник и Букурещ чрез акции". В писмата на Р. Блъс-
ков, Д. Пойников, Б. Запрннов, П. Калянджнсв, П. Киснмоп, Д. 
Хр. Попов, Ст. Рянов, Н.Тошков във връзка с вестника се 
споменават имена на сномоществователи и събрани суми за 
абонаменти. Грула документИ (пнема, дописки и др.), изпратени 
до редакцнята на „Народност" (публикувани във вестника), 
се отнасят за премннаването на четшпа на Хаджи Димитър 
и Ст. Караджал стнхоне от М. Атанасович, В. А. Попов, М. 
Стоянов; народна песен, нзиратена от П. Фитои; дописка 
от четник в четата с подробности около раняването на Хаджи 
Димитър и за избнването на голям брой турцн в етаналите 
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сражении; статия от Касабов и др. Въпросът за сьсто^нието 
на бьлгарскшпе училища а Русин, Б* сарабия и Румъния с 
отразен и друга трупа ДОПИСКИ И писма до В- яНародности 

(авторн: Т. Икономов, П. Кисимов, В. Стоянов). Тук се намира 
анонимна дописка, озаглавена «Южнославянский пансион и 
козните на Т. Минков в Николаев*. Гочим брой писма, дописки 
и стихотворения, изпратенн до в, „Нэродност", са и по Оруги 
вьпраси* Технн автори сз: Г. Анев, Р. Ил. Блъсков, Д. Великсин, 
Ив. Грудой, М. Дрннов, Р. Жинзнфов, Б. Запрннов, Т. Катранов, 
П. Кисимов, Ив. Кършопскн, Настоятелството на читалнще 
„Братска любое* в Букурещ, Н. Сукнаров, Учнлищното 
настоятелство в Плоещ н др. В тях са застъпенн следните 
въпроси: българо-сръбскнте отношения в първата половина на 
XIX в.; взаимна размяна на в. „Иародност" с в. »2икипГг 
(Бъдеще) вьн Виена; цснтралното българско училище в Бол-
град (директор Т. Икономоп); отваряне на печатннца от Р. 
Блъсков в Болград (1868 г.); процеса срещу убнГшнте на 
княз Михаил Обреиовнч (1868 г.); пронъзгласяването на 
Милан Обрснович за престолонаследник на Сърбин н имената 
на новите регенти; трудове на М. Дрннов и интереса му към 
теорията на Л. Лежи за произхода на българнте, отразена вьн 
в, „Народ пост* (бр. II от 9 фепр. 1869 г.); отнването на IX 
Хитов в Букурещ (май 1868 г.); възмущението на Касабов от 
отмошеннето на западните дипломати към българскнн народ, 
създаден сиоред тях заробуване; убнйетвото на Гр. Мидошов, 
затворен в Русе във връзка с минанането на четите в 1867/68 г,; 
разнространение в Румъния на кннгата на П. Кисимов «Епизод 
от хайдушките нареченн чети в Балкана на 1367*, Букурещ, 
1868 г.;статин на П. Кисимов във в. „Народност"; отношеннето 
между чстарнте* и „младите"; иолпомагане от К. Чокан с 
5000 жълтици за нова българска община; поместсни във вест* 
ника стихове от М. Стоянов и Ив. КърШОВСКН .За похода на 
б'ьлг. чети иод предводителството на воевода П. Хнтова в 
1867 г.* (в. ,,Народност",бр. 30 от 28 май 1868 г.) н стихо-
твореннето му „Таен глас"; спорове около съграждането на 
църква и училище в Галац; денноетта на чнталнщето „Братска 
любов* (Букурещ, 1868 г.); западането на Търново н учнлнщата 
в града; разпространението на книги на Раковскн и на Кисимов 
в Румъния; живота и бита на българскнте колонисти в Бесара-
бия (открнване на пшназията в Болград, на девнческо училище 
и на българска банка и л р.). 

Документнте във връзка съе задьржането на Касабов 
като редактор на в* „Народности (авг. 1868 г.) са малобройни: 

123 



няколко прнзовки, дописки, заявления н др., от конто се вижда, 
че той е бил подведен под отговорност от Илфофския окръжен 
съд порадн публикуването във в. „Нарэдност" (бр. 38) възвание 
.Глас на един българи и от Бесарлбни" от Р. Блъсков. 

От дейността ни фондообразователн като преаодач има 
много малко документа и те са във връзка с превода на Ив. 
Касабов на квнгата „КаиЬег" {яРазбойници")от Шнлер (преиедена 
също от Н. Бончев и нздадена от последний в Брлила, 1870 г.). 

Във връзка с общественснюлитнческата и революционната 
дейносТ на Касабов преда Освобождение/по са и докумеити те, 
засягащи слединге вънроси: събиране пари от Касабов от 
браилскнте българи за подготовката на въстание в 1862 г.; 
паричнзта помощ от нталианеца Каннии (от 10000 лнрн) за 
същото въстание; „Щлтути за един привременинй български 
комитет и Бялград" и „Щатути за едно привременио българско 
началство в Белград* (писани от Касабов с поправки и дополнении 
от Раковски); учението на Н. Първанов в Сърбия; преследиането 
на Раковски от румъиската полиция (1866 г.); холера в Русе 
(1866 г.)'. печатен „Устав на българското читалнще в Букурещ 
(„Братска любов")"; издевателства от страна на турци над българи 
в Русе (между конто и за нападение над Д. Цанков) и др. 

В архива се пазят и слединге документа за дейността на 
Касабов след Освобождение то (1877.. . 1890 г.): заиовед от 
княз Николай Николаевич до жителнте на заетитс от рускнте 
войски области отпоено държането им по време на войната; 
-приказ" от кмето на София (М. Цачев) до нзбирателите на 
Софнйската община (1883 г.). 

Пнсната на В. Радославов (1890 г.) във връзка с членуването 
на Касабов в Либералчата партия (Радославовото крило) за-
сягат: спневането на в. „Народии права"; реч на княз Ферди
нанд в Пловдив; предмзборин борбн; арссти по изборн (1890 г.) 
и неуспеха на либералите в тях; делото на майор К. Панина. 

Между печатайте материала във фонда има една прог-
рама за писсата „Принцеса Райна" и др. 

С разнообразно съдържание са материал и, конто не се 
отнасят до фондообразувателя, а именно: завещание (1864 г.) 
на И. Д. х, Бакалоглу (за завещанн сумн на Българската доб-
родетелна дружина, на болницата в Търново, за църквата н 
българското училище в Букурещ); писмо от Хр. Г. Данов 
(1863 г.) до Д. Павлов във Внена относно изпращане на карти 
там; за мушията на княз М. Обренович в Румъния; за завеща
нн сумн от Г. Петрович за училището в Бранла; джобният бе-
лежник на Ив. Мънзов с пенни сведения за дейността му през 
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1868 Р. и бележка за обесвансто на брат му Д. Мънзов (1868 г.— 
във връзка с участието ну в четата на Хаджи Димитьр и Ст. 
Караджа); имена на средновековнн българскн владетели; имена 
на четници от четата на Хаджи Димнтър и Ст. Караджа и др. 

Ф. 155; 31 док.; 1879 г.; инв. оп. II В; пост. 1930 г.; 
бълг. и рус. ез. 

ЦЕНТРАЛЕН КОМИТЕТ НА ГИМНАСТИЧЕСКИТЕ 
ДРУЖЕСТВА В ЮЖНА БЪЛГ АРИЯ—ПЛОВДИВ 

(ТАЕН КОМИТЕТ) 
(1876—1879 Г.) 

Комитет с Нлоновс им» исички окр-ьзн ил Южна Вългдрия: организирал 
борбата ершу кааузите на (»срлнискии договор, разкьсват пелоегга ил Въл-
глрия, и ратумл XI оемцеспишт* на си'лнисинею между Източиа Руыспы 
и Княжество Вмгарня. 

И а I о ч н » и И: 

За фондообразуввтеля н фонда: То до ров, Г. Временного руско 
управление в Бълглпнн нрез 1877—1879 г. С. 1958, с. 318—106; ННА — 
НБКМ. Н В 22Й8. 

Запазената документация (устав, протокол и, дневннци, ко-
респонденцня и др.) от дейноетта на комитета ироизхожда от 
ян.—апр. 1879 г. 

Ръкописният устав, озаглаиен „Решения на събранието на 
нредставнтелите на 11ловднвската и Слнвенската губерния. (За
седания на 16-И, 17-и, 18-и, 19-и, 20-и и 22 януар|и| 1879 г.)" в 
35 точки съдържа: програмата, органнзацинта и задачнте на 
Централ пин и окръжните комитетн и връзките между тях и 
Княжсстното; иравата и задълженннта на членонете; набнране-
то на приходи; воениата подготовка; пзпращането на предста
вители в Учредителното народно събранне във В. Търново и 
на делегация в Европа; защищаване ннтересите на българския 
народ чрез европейский иечат; избор на ръконодството на Цен-
тралнии комитет (Др. Цанков, свещ. Г. Тнлев, К. Величков и 
Ал. Людсканов) и др. 

Протоко ли те от заседанията на комитета (15—22 ян.) от-
разяват следните моментн; разискваннитя отпоено средства« 
за дейноетта му и проекта за нрогрзмата му (изработеи от 
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и«, Г о залетал в устава); ».проса за неговото явно 
Р ' Г ™ СЂи«еЈтауваие, за печата му, за отношеннята «у с 
прпти! ! «ропсЛската комнсия в Пловдив по прнлагането на 
решенията на Берлинский конгрес; избор на ръководство; въз-
оа? Жян' П» " а Р е Д З К Т 0 р а НЯ "• "КУР"С д 0 Р и а н " в Ь р и -ПпД7 Р Н ' З а з а с л У г н т е "У къи българския народ и др. 

И ! " , 7 м а Р т « " Л » органнзиранего на окръжни ко
митета и танна полиция; военната подготовка на населением 
1 / П Т и а б и Р а , 1 е "а средства; състава на комитета, набор 
и Ј ™ . Ръхо»оДство, отношението на окрикните комитет* към 
Јштп™ ЛИв к о м н т е т " Реоргаиизацията му; изпращане на де-
утати за Велико народно събрание и на депутация за Русия; 

иоверяване командата на народната гвардия на ген. М. Скобелев и 
IИЈ. Р°Т<Ј?ОЛИте °Т а " р и л отразяват разискванинта за съдбата на 
"зточиа ( умелия (автономна или присьединена към Княжество-
то* за прнлагането на 4-а точка от Берлинский договор Гза тур-
ски гарнизон на Балканите; за назначаването на ген,, 'бернато-
м ^ ш Р ^ а Н С К о Т С И »<*«««« чиновници и пр.); за изработпаие 
прошения до Велнкнте сняв; за избнране на народно представи-
1СЛСТВО и преустанонпване дейността на комитета и др. 
„ Ја"азени са пълномощни за избраните по окръзн нредста-
вители за събраннето от април с подписите и печатите на мно-
^ " селища от окръзите Казълагачки, Сливенски, Паэард-
кЧ ™ '-.иа сЈ?в с к н- ^уарозагорски. Хармаилийски, Лловднвски, 
Й й ^ й Шос™> Яиболски, Нонозагореки, Казанлъшки, Чир-
пански, Бургаскн, Карнобатски. 

Дневчищцпе за входнщата и изходящата кореснонденция 
фснруари—април отразяват нмената и местонахожденнето 

на авторите и адресатите, вида на документите и тяхното крат-
^ . ™ > р Ж а , , Н е о т н о с м о следните вънроси: организиране на 

^ Р ™ ^ , К л ! ? И Т п Т Н : х о д н а восината подготовка; избиране 
на делегата (Ив. Р.в. Гешов и д-р Г. Янколон) и изпращането 
им и ьвропа; иъстанието в Одринско и съдбата на четата нз 
метко понвода; опасността от въстание в Къркклисе и Бунар 
Ј н и Р ; °°РазУването на гимнастически стрелкови дружини; 
м » - и 2 и а г , н а 15ългаР |»1 , п ' в въстаннето в Македония и 
мнышта на графов; призив за образунане на комитета в Се
верна оьлгарияза подпомагане дниженнето в Южна България; 
съовране сведения по окръзи за брон на старите опълчении, 
за мъжкото население, добнгька, храните; образуване на учеб-
ти « Т в Й ! т ь Р9 е , , е еъдействисто на Русия; избнране делега-
ш .ы и п с ; нзбор на членове за ръконодстиото; лнчен със-
таи на окрьжннте комнтетн и пр. 
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Ревазионен „Акт, съставен от комисията, която се избра от 
представителнте на Южна Българня в Пловдив, за да прегледа 
делата, приходо-разходите и архнвнте на Цеитраллия комитет 
в Пловдив* съдържа подробен опис на архива на комитета. 

Ф. 156; 66 док-; 1877, . . 1927 г.; инв. оп. II В; пост. 
1929 г.; бълг. и рус. ез. 

ГЕОРГИ ЯКОВЛЕВ КИРКОВ 
(Яковов, Яковлевич) 

(ролен и 1848 г.—Плмен; починал а 1929 г. — София) 

Бьлгарскн проемгеи и културеи деец пред« в след Освобождение™ 
учится и Снмферополскагл гимназия и Крнм; съмпшк по държаанитс работ: 
при софийский губернатор Алабин; председател на Окръжен сьд в София; 
главен би&нштскар на Народил библиотека — София; главен инспектор п Ми
нистерство на народною просвещенно; пръв директор на Държлвиага 1К-
чатннцл; начзлннк на Картографический институт. 

П н т п ч н н ц н : 

За фондообразувателя: Йордан о л. В. Историк на Народната баб 
лнотека..., с 30; Трифонов, 10. !1левен, с. 281. 

Публикации на документн: Възиъзовд—Ка ратеодоро ва. К. 
НеиуЛлнкуванн ннеш на Георги Киркоп — Майстора. (Принос към Пниграфки-
та ыу). В: ИДБВК за 1957—1958 г. С. 1959, с. 305-322; Йорданов, В.— 
пж пос. см*, с. 49—51. 

Чернова на непълна автобиография на фондообразувате-
ля съдържа следните сведения: детство, образование (в Пле
нен; в Южнославянский пансион в Николаев; в Технологичес
ки» институт в Петербург и в Новоруснйския университет)— 
преподавател по физика и математика в Симферополската гим
назии; служебна дейност в Българин (съветннк на Алабин; 
председател на Соф, окръжен съд; член на Комиснята за пре-
веждане на Органический устав на българскн език и предста-
внтел на Учредителното народно събранне във В. Търиово; 
гл. библнотекар на Нар. библиотека; гл. инспектор и член на 
учебнин съвет при Министерство™ на иросвещеннето; автор 
на „Правила за эрелостнитс изпнтання в гимиазиите"; коман
дировки н чужбина). 

Писмата на Н. Генчев, ЈМ. Дешевой, ЈЧ. Дринов, Г. Кир-
ков— Майстора, Г. Златарски, Т. Минков и др. разкрнват след-
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ните момента от лнчння живот на Кнрков, на някои от корес-
пондентнте «у и от обществено-иолнтическото и културното 
развитие на България: поканването на Кнрков от Екзархията 
за директор на ноиооткритата българска гимназия п Солун 
(1881 г.); заниманиита му по графнчно нзкуство във Виена и 
желаннето му да се установи на работа в Русня (1889 г.); на* 
лратсни стипонднантн в Русин да нзучават галванонластнка и 
гравьорство(1885 г*); трудовете на майор Фолкиар по графнч-
но нзкуство; назначаването на Кнрков за началник на Карто-
графския институт; фотографската нзложбя в Петербург и учас-
тието на художника Мнколаевски (1891 г.); дейността на'Кнр-
ков по съэдаване и разширлнане на Народил библиотека (ло-
мощта от Русня; мненнето на Дринов по нейното устройство 
н комплектуване на фонда и); лрсдстпищите лекции на Дри
нов в Харковскнп университет и намерението му да нздадс бъл
гарска граматикл с христоматии; ученнческнте годннн на 
Г- Киркон—МаАсторп в Южнославянский пансион и Николаев 
и по-късно еледвлнсто му във Виена и дейността му н Казан-
лък; кандндатирансто на Шокхануел за .художник в Карто-
графския институт; отпечатването* на бандероли и пощенскн 
марки в чужбина и дейността на Г. Златарски във връзка с 
изнълненнето на тазн порьчка; IV Международен геоложкн кон-
грес и участнето на Г, Златарски в него; за държавната пе
чатника и София; полнтико-обществення живот в България н др. 

Във иръзка с оейностпы на фондообразувателя са запазе-
ни следните материалы: I) нисмо от рус кото Министерство на 
народното просвещение—Одескн учебен окръг—за уволяеняето 
му като уча тел в Самферополската гимназий (1877 г.); 
2) писмо от нмператорския рускн коиисар в България — във 
връзка с участнето на Киркой като член в Комисията (под 
председателството на М, Дринов) за иревеждонсто на Орга
ническая устав на българска език (187!) Г.); '*) писма от ок-
ръжннте началннпи в София и Плевей във връзка с избора на 
Кнрков като председател на Окрьжння съд за предстивител 
в Учредителното народно сьбрание във В/Гърново, свнкано за 
обсъждане на Органическия устав н нзбор на първня българ-
ски княз (1879 г.); 4) писмо от Управлението на руския комн-
сар за назначаването на Кнрков за главен бпблиотекар на 
Народньта библиотека (1879 г.), „Правилннк за посетнтелите 
на Българската народна библиотека в София (утвърден е от 
г. министра на народното просвещение)11 (1879 г.) и писмо от 
Министерством във връзка с иодареннте от Москва книги за 
бнблнотеката (1881 г.); 5) указ, нздаден от Александър Батен. 
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берг за назначаването му за главен инспектор при Мшшстер-
ството на народното просвещение (1880 г.); писыа на ми
нистерством за предаване делата на Бнблиотеката на К. Ире-
чек и команднроаането на Киркой в Американский пансион и 
Самоков; 6) доклад за коыанднроването на фондообразувателн 
в Австрия и Германии за закупувансто на печатарскн машиип, 
ангажнране на кадри н др. за Държанната печатннца; пнсиа 
от Мнимстсрството на народного просвещение за назначаване-
тому за директор на Държавната печатница (188М\) н 
участието му в жури заедно с К. Иречек, Ив. Гюзелен, II. Ко-
вачев и Г. Златарски за обявен от мнннстерството конкурс; 
7) по-многобройнн са писмата нъв връзка с дейноетта на фон
дообразувателн като началнык на Картографская институт 
към Военното министерство. Те засягат: командировката му в 
Германии; подаване на оставката му през 1894 г.; пъзмож-
ноетта му да работа в Германия и Италии: Покана от Минне-
терството на гьрговипта н земеделието да участвува във исе-
мирного изложение и Алверс (Белгни) съе свои произведении 
по картографии, фотография и фотолитография и награждава-
нето му; заннманшгга на проф. Ф. Успенски сьс Синодика на 
цар Борил; акт за полагане основнте на триангуляция в Бъл* 
гари» от Картографскни институт (1918 г»), 

Във връзка с културно-присыстната дейност на фондо-
„ образуватсли си две пнсиа л един акт, конто потвърждаЕ*ат 

нзбирането му за почетен член на окръжното чшпалаще 
щАлено Константинов" в София и наиравения от него дар в 
книги на същото. Залазенн са пнсиа за дарения на книги и на 
бнблиотеката при Математический факултет при Софийский 
университет, на бнблиотеката при БАМ и на Народната биб
лиотека. 

В архива се съхраняват и следните документа: экземпляр 
от „открытое письмо русскому дипломатическому агенту гос* 
подину Хитрово в Софии** от Др. Цанкон (1881 г.) за наруше
ние на коистнтуцията; цнркулярно писмо от Министерский съ-
вет до окръжннте управители пън връзка с участието на слу-
жебнн липа в митинги (1883 г.); телеграма-нрепис на Алексан-
дър III до княз Алексаидър Батенберг във връзка с неговата 
абдикация (1886 г,). 
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Ф- 157; 73 док.; 1903. , , 1911 г.; инв. Оп. \\ В ; пост. 
1930 г.; части от фонда—в ЦДИА (ф. 124) и НА—БАН 
(ф. 115). 

МАРА ИВАНОВА БЕЛЧЕВА 

(рОдена и 1868 г.—Сегоншю; ВОЧШШЮ в 1937 г,—София) 

Известил постеса и нршюлачкл след Освобождением!» чисто имс с нерэз-
рмкно свърншо с жнвога и тяорчкгаото ш П. П. ОШСЯКОЙ» 

И з т о ч и " И и: 

За фондообразунателя н фонда: К"Г.!:. Т, I, с. 2)7; То доро« А* 
Мр1-лгоюр кмг Т. I от Съчнншши НА ПеяЧо Слдвейков, (1, 1953; Толоро-
па —(1с тк о па, В. н 3- Ношша. ДокуМбнгалнн материал)! ог н за П. Ом-
кейков, сьхраннванц ш»п фоидоюге на Народна библиотека «Кир ил и Мето-
лнй-—ИНБКМ. Т. VII (XII), С, 1967, с. 405-407, 

Публикации на документы: СллисПкип, II. Сьбрпин гьчннення. 
Под рм, II. Делчев и др. т. 8* Пнсш. С. 1959, с. 19—2Ы. 

Заназеннте пасма от П. П. Слаисйков до Беляева съдър ' 
жат изобилен биографичен материал за иоета, разкрннат него-
ния душевен мир и Гюгатата му култура, осветлииат творчество-
то ну и дружбата между диамата. В тих нма сведении и за 
Втората южнославянски художествена изложба в Софии (1906 г.); 
за гостуването на иемскн» пнеател Г. Адам в Болгария; за пъ" 
туването на Пароднин театьр в Македония през 1908 г.; за гр. 
Сол>Мр неговня архитектуре*) облик, население и забележнтел^ 
ностн; за тържествптя но случай откривансто на паметннк на 
Н. Гогол в Москва през 1909 г.; за посещеннето на шведскнл 
славист А. Иенсен в България, работата му »о препода на 
„Юьрвава песен" и отаивите му з;» поемата; и др. 

Ф- 158; около ПО док.; 1883..- 1912г.;ии& оп. II В ; пост. 
1930 г.; бълг, нем. и фр. ез . ; части от фонда в : НА — 
БАН (ф, 114); Музей „Метко и Пенчо СлавеЙковн" София. 

ПЕНЧО ПЕТКОВ СЛАВЕЙКОВ 
(псевд,: П. АЛдоннднс, Борис Пианов, Ферхэд Мсддахм, Лгпбомкр Цак-

лин» Олиф кпн Гелдерн, Ся* Петков, П. 1Ь) 
(ролен и 1866 г. — Тряпна; плчшш в 1912 г. — Комо Круплк*, Италии) 

Юасик на бьлглрскдт.1 литература—щм-г. лигсрэгурп№л, фгоклорпст, пре-
Оошч и публицист; днректр ни Народння тет.р и Иароднлта библиотека; 
в 1,1 участие к общеспеио-гмлнтпчееккч ЙЕЙНОТ на стрлпага н и борбдта мешу 
пшштнката нл княз Ферднпгтп & 
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Иаточннии: 

За фондообразувателя и фонда: Славе Якова. Св. Пенчо Стапсйков. 
Вногр. очерк. См 1955; ЮГгадшш Пенчо Славейков. Юбилеен сборник. С, 1966; 
Слдвейкоо, П. И» Събршш СЪЧНМЦМ в оссм ТОМИ. Ред. «Ол. Б. Делчев 
(И др.). С, 1958—1959; тодоров, А* По следите из Пенчо СдавеИковня 
арХирСН фонд.— ИЛА (Т.) 10, 1965, с. 19—26; Тодоропа — ЛИСТКОВ а, Б. 
в 3. Ноисвд, вж пос. сгатня ли с. 130; Ф у р л а д ж и е 8 а. Ел. Пеичо Славейков. 
ПиПлиографня. Сн 1966. 

Публикации ил докуменгн : С л а вейкой, II. П. — иж 1юс. сьч.; 
Литературе!) архив. Т. II!. Пеичо СгшеЙкоа. С. 1967. 

В един бележник от 1888—1889 г. заедно с другн бележки 
па поета се съдържат автобиографична дакни« 

Две пасма от фондооб разу на теля до Ив. Райков н Р- Ико-
номова I* Тряпна са иай-ранннте иегови автографы. Сьдържат 
сведения да живота на семейство Славейкови. Чернова на писмо 
и;) поста до редакцията на в. „Пряпорец" е в отговор на 
отправенн нападки от К. Христов към Славейков и поемата ну 
„Фрнна\ 

От творческнте рькопасп на поета са ззпазени откъелечин 
материалн: част от поемата „Кървава песен** (автограф на 
Славейков и М. Беляева) и стряинци от »ейното първо издание 
с поправки на автора; няколко поеми и стихотворения от сбир-
Ката „НЈ острова на бл а жените" («На другая бряг% „Към 
Витлнем\ „В Аида", вНа крьстопъТ*, «В иустинята% Хекнрата 
на нстнната*, чМоето внуче", „Жрец на живота-, „Ьогомнлска 
легенда44, „Бачо Кнро", „Химии за сыъртта на евръхчовека" 
и др.); от сбирката „Епнчсскн песни41 („След Старозагорскин 
бой", „Мъничкя къщл съе сламена стряха", „Райско цвете14, 
,11 рудннците", »Етър назад се поиръща"» Ламетник*). 

Запаэснитс бележник (1888/89 г.), две тетрадки н редлца 
откъелечни Еележка сьдържат биографичны данни; богат мате-
риал за творческнч пронес на поета и негония светоглед; 
народим песни; сведения за сюжетите на отделим негови 
творбн; бележки за богомнлите и техните апокрифнн разказн; 
за немската литература; сведении за запознаването на поета с 
Назон; част от очерк за Хр- Г- Да НОВ; план за съдържаннето 
на „Епнчески песик*; няколко стихотворении; част от пътепяс 
за Нскърското дефиле и за посещение на мини Перни«; план 
за наппсване на „Глупография на един полуостров1* (вероятно 
първоначалння заиисъл на сбирката „На острова на блаженнте"); 
мнелп, сентенции, афорнзмн, поговорки, поглоннцн, отделим 
п.звучня, рнтми, рими; имена и другн бележки. 
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Ф. 159; 184 док.; 1856... 1874 г.; ннв. оп. II В; пост. 
1930 г.; 6ълг.# гр. и тур. ез. 

СТАНЧО НИКОЛОВ БРАДИНОБ 
(Ст. Кольов, Ст. Брядннскн) 

(роден »коло 1830 г.— Кялофер; починал и 1877 г. — Шрнгрлл) 
Стоил иски и общсствепо-политнческн дееи проз Възрлислзнсго: торговец 

II чнтллншен дсятсл в Цариграя; участник и църковно-нанноизлнпга борб*. 

И з т о ч и и ц н: 
За фондообразувателя: Нзчоп, Н. Кллофер..., с. 510—511 : Нлиов, 

Н. Царнгрзд.... е. 53—68. 

Запазеното писмо на Врадинов от 1859 г. до Ив. Търни-
чански дава бегли сведения за църкоините работа в Цариград. 

Основната част от фонда заема кореспонден'щя а до 
фондообразувателя, конто разкрива и неговата денност. Автори 
на писмата саЈС. н Ст. Н. Брадннови, Н. и Хр. С. БрШновн, Т. Ьур-
мов, Г. Груев, Й. Дайнелов, Хр. Комсиев, Д. Кьойбацшев, В. Морфов, 
Ив. Найденов, д-р Ннколнч.Ь. Петков, II. Попов, Ат. Снмов, II. Р. 
Славейков, Д. Фингов и др. Съдържат следиитс сведения но 
цьрковния вопрос; за поместени дописки във виенскин в.яОк1 
ипй \Уе$1" н за приятелските чувства на редактора му (свн 
българите; за брошурнте , Ы усгйё" »иг 1а дис$1юл ВиЈкаге", 
„Ьез Ви1р;аге5 е1 1е ра(п>сле оесшнсшфн?" и др.; за отношенкето 
на българите от Видик, Снлистра, Русе, Сннщов, Габрово, Казан-
ЛЪК, Железннк н другаде към вьпроса; за желаннето на млЗДИ-
те в Казанлък да се освободят от духовното иго» да пронеждат 
събрания в полза на лелото, да не споменават името на владн-
ката и църквите и пр.; за решснисто на ломчани да не приемат 
вндинския владика и да не му плащат; за избирането на 
М. Мутафов за представител на русенци в Царнград (1861 г.); 
за прсписи от меморандума и от словата, произнеч-енн на 
тържества в чест на народмите представители; за отношеннето 
на бъягарвте към Гръцката патриарший; за освещаване чер-
квзта в с. Сомовит (Ннкополско) от 12 свещеннцн (1801 г.); 
за уреждане парични въпроси на екзархнята н др. Във връзка 
с униатствомо има никои данннза успеха на Др. Цанко» и отно
шеннето на царнградските българи към него ; за унватнте, конто 
нскат да строят черква в Казянлък, и др. За училищното 
Осло в Калофер могат да се извлекат следните сведения: за 
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учителетвуването на Б- Петков, Д. Фингов» (Д.) Ставиди и др.; 
за порядки в училището, за учителите и за състава па учн-
лнщното наетонтелство; за възложената задача па Д. Фикгов 
да бъде кореспоидент за училището; за преподаваните пред-
мети; эз провей-д^не изпнтн и пр. В кореспондонцнята нмн 
дании и по търговски въпроси: за търговия с гайтани, риба н 
др.; за поскъпването на вълната; за ланаира в Узунджово; за 
търговски връзкн със Серее, Прилеп, Битоля, Призрен н др. 
В писмата нма сведения още и по други въпроси: за преселва-
нето на българеко население от Вндинско в Русид през 1861 г.; 
за колонистите-българн в Бесарабии, конто не желаят да се 
нреселват във вгтрешноетта на Русня; за А. Рачннскн и отно
шение™ му към българскня народ; за Болградската печатмица, 
преместена о Гзлац; за побългаряването на погагаузеинте бъл-
гарн във Варпеиско; за грабежите и убнйетвата на арнаутите 
и Калофер; за настоятелството на сп. ^Българскн книжицн*1; 
за отпечатиането на статин, дописки и други материал и в същото 
списание и за разпространението му в Ямбол, Севлиево, Казанлък 
и ,Јр.; за заминаването на П. Р. Слакейков в Олрнн (1874 г,); 
за чествуване празника на Кирил и Методнй във Варна (1861 р.ј; 
за нсстннците „Дунавскн лебед", .Јоигпа! йе Соп5(ап(шор1е*, 
„Соигпег сГОпепС, за ръкопис на Б. Пстков—чМатематически 
землеописание"; за кннгнте «Законник* [?| и „Всеобща?] исто
рии*4 и др.; за разпространението на „МбтоЈге$ с1е ЈсзерН 
бапЬаМ!**; зазалавянето наХр. Пулиев — Карлово (юли 1861 г.); 
за холсрата в Цар|град през 1861 г. и др. 

Запазена е и разписка за абонамента на Брадннов за 
в. „Время*. 

Съхранени са и няколко писма до блазкате на фон-
дообразувателях от иайка му до брат му Ст. Н. Брадннов по 
личин въпроси; от Ст. Н. Брадннов до братя Комсисви за уреж-
дано на парпчни въпроси; от Д. Н. Брадниоп до К. И Брадн
нов за изучавший предмета в калоферското училище; от Н. С, Бра
дннов (бзща) до Д. П. Еленков (братовчед) за уреждане на 
парнчни въпроси; за търговия с бакър, цената му и др.; от 
Д. Г* Еленков до П. Еленкова — за ученнето му в Калофер; 
за учителетвуването на Б- Петков и лр. 

Запазени са две писма от Ив. Сахтианчи (?) до И Минтов (?) 
и от Ст. Тошкович до Ив. Ассо (?) отпоено получаването на 
стоки; прение от гшемо от управителя на вакъфнте [в Пловдив] 
Исмапл Ак*Ь бей до пловдивския окръжен управител във връзка 
със спор за земя между селяни от Кззанлъижо и Калоферско 
(спорната земя е в Калоферско); препис от фермам на султан 
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|Абдул] Азис до пловдивския окръжен управител за разреша-
ванс на същия спор; прение от писмо на великий неэир Мехнёд 
Фуад до окръжния управител в Пловдив по същия вънрос. 

Ф. 160: 77 док.; 1876... 1929 г.; 1 ННВ. оп.; пост. 1930 
и 1956 г. бълг., рус. и ср. ез.; част от фонда в НА — 
БАИ <ф. 5). 

Д-Р ДИМИТЪР ПЕТРОВ МОЛЛОВ 
Сроден н 1845 г. — Елена; почнипл в 1914 г. —София; 

Един от т.рнитс организатор» на ирввеолазването у вас след Освобожде-
нксто: миннстър ия нзродното просвещение и обшестненик. 

И а т о ч н н ц в : 
За фондообрязуватсля и фонда: Пер он. 1>. Д-р Димнп.р Моллоо.-

Л стоп не на ВАН. II. За година 1912—1913. С, 1915. с. 59-01: Всленл. 
Д. Архшши фондове... п БАИ — ИДИ — ВАМ Кн> I. 1957. с. 145. 

Автобииграфтншпе бележки осветляват нажни моменти 
от живота и дейноетта на фондообразувателя от рождение™ 
му ДО 1900 г. 

Запазено е благодарствено писмо от Милан IV Обренович 
за проявенн грижн към раненнте сръбски вонници в Сръбско-
турската война. 

Малкото документи за дейноетта на фондообразуватсли 
като организатор на санитарки отряди и болници през 
Сръбско-турската война са следните: грамота на М. IV Обре
нович за воеино отличие и поздравители л телеграфа от Алек-
сандър II до Моллов и сътрудннцнте му. 

Трупа документи, между конто и програма „За открнване 
на Търновското народно събрание за разглеждане на органи-
ческия устав" показват участието на Моллов в Учредите А-
нота събрание. 

Дейноетта му като председател на Софийското благотво-
рително д-во (1880 г.) лнчи от един документ за събрание на 
д-вото и печатен устав на същото. 

Има и документи за дейноетта на фондообразупателя като 
председател на Парламентарии анкетна коммсия за раз
глеждане дейноетта на Ст. Стамболов (1895 г.). Те отразяват 
нзвършената от комисията работа и нейните права. 
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По-многоброннн са документнте за участието му като съ-
дружнил в номансЈитното д-во Г. Попов а С-ае по построя-
ване на жп. линия Девня—Добрнч (1906—1914 г.). Те зясягат 
следните въпроси: учредяоане на д-вото; направеиите капитало
вложения; възннкналите затруднения; сключените договори, 
текущи сметки и задълженнп; ликвидиране на дружестното; 
разпредсляне на печалбнте н др. 

Ф. 161; 89 док.; 1882... 1930 г.; ннв. оп. 1! В; пост. 
1930 г.; бълг., нем., рус и фр. ез. 

АЛЕКСЛНДЪР ТЕОДОРОВИЧ ГОЛОВИН 
(роден и 1850 г. — с. Един. Нопгородска суберин», Руспя ; ПОЧИНЯЛ О !*КИ Г. — 

Вари«) 

Русин, дсеи от обшсствено-ПОЛИТИЧЕСКИ« жшют на Бълшрин след Осио-
оождсннето : участвуизл п Руско-турскята оспободнтслна иойнл; засшл админи
страцию» длгжностн и Княжество Бч-лгарнн: бил нл служба н политический 
кабинет \\л кни.1 Алскслндър Батенберг. 

И з т о ч н н п и : 

За фондообразуваюдя: Головня, А, Ф. Княз Алекслидър I Въагар-
скнЯ (18?9—1886). Варна. 1897; докумсцпгге ог фонда. 

Биографична Дании за фондообраяувателя се съдържат в 
написаннтс от съпругата му д-р Анастасия Головина, бесарабска 
българка, „Биографичин бележки" (1930 г.). 

Запазеннте във фонда чернови на писма от семейство 
Головин са главно до княз Александър Батенберг и до княз 
Фердинанд относно отпуска вето на пенсия на княз Александър 
Батенберг (след абдикаииита му) от страна на българската дър-
жава и отзвука в Европа, възникналите интриги и недоразумения 
по този повод. В ннсмо-чернова до Николай II се говори за 
няписаната от Головин книга „Княз Александър I Болгарский* 
(1879—1886)". Предмет на писмо-чернова до Д. Петкоп (1893 г.) 
е отрицателното отношение на М. Якобсон към Батенберг. 

Авторн на писмата, отправени до фондообразувателя, са: 
Нв. Аксаков, княз Александър Батенберг н майка му, К. Ернрот, 
А. Мосолов, А. Менгес, Ст. Михаилов, Гр. Начовнч, А. Хранон 
н канцеларнята на румънския крал. Писмата на Батенберг 
съдържат сведения по следните въпроси: пътуването му до 
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Сърбия(1885 г.); абднкацията му и живота му след нея; съве-
титс иу към България да станс рслублика, да не върви 
против Русин и пр.; интереса му към събитинта в България 
(за атеитата срещу Стамболов — 1891 г., за владицитс в Ма
кедонии—1890 г. — и тяхното признаване от Високата порта, 
за Плондивското изложение и др.). В писмата на Батеиберг се 
съдържат също обилии ланни за живота му след напущането 
на българския престол. Писмата на другите авторн заспгат не-
одобряваието от страна на Русин на полнтиката на б7,лгарското 
правителство (Аксаков-1882 г.); отрицателното отношение 
КЪМ полнтиката на княз Фердинанд и К. Стоилов (Иачович — 
1897 г.); здравето на Батенберг, смъртта му и погребението му 
в мавзолея в Софии; кингата за живота на Батенберг, написана 
от Головин, нейиото издаване и отзивите за нея и др. 

Запазеният рапорт на околийскня началннк — Берковица, до 
главиокомаидуващия Бьлгарската армия се отнася до цнмер-
цирането на семейство Головина след абдикацията на Батен
берг. В издадени» от двореца документ на Ал. Головин (1886 г,) се 
иска от съответните власти да му бъде оказано съдействне за не-
говото емнгриране, а в удостоверение от същата дата се вижда, 
не Головин е бил директор на начата (20 ян. —26 авг. 1884 г.). 

Изрезки от български, австрийски и немски вестници са 
посветени на въпроса за иенсията на Батенберг, а изрезка от 
руски вестник снидетелствуна за изгнание на сем. Головин по 
нареждане на кабинета на Др. Цанков. Зппазени са изрезки от 
вестници съе статна за Батенберг, писани след смъртта му. 

Ф. 162; 15 док.; 1873 . . . 1914 г.:".ннв. он. II А и II В; пост, 
нреди 1924 г. и 1926 г.; част от фонда—в ЦДИА (ф. 250). 

МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ ГРЕКОВ 

(псев д. Стоян Чакърор» Нспознанов, Славомир) 

(родсн и 1845 или 1847 Г. — Бердянск, Русин; починал в 1922 г.) 1 

Революционен деец и учнгсл прел Вмраждансто: учасгвувал ом Втората 
бългзрека легня; член на реполюиноинигс комитет в Сдквен и Русс; през 
1873 г. ярестушш за революционна дейност; в 1874 г. участвую в заседания 

1 Мястото на скъргта заест не с уточнено; им;) известии разногласия в 
литературам по въпрося за ыестсцюжденнего Х1у. 
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цЛ БРЦК в Букурещ; учлсгиукал и Осиоболнгслнптд иоЯнл, След Оспобождс-
ииего здеылл адмтшсграгивнц ллъжпосгп — ШДОжсм упрявктол к Сишен н 
лр,; шпор иа споменн. 

И з т о ч и и и и : 

За фондообразувателя : \>и т с п. Хр* Съчинслин, с. 518; В е л и к а « . Ст. 
н дрЛ II. Сланейкап . . . . с 720; КБЕ. Т- II. с 65; пенсионного му дело : 
>ИА—НБКМ, КО* 47, II 635. 

Публикации на докуыентн: Потев , Хр-— пж пас- сЬч.; С т о н н о8, 
3. Сочинения. 1\ II. Биографии* Четнго н Бългзрци,- . - С. , ШМ г* 

I 
Ззпазените документи за материалното Состояние на 

Греков — пнсма и телеграни, — разменени между него, П. Папан-
чев, А. Еиев и Долапчиев, се отнасят до недвижим иегов инот 
в с. Джииово, Сливенско. 

Кореспонденщшпа на фондообразувателя с Хр. Ботев, 
Ив. Хаджндимитров и П. Хитов е във връзка с отделим моменти 
от българското национално-революционно движение: обешаната 
помощ от К. Ганчев за освобождлването на затворнлцнтс от 
Хасковската акция (1873 г.); плановете на Греков по органнза-
цнята на революционната дейност и положителното отношение 
на Хитов към тях; премииаване на П. Хитов в 1>ългария (1873 г.), 
отделим моменти от дейноетта му през 1873/74 г.; залавнвето 
на А. Узу нон; проекти за съвместна печатарска работа на Гре
ков и Л. Каравелов след спирането на в. ,. Независимости (1374 
г.); подготовката на въетанне в 1875 г. (мисията на Ботев в 
Русин и за в. „Знаме");общото събрание на БРЦК; отстрани-
ваието на Л. Каравелов от революционната организация; проек-
твте на Хитов, Ф. Тотю и други вонводи да штат през Оьрбия 
и Влашко с чети в Вългария; подготовката в Българня и изира-
тените от БРЦК хора във връзка с това—Ст. Стамболов и др.; 
плановете за подпалване на Цариград; българските пратеннцн 
в Цетнна, Белград и Атнна и др. 

Във връзка с революционната дейност на Греков е запа-
зеният превод от тур. ез. на прнсъдатл му (отнасяща се и до 
учителнте С. Геренов и М. Радославов, 1874 г.). 

Ф. 163; 16 док.; 1876 г.; инв. Оп. II В ; пост. 1926 г. 
ГЕОРГИ ХАДЖИПЕТРОВ ПЕТКОВИЧ 

(П'л: : ; КрЪСТННКЪт) 

Революционер от Възраждането: член на комитета и Русс; участвувал в 
подготовката на Апрнлското иьспняе.1 

' Засега не се иаыерихз копкретнн бмографичии далии за фондообразувателя. 
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И З Т < Ј Ч | ! 1 1 Ц ] | ; 

За фондообразунатсля: Обретено«, И, Т. Отмени.*.; документ»* 
те от фопдд и от фонда ил Н* Обретено» (ВИЛ—НБКМ. ф. !22Ј. 

Публикации на документы: АВ. Т. I, 

Запазените пасма от Ил. Драгостннов, Т* Кърджиев, Ст. 
Стамболов и Ин* Ходжидимнтров, саързани с революционната 
му дейност, съдържат подробности по полготовката Н избух-
иането на Апрнлското въетанне главно в Тьрновскн револю
ционен окръг: премынаване на апостолите и техните поэдощ-
ницн (Ил. Драгостннов, Г. Обрстенов, Н. Симов — Куруто и 
др.); набаеяне и пренасяне па оружие (с носредличеството на 
Д. Горов л С. Грьнчаров); осигуряванс на средства, закупура-
не на барут и направата иа фишецн; създаването на нръзка 
между дейцнте; пренасяне ив комитетскатл кореспонденцнн и 
нмената на никоя куриери; деня на обявяване на въетанието; 
подробна инструкция до русенския комитет за действия в ок-
ръга при обявяване на въетанието; пълномощне на Ив. Стам
болов за действие в Търгоаищкия край; несогласия между ру-
сенскнте революционер!! и внеокня дух на дейцнте по другите 
места; предстоящото окръжно собрание; избухванс на въета
нието и необходимоетта от бързн и решнтелин мерки; усилия-
та на Т. Кърджнев да органиаира чет*! в Румъння, която да 
премине в Българня; двнженнсто и с. Чернена вода и залавя-
нето на никои чериоводски дейцн; залавянето на Н. Обрете-
нов. Ив. ДЙПЧСВ н друг и Ьотевн четннцн; еьдбата на Хр* Бо-
тев, Т. Стоянов, Ст. Стамболов, Ил. Драгостннов н други дев-
ин; необходимоетта от съгласуваност на въетанието с избух-
палата Сръбско-турска война; обещанлята иа сръбското ира-
рптелство; премннаване на много от дейцнте в Сербия (Ф. То-
тю, Ж. Христов, П. Хитов, И. Марков и др.) и включвансто им 
във войната- В пнсиатя се спомевават лнената на много дейцн, 
участвувалн във въетаннёто. 

Ф, 164; 433 док.; 1885-—1880 г.; 1 инв. он,; пост, 1930 г.; 
бълг. и рус, ез, 

ТОДОР АТАНАСОВ БОЖИНОВ 
(роден о 1858 г. — Свшцов: починал в 1928 г.— Септов)1 

Обтесгвено-лолнтически деен и държявен сдужитсд след Освобождение» 
то: секреглр нп Сишцоискня сьд; адпокдт; депутат и Народного събрпнис; дс-

1 И«а известии сьмцення за мястото на смъргта му. 
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доводится на Поборинческля комитет в Свитое пред 1885/86 г.; кзенер нп 
Комитета за пгзднглне плмепшх нп пшшовдапе побершшн и др. 

И з т и ч п и н н : 

За о^ондообразувателя: довумектнте от фонда. 
Публикации на документы: Отчет па Сытня-скня поборннчески ко

митет. Сыпцов, 1883, 32 с, 

Автори на ппемата до фондообразувателя са Ив. Булатов, 
Я. Енчсв, Н. Живков, Т. Ипанчов, Н. Константинов, д-р Л. Пав
лович, Д. Пашанков и др. Те съдържат сведении главно за 
Съедннението и Срьйско-българската война по следннте въи-
росн: свалинето на Г. Кр1»сте»нч н мобнлизацията в Неточна 
Румелия; с ъс ре доточаване на войските в Ямбол, Бургас и Тъо-
ново; мнтиигнте в София и Свищов; съетава на Свнщовскин 
поборннчески комитет; отказа на Александър III да приеме 
българската делегация; отнването ва книз Александър Ьлтеи-
берг в Т*ьрвово; обшеолката на Я. Енчев и Ив. Булатов вСвн-
щовска околия във връзка с основаване комитети в сслата; 
замннаването на евтцонскнте доброволки за София и Шумен; 
свищовската чета с четоводец Д. Пашанков (прнстнгането и и 
Русе; арестуването на трнма доброволци, бунтували четата, и 
пр.); за четоводеца Войннков; нзнращане на доброволчески 
отред за Пирдоп; за парична помош, дадена от И. Тннкои и 
др.; съетавннето на македонски комитет в Сншнов; събиряне 
помощи за македонските чети; вабнране абонати зав. „Маке
дония" и др. 

За дейноетта на Комитета и па Т. Божинов ксипо нс-
гов делоаодител еввдетелствуват запазените иротоколна, ири-
ходо-разходна и зачнелителна книга за записаннте доброволци, 
печатан екземпляр от .Отчет на Свжцовскня поборннчески ко
митет*1 и др. В тях има данни за събрання и взетн решении 
от членовете ва комитета; за доброволците, участвували в сви
щовскнте чети проз 1885/86 г.; за събранн помощи; за нзраз-
ходванн сунн във връзка съе снабдяването на доброволците с 
храпа, облекло и пр.; за отпуснати помощи на никои от тях и 
др. В прсписката, \ одена между комитета и другн поборнн
чески комитети или отделив лица (Д. Верой, Г. Бошков, Ив. Бу
латов, В. Добриновски, митр. Климент, Ст. Займов, И. Констан
тинов, Ст. Стамболов, М. Юркетич, поборннчески комитети в 
Лом, Никопол, Пленен, Русе, Търново, София и др.), има сне-
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дення: за обиколката на Я. Еичев, Ив. Булатоэ и х. И. Мане» 
из сслата на Свищовска околия във аръзка с ^образуване на 
поборннческн комитета И събнраис помощи за доброколцнте; 
за съставените комнтети в околията с нмената на члсновсте; 
за уеловията, на конто трябва да отгозарят желаещиге да се 
запищат за добронолци; за подбора на доброволците; за из-
пращането на I и II сгищовска чета за София н Шумен; за 
придннжването и настаняването на I чета в София; за сформн-
рането на II българска опълченска дружина (четоводци—Н. По
пов, Д. Караджов, ВоЙнодов и Куманон); за замннаеането на 
Русенската чета за Видим; за търновскатэ чета „Раковскн— 
Левскн-; за изпращаието на В, Добровскн, Ив. Вълкон, Ф. Ива-
ков, Б. Георгиев и Ил. Киров в Пловдивската чета; за нзпра-
щането на В7 добронолци от Свшцовскин комитет в Шумен; 
за изпращане 400 добронолци от Търноно за Сыпцов, Русе и 
Лом; за сформнране на самитарен отред в СВИЩОР, прндвиж-
ването му кт>м Орхане и Арабаконак, снабдяването му с пре-
вързочен материал н дрехи; за замннаването на рускн добро
нолци проз Румъння за Ьългария; за отношсннето на Русия 
към Соединение то; за сформирането на копен полк във Враца, 
Видим, Кюстенднл и София; за изпращане доброволки към 
граннцдта; за действичта на II свищовска чета при Тнмок и 
Иидинско; за събиране помощи и изпращането им чрез коми
тета и дружество „Червей кръст" на доброволците; за разпрэ-
дажба на търг на дооитък, вълна и пр.; за подпоиагане коми
тета; за тежкото положение на доброволците; за отношеннето 
на сърби и гьрцн към Съединеннето; за избирането на М. Юр-
кевич за почетен член на дружество „Черзен кръст' н др. 

За дейността на Т. Божннов като член на българо-маке-
донская революционен комшет .Искра' свидетеле тву в а нис-
мото от комитета в Русе (1885 г.) до комитета в Свнщов във 
връзка с дейността на четнте в Македония и устава на ко
митета. 

Двете писма от дружество „Македонски глас"—София, до 
В. Божинов са отпоено основаване на Македонско дружество 
в Свнщов; за изработення устав и публикуването му в бр. 20 
на „Македонски глас"; за насрочване събрание на дружество-
то и изпращане на представители от всеки клон; за връзката, 
която трябва да държи с Я. Енчев, и др. 

Запазено е и пнемо от Д. Драганои до Г. Иьанов по лич
ин ьъпроси. 
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ф. 165; 1200 док.; 1705' . . . 1381 г.; инв. оп. II В ; пост. 
1930—1932 г.; бълг., тр., нем., рум, ср., тур. и фр. ез . ; 
част от фонда — в ЦДИА (ф. 253). 

ЦВЯТКО РАДОСЛЛВОВ КАНЕВ 

(Сахатчногяу, Сахатчне**, Радославскн, Радослав) 

(рмеи и 1820 г.— Глбрию; починал п 1880 г. — Сошцов) 

Стопанскн и обществсно-политически дееп нрел Вънражданего: торговец 
ид зьрнсни храни в Спниюв, Никоим и ,1р.; нолпомлгал нштпШНСХКа) бо-
литслното движение, училишата н чнтллиншта в Свшиов; донерено лине ил 
Г, С. ("аковскн. 

И з т о ч н и ц и : 

За фондообразуватслян фенпа: ЛГО'.Т. II. с. 133; Попхриотоа, 
Г. Оищов.... с. 176-185. 

Публикации на документи: Понхркстов, I. —вж йог. С1.ч. 
Биографична, данни за фондообразувателя се съд-ьржат: в 

един търговекп тефтер (дата на раждането и др.); в няколко 
пътяи листове, тескерета и паснорти (1857—1866 г.), издздеви 
от градоначалинка в Одеса, от британского консулство в Руте 
н др. — във връзка с пътуканнчта на Радославов и 1уьлгарии, 
Румъния н Русня. 

Следните документи засигат мптериалното му состоя
ние: „уверителни", сЕидетелства и „благодарнтелни" писма; до
кумент» за поднлба на имоти и уреждане на парични вааимп-
отношення между брата на Цв. радославов — Георги, дъщери-
Те му Йоана, Момера и др.; описи на вещи при зестра, же-
нитба и пр. 

Част от многобройната кореспонденция се съетои от чер-
новн и препнен на писма на Радославов от Бранла, Плевен, 
Русе и др. до еъдружннка му и Свшцов Ме\мед ага х. Алн-
шоглу и до следннте лица, с конто бил в тьрговски връзки: 
до бр. Евл. и Хр. Георгиеви, Г. Хаджнденков, Ат. Каракашов, 
Хр. Караминков, Н. Хр. Палаузов и др. Писма! а третнрат след-
Н1МЧ- въпроси: уреждане на търгонско-парични отношения; эа-
купунане на жито от Плевенска, Свищовска н Никополска око-
лия и изнасянето му главно в Румъчкя; данька, налагай върху 

1 Нап-рлнннте документи не са старзанн с <\ оидсойразувателн, Я с йен»-
«и близки и с друг» лица. 
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тази гъргоиня; доставки на дървени въглнща от Русе за Сви
той ; износ на пасгьрна през Варка за Цариград; повишаване 
цеиата на житото през 1872 г. п Европа; търговннта с цареви-
ца и цените й в Румъиия и Българня; изпращане па бнволскн 
кожи до бр. Георгиеви в Галац; отварнне клон от търговската 
юыца на Радославов и С-не в Бранла (1861 г.): мнението му 
по в'ьпроса за образуванс на руско параходио дружество 
(1857 г.); износ на кожи в Цариград и облзгането им с да-
нък и пр. 

Многобройииге писма до фондообразувателя (иш до съд-
ружннка му М. Алишоглу, от когото нма съшо писма до Ра
дославов) са писаки от: 1. Александрия — Й. Найдено»;2. Бра-
ила — бр. Петрович, Хр. Пулнев, Н. Цепов; 3. Будапеща — 
! I. Жнвковлч; 4. Букурещ — ЕвЉ и Хр. Георгиевну Ив. Д. Ь 
Бакалоглу, Гр. и Д . Икономовн, Ст. Русович; 5. Габрово — 
Ст. Милков; 6. Гюргево — М. & А. Аврамови, Ив. Стоянов; 7. 
Никопол— Д. А. Икономов, А. Симеонов; 8. Одеса — Хр. И. 
Палаузов, В. Рашеев; 9. Плевен — Ап. Конкозич, Ив, Лапазо-
вич, П. и Т. СаръбеЙонн, бр. Хаджикостовн, X. Шопов; 10. 
Русе~-& Вацов и бр. Нацови, Т. Марков, Т. Хнероннм; 11. 
Свищов — Т. Данаилов, Хр. Иванов Л Ат. Николов, Ахмед х. 
Мсманлоглу, Ат. Н. Каракашев, Г. Хаджидепков; 12. Севлиева— 
Ив. Хаджнангелов; 13. Сопот — бр. Разови; 14. Търново — 
6т. Кзрагьозон, П. Раданов, х. Н. х. Мннчоглу; 15. Цариград — 
Ст. Арнаудоп & снн, Хр. Караминк'он, П. Кисёлов, Г. Хр. П. Тт>п-
чилещов и др. 

Пнсмата отразяват гьрговскнте взаимоотношения между 
авторнте им и Радославов и конкретно заснгат следннте ньп-
росн; I. Търговия с житни хр/ни (набнраке и изкупуване на 
жито, ечемнк, царевица от Птевекско, Сншцонско, Ннкополско; 
събнране на жита от вакъфските села и изкупуване на юшура 
(десятъка) от тях: откупунане на цели села, за да се използува 
добавит им от житни храни; сведения за имената на села и 
броя на взетите кнлограмн жита от тях; цените на житннте 
храни през различимте годнни, завнсещн от реколгите и от це
ните в чужбина; житннте реколти н Българня в 1872 г.; пре-
насянето на събраните храни до Сомоант и тоааренето им с 
канцн през Дунава; цените на жнтата по пнацнте на различии-
те румънскн градоне; износ ка храни за Марсплнн, Цариград, 
Англия, Маджарско); 2. Търговия и износ на /готмели и бу-
бено се'ме за Европа; на браишо За Румъння и други странн; 
на коприна — за Букурещ; на ораз, закупен от Пазарджншко; 
на смрадлика; на воськ; наморена сол; набиеолски и кра-
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вешки кожа; на пастьрма и суджуци; на червти за Цари-
град и цените му; на сахтияни (обработени кознкожи) и ме
шана; на анасон (събиран в Хасково); на тютюн акаменни 
въглшца; на гьон за Турну Северин; на вълна от Габрово за 
Крайова; '6. Никои от пнсмата съдържат сведения за внос на 
стоки от чужбина и иаЙ-вече от Румъния и Русия и за плас-
мента им в Българня от Радославов: на спирт (и цената му); 
на кожи — волски и кравешки — от Одеса; на сол — от Ол-
тсннца; 4. В писмата има давни и за: курса на лирата и моне-
тите (1853—1862 г.) и пускане на нови монети в Турция 
(1859 г.); холера в 1871 г. в Турция; замиране на търговския 
живот в 1856—1859 г.; откриване на гьргонски кыци (на Д. 
Караиинков и С-ие — в Царнград, на Цв. Радославов — в Бра-
ила); неуспехи в търговнята на Ст. Арнаудов & Сии— Цари* 
град, и на Цв. Радославов в 1860 г.; търговски отношении па 
Радославов с М. Вазов от Сопот; цените на заешките кожи и 
свинската четина в Свищов. 

Освен посоченнте стопански въироси иисмата до Радосла
вов отразяват и сведения, конто документират обществено-
полшптеските и просаетните интереса на фон дообр азу вате -
ля. Следните кореспоиденти пишат по тези въпроси: Хр. Анге
лов (за изпращаие на псалтикнн от Царнград— 1859 г.); Хр. Ге
оргиев (за одобряване избора на квяз Куза за румънския прес
тол на конференцията в Париж в 1859 г.); Й. Груев (за полу
чена от С Радулов екземпляри от кн. „Землеописание"'; 
Я. Илиев (за изпращане иа сандък с български граматнкн); 
Л. Икономов (за възобновяваие на ангарнята по укренването 
на Одрин— 1855г.; за сключване мира след Кримската война; 
за останеното у Радославов незаплатено оръжме на Г. Раков-
ски при забигването му в Румъния—1855 г., както и за бягст-
вото му в Сърбия-- 1856 г."; за безчинства на турската пласт 
във ГЗндннско —1856 г.; за събаринето на камбанария иа 
черква п Свищов от турцнте и поруганнето на никои надгроб
ии паметници и идеита на Д. Икономов да се осведомят за 
ТОва чуждите правителетва; за радушпия прием на екзарх Ан-
тнм I н Никопол—1872 г.); Хр. Караиинков (за министерски 
нромени в Турция —1871 г.; за холера в Турско; за разглеж-
дане дела за вакъфскитс села във връзка с предаване на хра
ните им; за събиране на данъка „бедел"; за дейността на уп-
равлениетр на вакъфите в Царнград); В. Манчов (за подпона-

' Вероятно с»- кЛсяс за прении »л С. Ралулпп на О бидоне кий А. 
Иа-иГщи географии. Од«са, 18№. 
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гаие на църкви със суми — 1858 г.); Т. Марко» (за закупунане 
данъка върху свинетс в Русенскнн вилает в 1872 г.); Д. Начов 
(за заплащане суми за учителствуването на Ем. Васкндович в 
Свищой за 1855 г.); К. Х'р. Палаузов (за живота му в Одеса 
между 1854—1858 г.; за задоволството му от основаването на 
Свищовското читалнще; за отиването на иеромонах Натананл 
и Ап. Ковковнч и 11арш рад, за да действуват за онределянето 
на духовен предетавмтел там; за снабдянане на чсрквмте в Свн-
щовска каза с книги и одежди от Русин; за дейността на Н. 
Хр. Палаузов по гьстявянето на руска параходиа компания по 
Лунава и нзтъкване предимствата на рускнте параходн; за ин
тереса му към вснчкн българекн книги, печатавн до 1852 г.; 
за подпомагаке на училище в Свищов и черкова в Лясковец 
с~книги и други вещи от Палаузов; за разрешение на рус кото 
правителство 20 българчета да учат п Семинарията в Одеса); 
Н. Попконстантинов (за разпространение на кн. му „Цветособ-
рание иръковиославянскаго или старобългарскаго язнка-, Ца-
рнгрнд, 1858 г.); Г. Раковски (за недоволството му порадв не> 
изпратеии пари, събрани от продажбзта на „Горски иътннк" и 
„Пългарска дневница" — 1858 г.); В, Рашеев (за ученнето на 
сипа на Ця. Радосланов — Хрнсто, в Одеса); К. Кесаров —Са-
хатчиолу (за нзпращане на учебници по арнтметика в Свшцов 
и Русе и за учителствуването му в Трявна); К. Христов (за 
ученнето му в Одеса в 1859 г.); Т. Хрулев (за разпростране
ние на 50 съновника; за подготняне ::а печат на други негови 
книги) и др. 

Търговската дейност на фондообразувателя е отразена и 
в редица разпискн, „нздължителни пнсма", сметки, _меннтел-
ннци" (лолиии) и други документы от 1840... 1874 г. Те съдър-
жат сведении за нздължени суми; взетн взаем пари; уреждане 
на парични сметки. Апторн на тези докумеити са: Цв. Радо
славов, К. Аврамор, Ив. Вацов, Д. Икономон, А. Каракашов, 
Хр. Карамнмков, Ап. Конковнч, Д. Кр1>стич, К. Николаевич, М. 
Павтофчн, Хр. Попови 1 и др. ЗапазенИ са и няколко разпискц, 
нздадени от разни лица па Радославов за иолучени от него то-
вари с жито, царевнца и тютюн. 

Във нръзка с уреждане на търговските взаимоотноше
ния между Радославов и други търговцн са запазени доста 
договори (»кондрати", „еъгласителни'", „уверения" и др.), под-
инсанн от Ив. Будннов, Ив. Панов, Т. Данаилон, Д. Икономов, 
Хр. Карамннков, И. Кисимов, Хр. Сахатчиолу и др. във връэка 
със закупуване на житни храни, сол и копринэ, откуиунане на 
данъци, търгуване с бубено семе, за производство на ножове, 
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образунане на съдружие за търгуване със сырадлнка. Запазенн 
са и няколко „протеста" от Радославов до турските власти от-
носно неустойки и нарушены договорнн условия със съдружнн-
ците му. 

Няколко печатни обнвления от 1856 — 186! г. са във връз-
ка с отваряне на търговски кыци от: бр. Хамамджиоглу * 
Арнаудов—Царигрзд; бр. А. Кръстич — Свнщов; бр. Ив. Ха-
джидимов — Вукурещ; Цв. Радославов — Бранла. 

Във фонда има и търговски тсфтери, днееници, баланса 
и др. (1846— 1807 г.) във връзка с търговнита на ножове, тю
тюн, восък, кожи, жито, гайтанн, аби, коприна, цареница и др. В 
тсфтер от 1857 — 58 г. (на с. И— 12) между разните търговски 
бележки за търговия с каллами, сырадлнка, сол, пастърна, ана-
сон и др. има бележки за оръжието на Раковски, оставено у 
Радославов, и за разноскнте, напрапенн за коня му. 

Документнте до членовете на еемейството на Радосла
вов (1802— 1827 г.) с а за продажба на места, лозя и другн 
нмоти — главно на бащата на Ридосливов — Радослав Кансп, 

В архива се съхраняват и слединге Документа: тетрадка 
(1870 г.) с ноти за черкопно пееие на учителя Я. Мустаков и две 
литографнрани и нотнрани от Мустаков стихотворения (от Ив. 
Вазов—„Царю, добре дошел!";от П, Р.Славейков-- „На Цари 
нна Русия"); трупа документа (1790... 1856 г.) от,до и. за Са-
келарий поп Димитрий от Снищон (разииски, „уверителнв 
писма", удостоверения и др.; послание от 1790 г. за назнача-
ването му за свещсник), разпнски за полученн сумм* за про
дажба на нмоти; за обзаиежданс на евнщовската черква с нконн; 
за назначаването на Ем. Васкндонич за учител и Свшцои 
(1817 г.); за израпяне костите на у мрел и от чума българн в 
Румънин (1815 г.). Автори на тези документа са поп Параш-
кев, Т. Каракашов -Вукурещ, Т. Балабанов и др. 

Няколко документа се отнлент до Г. Хаджиденков, гьр-
говец от Свнщов: открит лист за преминаванс през Влахин, 
Молдавия и Сърбин; задграиичен паспорт (1875—1878 г.); 
входеи билет за Народиото събрание като народен предста-
пител. 

Два документа (1856 г.) отразяват помощта, отпусната от 
граждан« от Свнщов на Д. Хр. Павлович, за да учи във Вис
ка със задължение след свършването си да стане учител и 
града. 

Няколко документа (1705 1817 г.) са отпоено продажба 
н подялба на нмоти. 
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Запазен е феркан (1870 г.) до дунавския валня и други 
иксшн чиновннцн относно рыболова п Свищом и Ннкопол. 

Група документн отразяват сведения по черковнл еъпроси 
(1781,,.1872 г.): сметки за приходи и разходи на манастира 
до Свищов; условиита, при конто се управлпва този маиастир; 
за снабдинането му с книги и нкони от Букурещ; послание до 
пъриенците и хрнстиянитс в Свищов от митр. Иларион Търнов* 
ски и архиерейскнте нанестници Теодоснй, Дионисий, Иосиф и 
др. да не се допускат на конак турки в домовете на свещени-
ците, като се подчертавз несносното положение на свещеннци-
те; стихотворение във връзка с раэрешаването на църковния 
въпрос, посветено на екзарх Антим 1 (написано вероятно по 
повод на идването му в Свищов на 10 нарт 1872 г.). 

Ф. 166; 171 док.; 1883-.. 1941 г.; 1 мин. оп.; пост. 
1930, 1935 (?) г., бълг. и фр. ез. 

ХРИСТО ВЪЛКОВ ДИМИТРОВ 
(родсн в 1861 г. — с Грядой, Котлснско; почивал и 1935 г. — Бургас) 

Дьлгогодшиен учптсл и общсстюмк н Вургдскнн и Слнвенсхин край след 
Омобожденнсто. 

Инточи«««: 
За фондообразуяагеля: Д иМнт и о в. Хр, В, С Граде« (Котлшст око

лия) , Бургас. 1933, с. 147—150. 

Запазени са слсднитс биографа(на материала: спнсък на 
участники в ученический бунт в Слнвенската мъжка гимназия 
(1883 г.) със саморъчните подписи на участницнте; лист от 
ей. »Религия* —Бургас, с данни за фондообразувателя. 

Чериовитс на писмата на фондообразувателя са до след-
ННТе лица: \к\\. Р. Димитриев (поздравления за победи и повы
шении); проф. Аи. Иширков (във връзка със смъртта на лектора 
по неиски език п Университета д-р Ат. Димитров); до Вел. 
Йорданов (относно намерението на Димитров да иредаде архива 
си в Народната библиотека) и др. 

В писмата до Димитров се сьдържат сведения за учеб-
ното дело и за книжовните му опнтн, както и за обществената 
му дейност. В писма от фронта ген. Р. Димитриев* полк. Г. Мар-
холев, полк. Ст. Николой и Д* Повивков раэкриват свои мисли 
и впечатления от Балканската и Първата световна война. 
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За общественополезната дейност па Днмнтров по време на 
уччтелсъвуванъто му свидетелствуват следните документа: 
протокол на книга (1889 г.) за неделните публнчнн събранин с 
родителите на учениците на въэпитателни теми в с. Градец, 
Котленско; акт, подписан от жнтелите на сыцото село за въз-
лрнсмане идеята на фондообразувателя за кооперирана търговня 
на базата на акционно дружество; речи, програмн и другн 
материа1и със сведения за ннициативите около нзграждане на 
паметннцн в Котел на Раковски ив Слнпеп на Хаджи Димитър; 
благодарствен и писма на Градецката смесена прогимназия и 
Бургаската окръжна учнлищпа инспекция (1921 г.) за подарени 
книги за училищнэта библиотека в с. Градец. 

От дейността му като председател на балканската 
дружба „Котленски край*-Бургас, са зал&эенн два устава, 
ияколко писма и др. Друга група документ*! характеризират 
дейността на фондообразувателя като деловод^тел на комитета 
за украсявэнс и благоустрояване на гробшцата в Бургас от 
1922—1931 Р.; комитета „Нсзнайният български воин"—Бургас; 
Бургаското дружество „Червен кръст\ 

В зэпазення протокам от 1928 г. за учредяване на комитет 
за културно и нкономическо повднганс на с. Градсц е отбеля-
зано, че на Бургаския клон става пиедседател Хр. В. Димитров. 

Матгриалнтг, свърззнн с пу5лицчстичн2гпа дейност на 
фондообразувателя, са главно на историко-географскн теми. 

В архива са зэпазеин още н следннте дохументи: Устав на 
Македонского дружество във Варна (1895 г.); чернови от поз-
дравнтелнн писма (191 !> г.) на градецки жители до та. Р. 
Димитриев и Николаи II по случай победи на Рижкия фронт; 
отк'ьс от проектозакон за градски общини; правил ник по въп-
росн с търговскн и издателскн характер; манифест за основа* 
напето на театрална студия (1922 г.); статистически лист с данни 
за стничсскня състав в Тракия и Македония (187В г.). 

Ф. 167; блок.; 1866... 1875г.; ннв. оп. И В; пост. 1930 г.; 
бълг. н тур. ез.; част от фонда — в ч-ше Братски труд, 
с. Вяла черква, Павлнкенско. 

БАЧО КИРО ПЕТРОВ 
[радел в 1835 л — Бяял перквл. Плплнкснско: обесои и 1876 г, — В* Т'ьрново) 

Учнтел, 1ШИЖОШШК и революционен дсеи ог Вьзрэждлисго: члсн'осиовл-
км ВВ рейолюштннии комитет п с, Билл черква; с;иш от оргапшторнте и под-
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ИОЙЕОДД на четы л, дсЛствушла и Дряшжскня ылнлегир преп Априлското т а я 
ние; эйтор ня дописки (м.в с. „Македония"), ш стихотпорни опнти, пътошсн, 
драм» И Др-

I I з т о ч н и и и : 
* 

За фовдообразувателя : Б а ч о Кнро Петров, Матерный и документ,. .; 
Б а ч о Кнро (Петров). Сборник по случай 130 г, от рожденного му 1835—1965 
Материал» от науч. СССйЯ - . Л (С) 1967. КБЕ. Т. Г. с. 198—199, 

Публикации на документ: Бячо Киро Петров, нос, «А 

Запазеннте локументн са във връзка с ннажовната Оси-
{ноет на фондообразувателя: ръкопне на драмата »Даскал Цо-
ньоа; енитафнм и стихове с революционно съдържанне; мре-
пне от разни бележкн на Бачо Кнро на корицата на „Църьонна 
история*4 (за притежанне на книгата, гатанк?, епитгфии н др.). 

Завещание от 26 авг. 1870 Г- (писано от Бйчо Кнро, под
писано от него и братята му поп Васнл и пои Газрзил) се 
отпася ло разпределение на движииите и недлижнмнте иму
щества на П. Хаджигергьова и завещании от ней имот па сел-
ското читал ище. 

Ф. 168; 3 док.; 1871, 1873, 1911 г.; ннв. <>п. И В; пост. 
1930 г. 

СТЕФАН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ 

»родсн в 1842 г. — Сншеи; почапал след 1911 г. — Слитой) 

Учннм, торговец и «бтесиено-пашгнч^скн деоц пре» Възражданст: сс-
кретар на търгшеката кыш) Хр* П. Тгичилещои н Царнграл; участник в т,р* 
КОБПО-ЮШНОНПЛШПЛ борйа; предскнттсд нл Бурглека сшрхня л Народник пЛор 
и Царщ'рад (1871 г.) да нзрлботгане иа скэархнЙскйЯ устаЉ Сим Освобожде-
»нсто — ннеш съдебен чиншшнк. 

Ияточнпц и: 

Зэ^фондообразувателя: Тлбаков^С Ошнн. Т.П, 1921. с, 467—169' 

Запазеннте две писма до фондообразувателя от Слнвенската 
църковна община (1873 г.) и от Св. Синод (1911 г.) се отиасят 
до : избирането и посрещансто иа Серафим като елнвенскн 
митрополит; сникването на епапхиален събор; протестите срещу 
решеннето на Ензархнята за прехвърляие балквнеките сели и 
Новозагорската каза към Преславскзта епархия (1873 г,); нзнра-
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щането на екземпляр от отпечатаиите протокол и на Нзродння 
събор на Стефанов (191! г.). 

Във врЪЗКа с общесптено-полита-еската деанос ч на Сте-
фанои и спсцнално за участието му в чсрковното дело са хро-
иологическктс му бележкн, конто засягат: Народниц събор (1871 г.); 
пркстигаието на представители на Сливенската община (Д. Чин-
тулов ззедио с П. Чинтулов); определянето на Стефанов за 
нрсдставнтсл на Бургаската община и епархия и конфликта му 
с Хр. П. Тъпчнлещов по този въпрос; разискнаннята за засела-
нията на събора и неговото официално откриване. 

Ф. 169; 647 док.; 1330... 1902 г.; 1 инв.Оп.; пост. 1930, 
1932 и 1945 г.; бълг., гр., тур. и фр. ез. 

РУСКО (РУСЧО) ВЪЛКОВ МИРКОВИЧ 
(ртден п 1817 г. —Сднееи; починал 189Й г. — Сливсн) 

ТърГОвСЦ н о/ицсствсн леей «рсз Възраждането. Ощд Освобожден и его 
прллМЖна стагашскап си деяшкт, зяемлл эдмииисгративн» служб» и участ* 
М 1 . . 1 I. «'<*'1111С11:1'И»!-|](>Л1Л11ЧОСК11!1 ЖИВОТ ИД С Л Н М Н . 

Източинии: 
Зя фондообраэупатсля: Тяблкоп, С Слнясн. Т. II. 1924. с. 230 — 

238; Г и л и к о п, Сг. Д-р Георги Вмков Мирхович. В: Той но умира. 
(С). 1935, С. 250 — 253. 

Данин за живота на фондообрэзуватолп и пронзхода на 
фамнлнята му нма и запазеиите автобиографична бележки. 

Докумеитите за материалното му состояние съдържат 
С] едення за нмота му, за извгршени покупко-иродажби и др. 
Ззпазено е и зарещанието му от 1868 г. 

Антори на писмата до фондообразувателя са: Д. Аврамов, 
П. Апирков, Д. Гидиков, д-р П. Дзнчон, Ив. Желязков, Г. Же-
ко!', бр. Камбурови, Г. Кръстевич, д-р Г. Миркович, Д. Пла-
иински, П. Саридакис, Серафим, митр. Сливенскн, д-р Г. Стран-
ски, Д. Сяров, К. Чаушов, бр. Шамбан. 

Кор/сьонд. шџшта се отнася до: търговля с аби, вълнз, 
шаяк, дгрнено масло, спирт, захар, згрненн храни и други сто
ки; износ на жито за Марснлня; поръчки на стоки от Царн-
град; работите на гьргоЕСКото сдруженне „Р. Миркович и с-ие". 
Застъпенн са още н следните вопроси: последиците от Руско-
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турската освободители а война; политического положение на 
Българин след Освобождение™; Съединеиието и отношеннето 
на балканските и никои европейски държэвн към настъпилнте 
лромени след него; устройството и управленнето на Източна 
Румелии; назначаването на Г. Кръстевич за ген. губернатор на 
Източиа Румелии. 

Документ ал ните материал и, свързани с дейността на фон-
дообразувателя ката участник в разни тьрювски предприя
тии, сц относно: сключване на договори между него н П. Бя-
нов, Г. Крьстев, Г. Миркоанч, Д. Папа Дотов, В. Станчов, К. Ча-
ушов и другн лица за търгонии с вълна, зби, колониални сто
ки, зьрнени хрзнн, тютюн и пр.; условнятй на сключените до
говори, осиовннте капиталовложения на сдруженнята, между 
конто и д-во „Р. Миркович и с-неи (1866 —1877 г.); разпределя-
не на печалбите, съяружнически сметки и др.; участието на 
Миркоанч в гьрговско д-во „Провидение" във Варна; построн-
ване на сннртоварна и тютюнева фабрика в Ямбол и др. 

Има документи и за заемани административна дл>»ж-
н,сти от Миркович в Слнвенски окръг—член на администра-
тивння съвет, сънетник н префектурата и член на главния сж-
ръжен съвет. Те съдтржат данни га постъпването и освобож-
даването му от изброените длгжности н полученнтс отличия; 
за събиране и огкупуване на данъци; за недоразумения между 
българското и гръцкото население. 

Заст-ьнена е и дейността на фондообразувателя като чмн 
и председател на разни комисии (по построяване на реал но 
училище в Слнвен, по настаняванс на турски бежанцн, за раз-
глеждане сметките на жандармерийската департаментална рота, 
по построяване воденнца на р. Тунджа, за разпределяне на 
частый и общински места, эа разглеждане делата на департа-
меиталпня съд, за разследване причините за разливането на р. 
Тунджа и др.). 

Документите във връзка с дейността на Миркович капю 
общест$еник удостоверяват участието му в благотворнтелно 
Д*во »Единство" и д-во „Св. Панталеймон". В тях има сведе
ния за гимнастнческнте д-ва и за събиране помощи за комите-
тнте „Единство" в различните градове. Запазенн са и материа-
ли за избирането му за член на департаменталния училище" 
съвет, за депутат в областното събраиие на Драмската иэби-
рателна колегия, за участието му в Сливенскня околийскн ко
митет и др. 

Документите за членове на семепството на фондообра
зувателя са във връзка с наследстве ни имотн. Между тях се 
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намнра договор от 1897 г. за осиоваване фабрика за огнеупорнн, 
обцкновсни тухли идруги керамични изделия в с. Скеф —Бур-
гаско. 

Запазено е и нисмо във връзка с оставката на Ст. Стам* 
болов от поста председател на Сливенската окръяма комисия. 

Ф. 170; 1739 док.; 18*8.-. 1883 г.; ннв. оп. II В ; пост. 
1930 г.; бълг., гр. н рус. ез. 

ДИМИТЪР АНГЕЛОВИЧ (АНГЕЛОВ) КРЪСТИЧ И БРАТЯ 
ПЕТЪР И АЛЕКО КРЪСТИЧ 

(Днмнтракн, Лкмнтрий; Коествнч, Крсстнеянч, Крестич, Крсстовнч, 
Кр«тюв, Кръстинч, Кръстьов, Кръсповнч, до Крестов, де Кръсгов, 

Хаджи Кръстнч; Фандамазоглу) 

(роден о Свнщои; почивал с«д 1882 г,— Русс)* 

Изтмшат стопаносн и обществен д«ц от Въэраждапсго: разнил в со
трудничество с братята сн ожнвсна тьрговска дсйиост; нодпоодш проснетното 
движение и църкошо-иашюнллнлм борба, 

Нзточынцн: 

За фондообразуьателя: Стоянов, М- Г>ВК. Т. I, с. 222*; докумен-
тит* от 4-оидя, 

Между малобройннте биографична материали за фопдооб-
разувателя се намнрат удостоверения за показан от него ус
пех, издадени от Ем. Васкидович с печата на Свнщовското учи
лище (1843, 1845 г.), Запазенн са и учебни записки по рето-
рика, история, фнзиче« а и политическа география на европейский 
континент, физика» гехтнн эанет; упражнении по славянека гра-
матнкз, по стихосложение (от врем его на учителя Д. Мнхай-
ловски— 1848 г ) ; ръкопнеен речник (1847 г.) на славянобьл-
гарски езнк; правила но стихосложение и кратко земеопнсаиие; 
мол еб ник. 

Основната част н архива представлива кореспонденциягпа. 
Запазена е богата прениска между членоветс на семеиството 
на фондообразувателя: 1. Ангел Петрович (баща); 2. Хрисанта 
(майка); 3. Димнтър, Петър, Алеко, Уцка, Елена (братя и сес-
три). Писмата, отправенн до фондообразувателя (до членове от 
семейстсото или до търговската фирма „Братя Кръстнч"), са 

■ 

1 Не нлмерихме по'Точнн даинн за фондообразуиатсда Дим. А. Кръсгнч. 
2 Посоченнте дан ни се огнасят за Алеко Кръстеннч. 
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от Ст. Арнаудов, Хр. Арнаудор, Р. Атанасовнч, М. Бешкор, 
Хр. Брадинов, Н. Бракалов, А. Вачкор, К. Внтаиов, А. Генев, 
бр. Георгиевич, Г. Данилов, Хр. Г. Данов, бр. Димчеви, П. Дян-
ков, С Икономов, Т. Икономов, С Илнев, Я. Илиев, А. Кэно-
вич, Д. Каракашев, Хр. Караыинков, Г. Лазаров, Ив. Марино-
вич, Д. Николау, К. Николов, П. Попович, бр. Попович, А. Про-
данов, Т. Пулмев, А. Симеонов, Д. Табакович, Т. Теодоровнч, 
П. Филчов, X. филчов, Ив. Хаджилилов, К. Христов, Н. Цанков, 
Д. Ценович, А.Чалъковскн и ;ф. Те эаснгат следните по-важни 
въпроси: ученнето «а фондообразувателн в Елена, Бранла, Бу-
курещ; изучаваиите цредмети и учителите в училищата, къле-
то с учил; развитисто на учебного дело в Свишов (спомена-
ват се свнщовски учители); учебниците, разиространнванн в 
българските училища (граматнки от Хр. Павлович, от Ем. Вас-
кндович, от Момчилов; аритметика от Хр. Сичан — Николов); 
намерснията на Д. Гииовнч да открие печатница в Свищов; 
обеднняването на управление™ на свишовскитс училища; раз
витисто на църковиата борба (за а^юресаните от Патрнаршнн-
та български снещеноначалниин и намерецнето и да ги заточи 
и пр.); възгледнте на Ал. Шншманович по църкоании въпрос; 
обирн на турскн разбойники н Свнщоаско, Плевенско н Ряхов-
ско; иодаденн жалби от иаселението до пътуващия из страна-
та велик везнр (1860 г.); някои неснраведливи решения на сви-
щовскня кадия; движеннето на турски поиски и тяхната числе-
ност през Кримската воина; влнзането на руски войски във 
Влашко(1853 г.); прекъсването на съобщенинта през вреые на 
войната; пожара в Свищов (1853 г.); променнте в турските нър-
ховни орпши (смяна на везирн и пр.); отиването на Т. Иконо
мов при Г. Ракоаски; надеждите на българскня народ за ско-
рошпото му освобождение от турците; назначаване и дейност 
на рускни консул В- Кожевников; нздаването и списването на 
вестпнцнте .Българня", „Турция", „Право"; екзархийски въп
роси (1873 г.); отринателното становище на Хр. Арнаудов по 
отношение на П. р. Славейков, нападнал във в. „Македония" 
бт>лгарски владнии и Екзархнята; нсвъзможността на екзархий-
ския ферма» да реши докрай въпроса за българската незави
сима църква, особено по отношение на изпращаието на бъл
гарски владнцн в Македония и Тракия; заточени свищовци в 
Днарбекнр (1872 г.); открнването на Русенскня мирови съд 
(1880 г.); посещението »а сръбския крал Милан в Русе 
(1882 г.) и др. 

Много от гшсмата се отнасят изключително до търгов-
ската дейност на фондообраЗувателя н фирмата „Братя Кръс-
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тнч\ Обилии дании свндетелствуват за^ ръста н обема на 
тьрговската размяна в пределнтс на Османската империи, а 
сыцо и с други, главно дунански държавн. Те съдържат мно
го данни за курса на парите; мнтннческн режим; колебаннето 
на цените на зърнените храни в злвнслмост от развнтнето на 
англо-американский конфликт; препращане на търговскн лрат-
КН от Средна Европа през Свшцов за вътрешността настрана-
та; интереса в Европа към бълщрското бубено семе; рекол-
тата на земеделскнте културн и л р. Много ннсма докумен-
тират голямото разнообразие от стоки, предмет на търговскн 
обмен, а именно: Захар» кафе, железарин, царевнца» жито, скум* 
рни, черпнш, мастика, лнмонн» портокалн, черно грозде, бадемн, 
прежда, ечемнк, немско браишо, жълто (|>иде, кожи, гвоздей, 
стнпца, морска сол, спирт, ракня, цнгаренн книжки, зехтнн, мас-
лини, стафндн, орнз, агнеижи капламн (подплатн), бпволскн ко
жи, пастърма, масло, смокшш, калан, сапун, лон, лакерда, фъс-
гьци, шарлан (орехопо масло), нахут, ром, леблебии, коженн 
иодплати, рошковн, нншадър, тенекии, сннкэ, карфици, бубено 
семе, пашкулн» тютюн, канела, свсщн, сгъклз, американ, кайснн, 
сирене, сачми, лешници, памук, фесове, сукна, смрадлнка, тахан 
(сусамена каша за тахан халва), кюселе (кожа за обувки), иъл-
11В№ чер хайвер, свннска четнна, чай, карамфил, куршуми, дър-
вен материал, ариаджнк, анасои, празено семе, мешинн, слхтня-
ни, габровски нож чета, суджуцн, вино, чнрнш (обущарско ле
пило), маклронн, бон, папур, кимион, черен пнпер и пр. 

Във фонда са запазени: договор (1843 г.) за гьрговско 
съдружиез между Ан. Петрович и Й. Петров; договор (1864 г.) 
между еинщовската камарашия (иродавачи на сол) и Д. А. 
Кръстнч за иаемане на нмот. 

За ииотното състояние на никои свнщовски гражданн мо-
гат да се иочерпят данни от няколко уверения (1820... 1841 г.) 
за продаденн наследствени нмотн с подпнс на продавача и 
гражданн-свндетелн. 

Ф. 171 ; 314 док ; 1874... 1931 г.; ннв. он. II В; пост 
1931 н 1932 г.; бълг. и тур. ез. 

ПАВЕЛ ПЕТРОВ ШОПОВ 
(родсн и 185& г.— Шмгюрнщс; ночнилл и 1931 г. — Гкшагюрншс) 

Търговец, эанантчня к революционен деен пред Въэрдждашпо; учаепшк 
п Алрнлското въсглннс в Пзмгюршцс. След Освобождение» зашил ыминн-
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сгрэтшшн и паншсйсхи лдъжносгк (кмст на Ныйгюршце, грдлски полицейски 
пристяп в Шумен, охмийскк ваиднНК на Кярнобдт. Бреэник и др.); пърии 
гюдескретар при Софийского «жръжно угтрааюннс, 

И з т о ч н н ц п : 

За фоидообразувзтеля и фонда: АВ. Т. II: Пан а г юр и ще н Па-
иагюрско в шншото. Т. I С, 1955, с, 192. 195; Т. И. С, 1981, С- 167—172 ; 
лохументнта от фонда. 

Служебен сииськ на П. Шопов съдържа кратки биогра
фична белсжки (дата и място на раждане; образование; се-
мейио положение; занятинта му, предн да стане чиновник — 
търговия, кожарство, обущарстно, житарство, агент на дру
жество „Нашюнал*); получеин награди от Фердинанд I —зла-
ген „кръег за сномен" н като гражданин на Панагюржце-
бронзов мед ял по случай 25 годнни от Априлското въетание; 
заемани длъжности от 1 »н. 1888 г. до 7 авг. 1903 г. като по
мощник панапорскн градски к мет, градски полицейски пристав 
в Шумен, но-късно » Казанлък; рупчоски околнйски началиик, 
околийски началннк в Бреэннк и в Карнобат; нървн подсекре-
тар при Софнйското окръжно управление, 

В запазенни статистически лист (лична карта) нма сведе
ния за месторождением, семейното и материалното съетояние, 
занятия и л руги бнографични данни за фондообразувателя. За-
пазен е и некролог за него (1931 г.). 

Между авторите и адресатнте на писмата от и до фондо-
образувателя са: Фердинанд I, Борис ПК Й. Венеднков, митр. 
Гервасий Слияенгкн, С Добровнч, Ст. Займов, С. Костурков, 
П- Луклев, ынтр. Максим, Ал. Малннов, Т. Сираков, Д. Стра-
пшмиров и др. 

Нореспонденцияпш съдържа ланнн за: построяване сгра-
дата на педагогическото училище в Панагюрище; трагичната 
смърт на Н. Дринов — председатсл на Поборннко-опълченското 
дружество в Ланагюршце; книгата на И- Венеднков за Април
ското въетание; урежлане ноложеннето на поборнишгге от въе-
таннето; постъинло искане в Народного събрание съе същата 
цел; отпускане пенсии на поборнниите П. Братков, Н. Дели-
балтов и* др.; събираин сведения от Ст. Займов за въетаннето 
(фотографнране на местности, лица л сгради от IV панапорскн 
революционен окръг, портрет на Г. Бенковски, снимки от лоб-
ното му място, за пушката му); освещаване паметннка на за-
гнналнте поборницн в Русе; полагане основите на паметника-
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музей в Панагюрище; чествуваке годишннни от въстанието и 
Освобождение™; поздравления по различии случаи (чествуване 
годишнинн от Априлското въстанне и др.), отправени към Фер
динанд I, Борис III, Ал. Малиной и др.; постьпването на 
Вл. Займов аъв Военната гимназия; сведения за затоорення през 
1903 г. в Серския затвор Г. Даскарев от Банско. 

Малобройни докунентн удостоверяват връзкнтс на П. Шо
пов с В. Левски и участаето му в ре волюционните борби и 
специално в Априлското въстанне като агитатор и организатор; 
началник на рсволюпиоииата полниня; иачалннк на стражата н 
охраната на „Оборнще"; доверено лние на Бенковскн и коми
тета; участник в Хвърковатата чета. Има и подробим сведения 
за залавянето му от редовната турска войска в Тетевенсю; 
осъждането му на смърт и амнистнрането; нзпращаието на за
точение в Диарбекир и освобождаването му по ходатайство на 
руското правителство. 

Вьв връака с активната дейност на Шопов за събиране на 
материала за побортщите, участници нъв въстанието, са запа-
зенн много документа: 

1. Споменн на поборншш (М. Гълъбов, С. Караджов, 
П. Кончен, баба Мина х. Стоянова и лр.) за напранено посеще
ние от Г. Бенковскн и Г. Манов в с. Джумаята (Пазарджншко) 
за подготовка на въстанието; за сражения с турните; за нз-
вършени от тях жестокости, кланета, грабежи и др. Има и една 
поема, в конто е описана тежката участ на въетаниците. 

2. Документи относно правени постъики за признанане пра-
вата на поборшшнте и нодобряване на тяхното положение след 
Освобождението, протестн срещу несправедлнвит« закони за 
пенсните на поборшшнте и опълчешште: нов законопроект за 
пенсиите и пъзнагражденинта; списъин на жчвн ноборниан и 
поборннчкн от Панагюрище с техни автографи и др. 

3. Във връзка с Априлското въстанне в IV революционен 
окръг са голяма част от останалите документи — поборническн 
свидетелства за отиускане на пенсии (препнеи, в по-голямата си 
част направени от П. Шопов), спнсъни на участниин от различ
ии селища, авто биограф ич ни и бнографичнн бележкн и др. Меж
ду тях нреоблалават материалите, отнасящи се до слепните 
участниин: Н. Варабоев. Ё. Барбалов, К. Барзекав, I'. 15аров, 
П. Батков, Н. Венков, Н. Бошнаков, Ив. Я- Бояджнев, П. Бра-
дистилов, Д. Братков, II. Браткова, Ив. Ваксилов. Кр. Гешаноп, 
Г. Говедаров, М. Годжовърков, Д. Гопарниов, П. Гребчов, Д. Гу-
гов, II. Гугой, П. Гурлев, Н. Гюров, П. Гявурков, Хр. Гявурков, 
Н. Делнбалтов, П. Делирадев, Ив. Джуджен, Г. Зафиров, 
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М. Икиликов, Д. Илчов. Л. Илчов, И. Караджов, Я- Кацаров, 
С. Керемихчнев, И. Кидосков, Ив. Киров, К. Койчев, П. 3 . Кой-
чев, Д. Коклев (Гайтанджнпта), А. Колчаков, С. Кулаксъза, 
Н. Лазарев, П. Лазарев, С Марннски, Д. Маслев, И. Манчов, 
П. Меченое, Л. Молов, И. Мухлев, Кр. Иалбантов, Ив. Попнн-
скй, Д- Поинейков, Л. Пъков', Хр. Раткнн, Н. Рашков, Г. Ред-
жов, 3 . Сираков. Т. Сираков, Н. Стойчев, С. Тепааичаров, 
А. Тренчов, М. Хаджиманчев, Ил. Хаитов, П. Цупеков, И. Ча-
лъков, Хр. Чалъков, II. Чарлаков, А. Чннчов, Г. Шулеков, 
Ив- Шулеков, Т. Шулеков, Л. 1Дърбанов н лр.; споменават се 
п Георгн Чонето—Самоковец, СГулеков (участник в четата на 
ЁТ; Каралжа) и лр. В тезн документ нма конкретны сведения 
за участнето на нзброеннте леГщн в подготовката на въетание-
то (събиране и прнготовляване на оръжия и мушшии н лр.) и 
п сражения с турскнте войски. В повечето документы еразк ры
та и тнхната участ след неговото потушаване. Има н сведения 
за участнето на някои от тях н ревэлюшюнни акции предн въе-
таннето, връзките им с В. Левски н Г. Бенковскн, участнето им 
в революннонннте комитеты, в Първото велико народно събра-
ине на „Оборнщс, в Припременнэто нравителствэ, в Хвърко-
ватата чета н лр. 

Отпоено дейноетта на Шопов като секретар на П >• 
борчическо-опълченското дружество в Панагюршце са и за-
разените протоколы от събрання за избнране настоптелства на 
лружеството. Трупа гокументи са относ но устрой ванн честву-
вання по случаи годишнннн от Априлското въетание след Ос-
вобождението и отдаване почыт на загнналите поборннпн. Меж
ду тя.\ са: обща програма за всенародно прэзнуване в градове 
н села 25-ата годышнина на въетанието (даленн са и имена на 
поборницы); спнсък на останалите живи сполвнжниип на Г. Бен-
ковскн, конто ще отидат в София за отпразнуванс -15-ата го-
дишнина на въетанието (включены са 12 имена); позыв от „Ко
митета 29 апрнл" —Брацнгово, по случай 33-ата годышнина на 
въетанието; речи на Шопов пред грзжданнте от Панапорнще и 
Тетевен по случай годишнннн от въетанието; реч, дьржана в 
Панапорнще (1907 г.) от Ст. Попов от Пещера, представител 
на Великого народно събрание в „Оборище"; молба от коми
тета .20 април 1876 г. по увековечаване на Априлското въе
тание" — Панагюршце, до председателя на Окръжния съвет — 
Пловдив, във връзка съе събиране на средства за издигане на 
паметннк-музей; окръжно от поборниии и опълченни от Пана-
гюрска, Пазарджишка, Пещерска и Пловлнвска околия по от-
криване паметник на загнналите поборниии в Русе (1909 г.) и др. 
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За участието ни фондообразувателя в акшште по Съединс-
нш то свндетелстнунат иеговнте бележки за съставення коми
тет в Панапорнще за подготвяне на този акт (председэтел 
Т\ Хаджикпрнлов, кгсиер А- Орешков, секретар С. Милков) и 
обръщението КЪМ българсьня народ от княз Александър I Ба-
тенберг във връзгя с обявяване наСръбско-българската война. 

От дейността на Шопов като градски полицейски пристав 
в Шумен е запазен документ във връзка с отннането на Я- Са-
къзов в Шумен (1891 г)-

От лейността му като околшски иачалник а Карнобат 
(1897 г.) има документ по преместването на седалнщето на 
Рунчоска околия от с. Хвойна в Чепеларе и др* 

От дейността му кото околийски иачалник в Лнхиало 
е за пазена Чернова на прошение от Шопов до м-ра на вътреш-
ннте работи М. Такев (1909 г.) във връзка с иазкачаването на 
Шопов на таз11 длъжиост (в което нзтъква заслугнте си към 
отечеството — участието му в Апрклското въстание и в Съе-
дннението) и речи, държанн от Шопов по случаи 25-ата го-
дпшннна от провъзгласяване на незавнсимостта на България н 
по случаи Съеднненнето. 

Участието на фондообразуватчля в Балканската война 
се удостоверява от пътен лист, нздаден от канцеларията на 
хранспортиото дело. 

Във пръзка с дейността му като нмет на Панагюршце 
(1918 г.) са документнте отпоено чествуване годпшннни от Ли-
рнлекото въстание, построяване на Педагогическо училище в 
града н др. 

Между документалисте материал* с общо съдьржанае се 
съхраняват следннте документа: искана от преде та вителнте на 
демократичната, земеделскатэ, раднкалдемократическата, народ« 
Ната, ирогресийно-лнбералната и обедннената соцналдсмократн-
ческа партия към венчкн членове и съмишленнци да прнсъетву-
нат на молебен на Кръетовден га преуспяване на руското 
йръжие; искана от наетоятелсткото на манастира „Си; Пикала" 
при с. Калугерово, Пазарджишко, в>в връзка с възстаноняваие 
на ыаиастира, разрушен по времс ;1а въетанието. когато загинал 
И игуменът му архнм. Киркл, и асвещэвлне на новня храм 
(1900 г.); »познв към геляните в Свободна Болгария1* от 
Върховннн мгкедоио-ОДринскн комитет —София, да подкрепят 
борбата но братята си в Македония и Одрннско; „възванне" 
(1901 г.) до българнте ьъв гръзка с изкършенН7с от пранк-
телството арести на членовете на Втрховния македоно-одрински 
комитет (Б. Сарафов, Т. Давидов» Вл. Ковачсв» Р. Петров) с 
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прнканване на протестни митинги; познв от комитета за съби-
ране помощи за останалнте живи участинци в Освободителната 
иойнз до гражданите в Пловдив и Пловднискн окръг за чест-
вуване 45-голишннната от Освобождението на Вългарни и 
сьбиране помощи за останалите живи поборници; покана до 
граждани на Панагюрище за нротестен митинг срещу поголов-
ното изтребление на българите (1912 г.) в Македонии; манифест 
към българскин народ от княз Фгрдинэнд I нъв връзка с обивя-
ване незаписимостта на Вългарин; отворгно писмо от полк. Ан. 
Янков до А. Лппчев, в коего го порицава за постановката, 
която дава по Македонский вьпрос; изложение за бзгство на 
турци н българн със задътжения къч наши кредит»» учреж
дения в Турция и предложение™ на Охръжиото управление — 
Варна, да се санкционнра бнгствэто без плспортн, ката се 
уснлн контролът при ирэнеряване на пасиортите на път-
ннците, и др. 

Запазени са още и следните документи: .История, »а бъл-
гарската литература след Освобождението" н „Поп Иовко на 
Мачино бърдо" —в ръкопнс; некролози на М. Табашки — 
участвувал в СръбскО-бълг аре ката война, на Св. Мерджанов, 
Хр. Хаджиилиев и др., обесенн поради опита им да освободят 
заточеннци в Акия и затворниц» в одрииските затвори, и др. 

Ф. 172; 6 док.; 1874—1876 г.; инв. он. II В; пост. 1931 г.; 
бълг. и ср. ез. 

ХРИСТО НИКОВ (?) ГАЙТАНДЖИЕВ1 

(Хр. Никол нч, Хр. Микояне.. Хр. ГаЛтэнджн) 

Стогшски дссц пред Випяжллксго: тъпгомш ог Самшш от нтопага 
п«. на XIX п. 

И 3 Т О Ч II II 11 II : 

За фондообразувателя: С с м с р джнеп, Хр. Сажжо» и околшктга му-
С, 19ЈЗ* г. 213; докуыстггнте ог фонлл. 

Запазеиото пасмо от фондообразунателя до Ив, Атанасрв е за 
търговня със сирене. 

Зассга пе нлмерихме конкретна биографичны даннИ за фонлпобразудоталя. 
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Писмата до него са от Н. Бесароиич, Й. Тасовац и 
Т. Рунавац. Съдържат сведения за търговня с гайтанн, шалвари, 
шапки н др.; за цената на стоки; за получаване и нзпращане 
на пари и стоки; за курса на парите; за търговските връзки 
на фондообразувателя. 

Ф. 173; 268 док.; 1856... 1901 г.; 1 инв. оп.; пост. 1932 
и 1950 г.; бълг., рус. н ср. ез.; част от фонда — 
в ЦДИА (ф. 129). 

ЦАНИ ГИНЧЕВ ШКИПЪРНЕВ 
(родсн в 1832 г. — Лнсковсц; почшш в 189-] г, — СофииЈ 

Пнсэтед, учятел, фолклорнст. журналист и общсствдн леей от Вьзрлжд*-
нсто и след Оснобождснието; редактнрлл сп. „Труд" * 1887—1892 г,) и эземад 
адынннстратншгм длъжлости. 

II и о ' 1 и и и н: 
За фондообразувателя и фонда: Иосифов, В. Цанн Гннчев* —Сен-

■ г V II р н. 1958, кн. 9. с. 130—149; М и и с и* Љ Шли Гннчев — народен лиса-
тел и учится.— Нар- просвета, 19-56. кл. 2. с 50—54. 

Публикации на документн: нж са Труд- 1887 — 1892. 

Запазените биографичен лштериалп за фондообразувателя 
са ученически свидетелства (Нолград, 1856/57 г.), брачно сви-
детелство (1864 г-Х молба за пенсионнране, смъртен акт л др. 

Черновите на писмата на Гннчев са адреенранн до 
Екзарх Аитим I, Ив* Ваэов, Ив. Ев, Гешов, М. Дринов, общи
нам в Русе, К, Стоилов и др. В тях са застъиени следните 
нъпроси; учнтелската му дейност в Русе (1872 г.); брошурата 
на Ив. Гешов „Нашнте градннарски дружества"; съдействнето 
на М. Дрннов за отпуснатн стипендии от Славянското благо-
творително общество в Петербург за следване на българчета 
и Русня, между конто и сина му Георги; общинскитс и учи-
телски работн и Оряхопо; подготовка за книгата на Гннчев 
„Всеобща граматнка на бьлгарския народ"; нзпратенн произве
дения на Гннчев до К, Стоилов (Български басни, Катнхнзнс 
за земледелнето или първоначално нзучвание на земледелнето..,); 
построяване паметник на румънските войски в Оряхово; отпе-
чатване на фолклорнн матернали и пародии песни в са -Труд" 
и лруги перноднчни издания. 
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Писмата до фондообразунателя еа от Д. Ангело», М. Ба
лабанов, П. Берконски, Ил. Блъсков, П. Генчев, Ив. Ев. Гешов, 
кап. Диков, М. Дринов, В. и Г. Злата реки, И. Каблешко», 
Н. Лазаров, Д, Мариной, Н. Марков, Н. Начов, Д. Д. Павлович, 
Хр. Попконстантинов, Г. Русескн, Ф. Сныпдов, Ив. Д. Шишма-
нов и др. Те разкрнват страни от »нсателската му дениост, 
работата му но еписването на сп. „Труд" и заенгат следните 
вънроси: сътрудннчество на различии лица в синеаннето и 
разпространеннето щ в Българня и чужбина сред българите 
студентн във Виена и Женева; нсканн сведении от Гиичев за 
поземлення давък нрез робсткото; трудове на Гинчев по меди
цински нъпросн, природолечението и възпитанието; фолклорните 
му и исторически занимании; участието му в си. „Библиотеки" 
и СбНУ; чествуЕане на българската журналистика и на К. Фо-
тинов (189-1 г.); уипелсл.уиането на Гинчев в .Пом; кннгата 
на учители но мугшьа Ст. Вешьов, в конто нма и стихотворении 
на Гинчев; спомоществувателн за кн. I от понеетта „Двама 
братн" на Ил. Блъсков; осуетен проект за откриване на 
Преславското училище (188в г.); отварянето на училище " 
Шумен и учнтелствурането на Д. Войников в него, представя-
нето на .Светослав и Невинна" от К. Величков в Шумен (188в Г.) 
и комедията „Поевропегчпане на турчина" от Д. Войников 
(изд. 187(5 р.).; холерата в Белград (1893 г.); нзпращане на 
българсьи градинари за Бразилии; събранне на любители на 
българскнтс старики и опазване на търновските старннн с 
участието на М. Дринов; събнране научнн сведении от геолога 
Г. Златарски; погребеннето на Иларион Кюстенлилски (1884 г.)'» 
проект за биографии на Т. Каблсшков от Н. Каблсшков и 
сътрудннчестиото на носледнпя във в. -Свобода" —орган на 
иароднолибералната партия; арестуеането на Гиичев и Т. Ка
блешков нрез 187(1 г. във връзка с Априлското въетанне; преД-
етоящото отпечатване на полскн език (1889 г.) от един от 
редакторнте на в. „Стреко2аи на хумористнчнн н весели тво
рении на славянските пароли н за намереннето на Хр. Кеснков 
да привело това произведение на българсьи езнк; разпростра-
невието на „Ганчо Косее ката" във Видии; установяране и 
ироучване автентичноетта на родоискнте песни на Ст. Веркович 
.Вела словена" от Миннстерството на Народното просвещение 
(1889 г.); инициативата на Хр. Милев (Пловдив) за организиранс 
учнтелскн дружества; представянето на „Изгубена Ставка" 
ОТ Блъсков в Кюстендил; отзнвн на П. В. Обретенов от Свищов 
за новеетта на Гинчев „Женитба"; желанието на Г. Русески 
да учнтелствува в Ст. Загара (1892 г.); изнратен рапорт на 
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Гннчсв за врачанскнте турцн до К. Стоилов в София и другл 
въпросн. 

Писателсната дейност на фондообразувателн се осветлява 
и от запазените няколко ръкопнса: „Български басни" (Русе, 
1870 г.); откъс от „Сирак Али. Борбата на Алия Сираков-
помака от село Чомаковци, с кърджалиите* (печ. в сп. .Труд*, 
1890 г.); стихотворснията „Плача на цветята" {1892 г.)» НК. Фотн-
нову", „Възторг" и „Проклятие11; басните „Паяк", чШаяк и 
сукно1* и „Лисица н еж** (1892 г.); Чернова на повестта „Же-
нитба*1 (иеч, в „Труд", 1892 г.), разказа „Как свалят месеца да 
го доят -; запазенн са и тефтери с ръкопнсн на стихотворения* 
басни, поеми, ириказки, баяния, записи на цнгански дуни, рецеп-
ти от народна медицина, разкази с популярно съдържанне, 
статия за българскня език, нсговня ироизхол и ио-гллвннте му 
особености. 

Във връзка с дейността на Гпнчев като редактор на 
гл. шТруд9 са следнитс документи: I) по исторически вьпроси 
(биографични бележкн за Г. Раковскн с упоменаване нмената 
на българчета, учили около 1850 1855 г. в Белград; откъс 
от ръкомис из енохата на Възраждането за живота и дейността 
на Паиснн, а също и за Софронин Врачански); 2) по зече-
делски вьпроси (за градинарстното в Тьрновско н статията 
„Как става захарта*); 3) по етнически и езинови вьпроси 
(бележкн за изслелванс на етннческите групп в Българня, 
езиковите им различия и връзките им със съселните народи); 
4) по здравый вьпроси — бележкн. 

Запазените ръкоиисн във връзка с фолклора, останалн от 
събиратолната и ироучвателна дейност на Гннчев, са най-раз-
нообразни: народив песни, приказкн, ИОСЛОВИЦН, глтанки и др. 

Дейността на Гннчев като езиновед е отразена в 3 бслсж-
ннка откосно: особеностнте на българскня език (1885 г.); „Пнсма 
за изднрнането на корените на българскня език" (печ. в 
сп. „Труд", 1887/88 г.); бележкн за тълковен речник на бъл
гарскня езнк. 

Във връзка с учтпелсиата дейност на Гннчев са останалн: 
спнсък на ученнците му с обозначение на заплататз, конто е 
получавал от тях; удостоверение (1870 г.) от общнната и Русе 
за иодаренн от него пари за нзграждане на девическо училище; 
договор с училищното настоятелство в Габрово за назначава-
нето му за учител н Габрово (1873— 1875 г.); няколко пнсма 
(] 885 -— 1893 г.) от Миинстерството на народного просвещение 
(за назначаването му за учител н Ломската реал на гимназия); 
сведения за прослужено време като училищем инспектор във 
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Врачански окръг и учктел о Ломската гимназия; уволненнето 
му по нсгово желание от Държавната девическа гимназия п 
Търново; 5 тефтсрчета от дсйностга му в Търново н Лом 
(1885— 1893 г.) н списъци на ученнци (с успеха им), конспекту 
планово за уроци, сметки и др.; план на новсетта „Гана1* н 
„Еднз страничка от нашата нан-нова история". 

Дейността на фондообразуватели като училащен инспек
тор на Врачанско и Оряховско учебно окръжне от 1881 — 1884 г. 
се документира от: „Послужсн снисък на инспектора на народ
имте училища и Орнхоаскнн учебен окръг4* (съдържа и много 
бнографичнн даннн); негово писмо до учителите в Оряховска 
околия с нареждане за реда и чистотата в учнлнщата в окръга 
и за набнране на понече ученнци за училище; наставлении за 
работата на учителите веред селяннте и за необходимости от 
запневане на народнн умотнорення. 

Малобройни са матерналите от дейността на Гннчев като 
окрьжен управител в Оряково (1879/80 г.): две негови пнема до 
Градскня съвет относно напрапено от него предложение за по-
стронване станция за гербовн марки и за отпусната сума от 
кияз Александър ! 1>атенберг за построившие на паметник на 
руските войни и за раздаванс помощи на бедннте; протоколно 
решение на Окръжния управителей съвет в*в нръзка с облекча-
ване условията за даване взаем пари иод лихва. 

Два документа потнърждават дейността на (фондообразу
ватели като председател на Окръжния управителей съвет в 
Търново (1879 г.); удостоверение н програма за откриването на 
Учредителното събрание в Търново за разглежданс на Орга
нический устав. 

Друга група документа оспетляват различна страна от 
нсговата дейност (1891 -1894 г.): решение на научното дру
жество Ланснй** в Казанлък да издана вестник с детски песни, 
пословиц», поговорки; нзпратеио стихотворение на Гннчев „Сре-
щу шгрнваннето на слънцето" за първия брой на сн. „Мла-
дина"; отправена до Гннчев молба от редакционнии комитет по 
нзданането на Сборник по случай Ж» годнни на българскня пе
риодичен печат (поди, от Ив. Вазов) да ИЗПрати свои произве
дения за лнтературния отдел на сборника с бележка на самим 
Ц. Гннчев, че е нзпратнл стихотворенията „К Фотннову" и „На 
чужбина"; участнето на Гннчев в археологически разкопки; 
въпросник от сп. „Мнсъл-- относно подготняната езикопа ре
форма с отговори на Гннчев; благодарствен адрес от „До ве
ка благодарив българе" до Александър II. 

Между документе с общо сьдържанпе нма едно стнхо-
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творение, излалено в Русе и озаглавено «Приветствие на ноната 
годнна. 1867". 

Запазенн са н документа до членове от семейстеото на 
фондообразувателя; 1- Жена му Теопи Ц. Гпнчева — шсмо 
(1897 г.) от Училищния отдел при Българската екзархия в Ца-
рнграл за изиратен хонорар за отпечатаны работн на Ц. Гинчев 
в сп. „Библиотека11 (кн. 1—3); 2, Няколко писма и визитки кар-
тички до сина МУ Георги Цанев Гинчев от Русин (автора; 
Н. Берестнев, Кр. Геруц, М. Костов, В- Кочсв, II. Краснянский, 
Н. Маркой, Ал. ТулковскиП, Ел. Распопов, Н. Сенков, М. Слав-
чеа, Ар, Тоои) за изпращане на книги от Русня от книжаря Ге
руц; за следванетО на Г, Гинчев в Русия; за студентн — бъл-
гари и руси — в Москва; за участннцн в Сръбско*българската 
война и др.; 3. Писмо (1874 г.) от Г, Тншев до брат му 
Петпър Гинчев* с което го кани от нмето на Си, Синод да 
стане монах. 

Ф. 174; 312 док.; 1830... 1925 г.; I нив. оп.; пост. 1926, 
1932, 1941 г.; бълг., гр . , рум.? р у с , тур. н фр. ез. 

КОНСТАНТИН ПЕТКОВ БОСИЛКОВ 

(Бош у л ков) 

(Роден и 1842 Г. — Коирнощнцл ; почшш и 1919 г. — София?)* 

Проспотеи »I обншетшшыкмнтпчески десц иредн н след Освобождение 
сто: дъдгогодишен уч!гпм ; сотрудник а кинжарското дел« на „Хр. Г. Данои"; 
иредсмател ни комитета ..Елинстпо" и Г, Джухм 

Източшши: 
За фондообразувателя и лубм!кацнн на документи: Кприл, гсири* 

ярх быгарскн. Съпротнизта ерешу берлинский ЦОГОРОр* Кресненското въета-
"не* С , 1955; Клцаров, проф. Г. и Ив. Кеиоо. Документ по Кресненскаго 
щ«стан№ от 1878 1Ч)Д. —Сб. на ВАН — Клон нсторнко-фмологнчен и фшо-
софсжиэбшесгкн. Кн. XXXVI. С 1942, с. 1—6. 16—112. 

Писмшпа до фондообразувателя са от Д. Боеилкон, Н. Ган-
чем», Ив. Поведаров, Хр. Г. Данов, А. Книговезец, Г. Чолаков 
и др. Те съдържат конкретни сведения за доставка на книги и 
другй кннжарскн стоки от книгоиздателетно Хр. Г. Данов 

1 Зясега Не можахме дд уточним ыястото ни смъртта «у. 
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п̂ 

Пловдив, за тяхната продпжба вън Ведес, Прилеп» Ентоля, Ох-
рид и др.; за книжарннцата във Вслес и открнване на такаиа 
в Прилеп; за разни сметки във връэка с нзнършснатз кннжар-
ска гьрговня. Има сведения и по учНЛИЩНН, църковнн и други 
въпросн; за учнлищното дело пъв Велес и Гевгелн (за нуждата 
от учители, откриване на училища, ученически и учнтелски 
дружества, учителстиуването на Н, Живков, Ф. Снмнлон и 
А. Драндар в тамошнитс взаимен училища; за събиране сно-
моществувателн за в, „Училище**); за нздаване кннгнте на 
Й. Ковачев върху гласния метод и др.; за основаване на про» 
спетно д-во „Искра"; за настроеннето на българското населе
ние към гръцкото духовенство; за търговия с тютюн и др. 

Сведения за разностранната дейноспг на фондообраэуяптеля 
се намират в един послужен сиисък от 1881 г. 

Дейността му като учител в Г. Джумая се документира от 
лълномощно и едио пнсмо отпоено отправена към него молба 
да преподана извъяредно на ученнцнте, завършнлн Ш клас. За-
лазена е и програма на изучаваннте предметн и Гланното учи
лище—Г Джумая, за I, II н III клас (1876/77 г.), 

Документалннте матерналн за дейността му като предсе-
дагпел на комитета „Единство* н Г. Джумая съдържат дан-
ни за оснопаването, задлчите и дейността на комитета. В тих 
се намират сведения и за избухването, хода н поту Ј пав а пето на 
Кресненското въетанис: сформиране на доброволчески чети; 
оформяне щаба на въетаннцитс, водсните сражения; посеще-
ннето на английскпя и австрийский консул в града; нзпратсни 
прошения от въетаниците до евронейските посланици в Цари* 
град и до султана и пр. 

Членството на К- Боснлков в д-во „Славннека беседа" в 
София личи от отправена до него покана от настоятелството 
на дружеството за събрание. 

Във фонда се намират още: нечатно обявление за основа-
нането на „Еуългарска народна библиотека*' за целите и эадвчнте 
на нэдаинето и за събирането на спомоществуватели; прение на 
учебник по българска граматика (1852 г.); сиисък на подлежа-
щите на военен набор липа от В- Търново (1878 г.) за нопъл-
нане на Българското опълчение и други документн, от конто 
могат да се извлекат даннн по църковнн и гьрговски въпросн 
л за извършени от сърби и гьрцн жестокости с асимилатор-
ско пел. 



Ф. 17,5; 46 док.; 1892... 1929 г.; инв. оп. II В; пост. 
1933 г.; бълг., рус- и чеш. ез. 

ДИМИТЪР ХАДЖИГЕОРГИЕВ ХАДЖИГЕНЧЕВ 
1|юден и 1873 г. — Ст, Загора; почитал л 1932 г. —София) 

Компммгор, обиютвоннк и педагог с галнш общссгшлл леЙност след 
Освобождением): гнм1Ш*шси учите»; нЗДйтЫ к главен рщакгор ил «Музикл* 
дсн кслшк"; автор на композиции п ил учебннцн по песне, 

М :> т о чин ц и: 
За фондообразуватела: Паларева, Агашш. Димпгьр Хяджигеорги-

си (Иного, очерк). С. 1952. 55 ь ; Енииклопсдпя ни бълглрекага НуЭН-
1ЮНЯ култура. С. 1957, с. 432—433. 

Кореспонденцишпа до фондообразувателя се съетои от 
миома на следните муэиколозн, общественниц и писатели: Г. Баи-
дано», митр. Борис Охридски, Ив. Вазов, П. Иванов, Н. Ком
панейски (?)»(-т. Котов, Ив. Лнлаев, д-р Л- Лукаш, П. Наумов, 
II. Сннллрова, П. Стефанов» д-р Стоннович, Н. Николаев, Д. 
Христов, Р. Паиайотова-Урбалкова, кап, Филипов и др. Тс заея-
Г81 лсдннтевъпроси: дейноетта на д-р Стояновнч в Народното 
събранне ьато народен представите.! (1892 г.); издействуване 
стипендия на Д. Хаджигеоргиев за следване в консерватория в 
чужбина; поздравления от Ии. Вазов за написании от Хаджнгеор-
гнев иарш по случаи 50-годишнни му юбилеи; списнането и редак-
тнранетона в. »Музикален вестник** (загюместването намузнкални 
творби от Г- Байданор, П. Наумов, Д. Христов; на статня по 
черковно иеене на Н. Компанейски; на ръкопнеп на Р. Панайо-
ТОВа-Урбалковй „Споменн из мои скромен живот4* с музикалио 
съдържанне; за съобщение във вестника отпоено обиколката 
на Урбалкоьа по някон българскн и чужди градове. през 
1907 г. за изнасине на концерти; за поместване на ноти и тек-
стопе на пародии песни; за разнрострапение на вестника и на-
биране на абонатн и пр.); музикално-обществената дейност на 
Л- Христов; дейноетта на Музнкалаия сыоз и критика от Ив-
Константинов; уреждане заплатите на старите учители по песне; 
успеха на концертите на рускня композитор Ребикон» направил 
ГОЛЯма обиколка из Европа; отзивн от рускии музиколог Ли-
лаев за композитора Ем. Манолон, следвал в Московската кон
серватория ; конкурси по музика за отпускане на стипендия за 
музикално образование (1910 г.); подбора на капелмайсторнте 
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при духовнте музяки във войската — критика на дсйността ыа 
Музнкалння съюз (1916 г.); участнето на Н. Николаев при от-
криването на Музикалното училище в София; ходатайство на 
митр. Борис за отпусканс стипендия за музнкално образование 
на Н. Захарнева; недонолство от страна на Л. Лукаш за недо-
оценявансто на музикалната дейност и способности на Хр. 
Морфова-Лукаш н причините за излнзаието и от Българнн 
(1921 г.), успехи на Хр. Морфоиа и Л, Прокопона в Англия и 
Франция; отзини на П. Иванов (1921 г,) за полезната дейност 
на Д, Хаджигеоргиев в облэстта на музикалното дело у нас; 
ходатайство за ангажирането на певнцата Жарска в Българ-
ската онера (1922 г.) от страна на П. Стефанов от Прага; уче-
нието на певнцата Н. Свиларона в Милане съе съдействнето 
на Хаджигеоргиев; отпразнуване 30-годишната обществено-
музикална дейност на учителя по музика Н. Влажен (1928 г.); 
поместена статия във виенски музикален вестник от канелмай-
стора Мацак, озаглавена „Музикалното дело в 5'ьлгария", и 
необходимоетта да се преведе на българскн; отрнцателнн отзн-
ви за проява на хора на Д. Христов в София и критика на 
музикалното му творчество. 

Мнколко документа илюстрират творчесната дейност на 
фондообразувателя: пнемо от комитета „Цар Освободитсл" за 
награждаването му с I награда за напневането на най-добрата 
„Юбилейна кантата*4 (1903 г.); „Програма за тържественото 
представление на 2 май 1907 г. по случай хнлядогодиишината 
от смъртта на цар Бориса" (с обозначение, че химнът за цар 
Борис е по текст на Ив. Вазов, а музнката — от Хаджигеоргиев); 
договор между Българската оперна дружба (1911 г.) и Хаджн-
Георгиев за представннето на операта му „Тахир Бсговнца" в 
провинцията; „Програма за отпразнуване юбилея на Иван Вазов— 
50-ГОДИПЈСН кннжовен и 70-годншен от рожденнето —24X1920", 
в конто фнгурнра кантата с текст от К. Христов н музика от 
Хаджигеоргиев. 

С *уж*бната я общестеена дейност на фонцообразуватели 
е представена от няколко протокола и одно заявление във 
рръзка с открнването на Музикалното училище »София; акт 
и писмо (1902 и 1906 г.) във връзка с дейноетта му като 
председател а член, на музикалното дружество яКавалт в 
Ст. Загора и участието му в IV редовен музикален копгрес в 
София ирез 1906 г.; писмо от Д. Генев до Управителния ко
митет на Музикалния съюз, отразяващо негопото мнение по 
уреждането на ценза на учнтелнте по музика чрез конкурсов 
изпнт. 
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Малобройнн са документите от учитслската депност на 
Хаджнгеоргиев; пнсмо от Българската екзархия (1900 г,) за 
назначаването му за учнтел по пеене в Салуиската мъжка гим
назии; писмо от Св. Синод за включването му н комисня като 
учнтел и Музикалното училище в София (1906 г.) за преценка 
на *една литургия по старобългарскн църконен напев4-, пред-
ставени от Ан. Ннколов; удостоверение (1908 г.) от Кабинета 
на рускня император за награждаването му съе златна таба-
кера като композитор и учнтел но музика* 

Ф. 176; 154 док.; 1858... 1878 г.; 1 инв. оп.; пост. 
1933 г,; бълг., рум. и фр. ез. 

ХРИСТО (ХРИСТАКИ) ГАНЕВ ВИТА НОВ' И БРАТЯ 

Стоиански лоси от Вьзраждгшсго, жшмл н раданвал дейност пьи В. Тьр-
ново през вторая) полошшл ла XIX в, 

Иэтопннии: 
За фондообразуютсля: локумотт» от фонда. 

Във връэка с пмотното сьстоянис на Хр, Ганев са за-
пазени два договора— между него и Ст. Симеонов от 1858 г. за 
наемането на хан и между негой Нлократо(?) откосно отваря-
пето на гостнлница; две разпнеки (1858 и 1863 г.) за покупка на 
лозе. 

Основната част от фонда е тьргоаската кореспонденци$и 
Автори на иисмата са: К. Арнаудов, П. Атанасов, Г, Вейков, 
Г. Вончев» Ив. и К, Васильови» О. (?) Венков, Г>. Ганева, Т. Дац-
ков, Дж. Димнтрсску, бр. С Коцови, Д. Марнисску, М. Попо-
вич, Хр. Сиыидов, Т. Станчов, Н. Щърбаков н с-ие, Щърбаков* 
Райков н др. 11нсмата съдържат сведения за търговня съе 
сиропи, ликьори, розова ссенцня, сладка и пр.; продажба на 
кожи, черва, суджуцн» риба» ракия, вино, газ н др.; маннфэк-
турни стоки (памук, прежди, Платове, гривнн и др.); цената на 
кожите през 1867/68 г., на ментатл през 1878 г. и др,; уре-
ждане на търговскн сметки и пр. 

Запазени са и бележки, издадени отжп. комисня—'Варна, 
през 1868 Г- за получени такси за магазинаж на памук; сметки. 

1 Засегл не* памерихые конкретнн Оиографнчпи лллнн за фопдообразувателн. 
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разппскн и др. за купенн и иродаденн различи стоки; сведения 
за иродажба на хан (1867 г.) на сестрата на Ганса — 15. Ганева-
Станчова (Била Бона)р и др. 

Ф. 177; 246 док.; 1881. . . 1922 г.; I ннв. огк; пост. 
1931, 1932 г.; част от фонда —в ЦДИА (ф. 91). 

ТОМА ВАСИЛЬОВ (ВАСИЛЕВ) ЦОКОВЈ 

(ролен и 1855 Г. — ТС«««; починал 1937 г. — Софии) 

Прослетен и обп1Сстк110-1К1Л11Т11ческн дни, развивал деЛнист гллино след 
Освобожденнето; заешл ръкогалпн лльжносги и дъриглнння диирцг; нар- прел* 
стлвитсл : аятор т спомыш. 

Иаточннци: 
За фондообразупатсля: В а с и ль о и, Т. Спсшвдн ш литы и сьбктнм 

проз 19—20 и. С. 1934, с. 6; Нлсильов, Т. Жнпот и спожши. С. 1938; 
Кой чей. М- Т. Вйсилмж. В: Тстсие и с к и и ест и. 6р. 194/5 ог 1 пор. 
1937; Метко Р. Славсйкив. . -, с. 701. 

В кореспонОсшщята се намират писыа от митр. Неофит 
Видински до Т. Васильев във връзка с отзини на Васильон за 
нсговите проповеди, поместени в „Църкопсн иестннк-, и от 
Поликсени Стамболова за изпратени и от фондообразуватели 
записки и бележкн на Ст. Стамболон. 

Запазеннте документн отразяват служебната и обществената 
дейност на фонлообразувателя. Във връзка с работата му като 
наналник на адманистративното отделение в Министерств 
вото на вътрешните работа (1883—1892 г.) има няколко 
документа, конто съдържат сведения за: заселване на българи 
от Македонии н с. Константин, Еленско (снабдяването им с 
обработваемн площн, закупенн от изеелващи се турци; 
охношенията им с еленчани; първоначалното заселване на 
гореспоменатото село и с., Чернена, Търновско; спора за 
зелените площи между жнтелите на с. Сломер, Варана, Овча 
Могила и Чернена —Търновско); преселването на бългэри от 
с. Слобозии (Румънни) н Българнп; команднровкитс на Т. 
Васильон в страната; митинги в Цариброд, Варна и Русе в 
1885 г*; закона за публичните търгове; арестуването на С. 

В никои илточшшн Цонкои, 
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Займов н др, Авторн на някои от докумснтитс в тозн дял са 
П. Славейков, Р. Ст. Стамболов, д-р Г, Странскн, Г. Живков н др. 

От дсйността на Т. Васильев като главен секрегпар е 
Министерството на вътретните габопш (1892—1908 г.) са 
запазенн документи: за уволнението му от тазн длъжност и 
назначаването му за временно управляващ Мин истер ството на 
ВЪТрешннте работи; за инцидент*! в Попово във връзка с 
нзбори (1894 г.); за иодвежданс под углавна отговорност 
бивишя софийски градоначалнпк И. Луканов; за издаваие указ 
за разтурянс на Пловдивския градски сънет; за нзбори н 
1899 г. и др. Във връзка с админнстративната му дейност 
са и следните документи: законопроект!!, изложения н други 
материалн по административни въпросн (законопроектнте вза 
управление™ на окръзите, околийските и окръжннте съве-
ти% „за чшювннците по гражданского ведомство**; докла-
дите „за бюджетната л финансова автономия на общннитс' и 
„за нужните промени в управление на общините"; статннте 
„ Администрацияц, „Организация на градовете в Българиял; 
иротоколнте ВЪВ връзка г проучване въпроса за реоргаиизиране 
на Министерството на вътрешпнте работи и народното здраве, 
щатшгге таблицн „за чнноишшите в окръжните и околийските 
управления**, „за разредите на длъжностите по гражданского 
ведомство и клаеовете на чиноиниците, конто ги заемат\ „за 
заплатите, конто чшювннците ще получават сиоред новня закон 
за чиновннцмте*1)* 

Иыа и документи във връзка с книжовната му дейност: 
за паписвансто и нздаването на монографията му „Политнческата 
организация на България11, за сътрудничестпото му в Списание 
на Българското икономическо Д-во, за издаваие на списание 
.Балкански преглед" (1909 г.) в Цариград. 

Еднничии документи удостоверяват участнето му като член 
или председател на следните комисии: по поръчване матери
алы к вещи за обличане на вонската; за събиране сведения 
за ставали във връзка с нзбори безредия; за преглежданс 
облсклото и въоръжението на полнценскнтс чиновннцн и други 
задачи, отнасящн се до полицинта в Княжеството; за съетавнне 
законопроект за нови прнходни източници на общините; по про-
учване въпроса за единството в тсриторналното деление на 
държавата в административно, военно и учебно отношение; за 
изработване проектозакона за столичната община; за нзработване 
закона за устройството па службите в Министерството на 
вътрешннте работи и народното здраве; за обсъжданс регла-
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ментацията на общинския налог „крнннна"; за нзработване 
законопроекта за селските и градскнте общими, окръжннте 
съветн, полицията, окръжните управители н околийските 
начал инцн; за новото администратжжо деление; за устаноняване 
на задължителен държавен герб; за нзпитване кандидати за 
околинскн началннци; за установяване на наличннте машнни, 
материзлн и др. при Държавна нечатннцз; за издирване 
незаконните действия» нзвършени от комнсията за господаре 
ките и чнфлишкн земи; за проиеждане търга за постромка на 
Бургаското пристанище; за нзработване закона за устройство-
то на службнте в Министерство-!*© на вътрешннте работн и 
народного здраве и др. 

Членуването на Фондообразувателя в Демократическата 
партия лини от няколко документа, отнасящн се до нейннн 
VII конгрес (за заседанията му и избирането на Васнльов за 
делегат на конгреса; за участието му в комисня по нзработване 
на партийната програма). 

Няколко документа са във нръзка с денността на Васильов 
като член на настоя^елството на църквата „Св* Седмани-
сленици* в София и се отнасят до чествуване стогодишнината 
на Иларнон Търноаскн. 

Запазени са документа за избирането му за народен пред-
ставател п натерналн във връзка със сесин на Народного 
събранне; за нзбори за Велико народно събрание (!9П г.); за 
законодателстното по чнновншикия оъпрос и закона за чино-
вницнте по ведомстното на ЈМинистерството на вътрешннте 
работн. 

Трупа документа се отнасят до Бьлгарския комитет за 
добросъссдски бьлгаро-срьбски отношения и иконолтческо 
сближение, на който фондообразувзтелит е бил ч«я> и съдър-
жат сведения за оргаиизацнята н функцните на комитета, 

В архива се пазят и следните материалы: литографии от 
-манифеста на Александър !1 за обявяване на Руско-турската 
освободителна война; позив към българския народ от 1883 г. 
против управлением на княз Александър Батснберг; лнто-
графнран мемоар от български политически бежашш до 
великий везнр Кем ал паша по детроннрането на Батснберг; 
таблица във връзка с износа на зърнени храни за Австрия, 
Белгия, Германия н други страны. 
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Т А Б Л И Ц А НА П Р И Е Т И Т Н С Ъ К Р А Щ Е Н И Я 

ЯВП 
англ. Џ* 
апр. 
араб, еэ. 
дрх. ед-

дрхнеи. 
лрхнер. 
лрхнм. 
ВАН 

ББО 

б. г. 
бел. 
БИА— НБКМ 

БКД 

бр. 
бр. 
БРЦК 

БЦБО 

быт. 
бълг. ез. 
а. 
ВЖ-вне 

— август 
— английски език 
— лприл 

- арабски език 
—архивна единица« 

архивпн одиннин 
— архиепископ 
— архиерейски 
— архимандрит 
— Ьългарскл ака

демия ил инукнте 
— Бълглрско блл-

готворнтелпо 
общество — 
Гюргево 

— бен година 
— бслежка, н 
— Бглглрски исто

рически архив— 
Народна библио

тека „Кирилн Ме-
тоднй" — Софии 

— Бъдгарско кнн-
жовно дружество 

— братя 
- « р о й 
— Ьмглрски рево

люционен цен
трален комитет в 
Ьукуреш 

— Бмгарско цен-
трално благогво-
рнтелно общест
во — Букурещ 

— бългярехн, я, р 
— быгарскн език 
— вестник 
— виж 
— Велико народны 

събранне 

нж» нос. ст. 

1ЈЖ» НОС. СЪЧ. 

иж. сн. 
вкл. 
въэн. Ор, 

выл. 
Г. 
ген* 
гл. 
год. 
гр. 
гр. ез. 
д-во, д*ва 
.и-к, 
дп. 
ДОК. 

др. 
д-р 
жп. 
йером. 
изд. 
нал оги 
Ш1Ж. 
ИСТОр-
нтал. сз. 
кап. 
Кб. 
кап. 
Л. 
ЛИ — БАН 

м. 
мяк. 
ыитр. 

— внж шеоченатд 
стагня 

— виж посоченото 
съчиненнс 

— НИЖ СПИС.1Н1Ш 
— включени 
— възпоменптеаен 

Орой 
— выпуск 
— година 
— генерал 
— главен 
— година 
— град 
— гръикн езвк 
— дружество. *ва 
— декеыари 
— днес 
— документ, и 
— другн 
— доктор 
— железопътен, 

а, о. и 
— Иеромонах 
— нэдллен, а, о, и 
— ннвентарен опнг 
— инженер 
— исторически 
— нтллнлнекн език 
— капитан 
— книга 
— кодекция 

— лист 
— Литературе*! 

институт— 
Бмлрска ака
демия на наукнп* 

— месец 
— македонски 
— митрополит 
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м-р 
НА - САН 

т р . 
НОМ. ( 3 , 

о-в 
окт. 
п. 
леч. 
НОДП. 
1ЮД1ЮЯК. 
подпор, 

рсл. 

НО-1К-

пор. 
нос. сгч-
пост. 
пр. 
при«. 

НССВД. 
публ. 
р-
рад. 
руы. ы . 
рус. еэ. 
с. 
сб. 

мшшстър 
Научен архив — 
Бьлглрскл акаде
мия из нэукктс 
ндродел» а. о 
нсмски език 
ноошрн 
остров 
орстшшрн 
П*П 
печатано 
подписан, л, о 
подполковник 
ПОДЛОру Ч11К 

редакция, рсдлк-
п р и 
ПОЛКОВНИК 

поручик 
посоченою съ-
чилепне 
нисгмикнно, и 
(постышл) 
прочес 
препод (провел.а) 
профессор 
МССВДОППМ, 11 
лублнкукшл, о. л 
р*?ка 
редактор 
румълскл елнк 
руски ИНК 
село 
София 
сфзшшл 
сборник 

св. 
сиеиь 
с. г. 
ССНТ. 

е-ие 
соф. 
сл-
СИЛ 
ср. еь 
съч. 
Т. 
Т. К. 
ТЦБК 

тур. га. 
упг. ез. 
Ф. 
феир. 
фр. ез. 
X. 
ЦГИЛ из 
УССР 

ЦДИА 

чсш. ез. 
ч-ше 
ЯН-

СВ15ТИ 
• саещеннк 

сыцата година 
еентемврн 
сдружение 
софнЛски* а» о, 
списание 
Санкт I [егербург 
сръбскн мнк 
съвдиейне 
том 
Таен комитет 
Таен централен 
бмгарски коми
тет — Г>укурет 
турски сзик 
унгарскн с;шк 
фонд 
февруарн 
фрелекп език 
хаджи 

]Дслтрллен дьр* 
жавел нстори-
чески архив нд 
Укрлилскати съ-
ветска еолидлис-
тнческл релуб-
тп — Харкоп 
Централен дър-
жавел нсгорнчес-
ки архив—Софии 
чешки сзик 
читали т е 
янулрл 
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С Ъ К Р А Т Е Н И З А Г Л А В И Я НА ИО-ЧИСТО Ц И Т И Р А Н И 
Г>И К Л И О Г РА Ф С К И И З Т О Ч Н И Ц И 

Д|Ј# т . 1 — II.—Априлско въстлние 1876 г. Сборник от документ»* Т. I—К. 
Иод реддкшиттл на проф. Алексии ьр К, Бурмон, С . 1954. 1955. 

АГСР- Т. К — Архив НИ Р. С* Ржоносн. Събрш и полготшы џ неч, Гоорги 
Дшин. С, 1952. 

АГСР. Т. П,—Архив на | \ С юконски. Т. II. Пища до Раковскн. 18-11—1860. 
Под редакшшга »л Ннколл Трабкнн. С, 1957, 

Ариаудоп> проф. М Климент Търнонскн... — Арнаудов, нроф* М- Климент 
Тьрнннскн — Васнл Друмеп. За 25-годншшадап от ап.рпя ну — ЙЭсяед-
нання. пишем и документа. С 1927. 

Блчи Киро Метро«. Материалы...— БЙЧО Киро Нетрон* МвТСркали и документ. 
Издание но случай его годшш от рожденного му 1835— 1035. С . 1937. 

Ботев, Хр. Сьчинения-. - — Боте«. Хрнсго. Ст.чннсшм. Редакция и коментар 
от Александър Бурмш. Т. I. См 194& 

Бурмин, Ал. БРЦК-— Бурмов, Алекелндър. Българож революционен центра-
лен комитет. (1868—1877). 2 НЗД. С, 1950. 

Всмеп, С ЗК. . . — Веден, Сала. Златил книга на длрнгелнте Э« пародия просве
та. Книга I Пловдив. 1907. 

Пшчси, От, Слитии,.. — Ганчси, нротойереП Сгефди. Свишов. (Принос за 
нсторияга му). Сннщов, 1929. 

1*ИСИ—Годншник на Мижонерно-строигелния институт. 
ГСУ, Богоол. фак. — Годншник на Софийский университет. Богословски факултег. 
ГСУ, ИФФ. Годншник на Софийским университет. Историко.-фнлиюгц-юг-

ки флкултет. 
Лимитроф Г. Кн. Б . . . Ч. II. — Днмнтроп. Георгн. Княжество Бктглрая и 
неторическо, географско н сшографнческо отношение. Ч. П. ПЛОВДИВ, 1893. 
Документа за историята на БКЛ- Т. II. — Документа :я нсторияга на быгдрско-

то кннжонно дружество. Т. II. 1878 — 1911. С . 1956. 
Дух. нулт. — Духовна културз. 
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ЕптнинЙ. проф. ЮС К, Т. [—*!!■ — ЁЙГИМНЙ, проф. архимандрит д*р. Юбилеен 
ейориик по ыинллото на Копривлиша. Т. 1-~Н. Софии, 1927. 1937. 

Займов, Ст. Миналото... Кн. I—ПК — Заямоп, Ст. Мннллото. Очерки и сломенн 
ни деягслнс1ггта на бьлгарските тлПни реяолкшиоинн комитет от 18159— 
1377 год. Кн. 1—III- Плоили», 1898, 

ИЛИ—БАН—Известия иа Архнвнлн институт — Бмгарскл академия ля паукнге. 
Иванов, Ю. БГШ. — Иванов. Ю. Бтлгар^кнП периодически иечаг ог иъэражда-

н е » му до да« (ог 1844—1890 год.). Т. 1. С . 1893. 
ИДА. — Известия нл лърж-'шшгте армии* 
ИДБВК.—Извести« на Държяшм библиотека „Влсил Коларои". 
ИИХБ.—Известия на институтл „Хрнсти Бстев" 
ИНБКМ. — Известия т Народнап библиотека „Кирил н Методий'ч 
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п.временннннте си. С, (1913). 
Клракостов. Ст. Д З . . . — Каракостов, Стефан. Диарбекнрскн загочиплш. Ге* 
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Клрлкостов, Ст. Македонски порождении. - • Ч. I—П.— Каракостов, Стефан 
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просветители. С . 1945. 

Каслбов, д-р И. Мойте еномелн... — Касабов. д-р И* Мойте сиомелн от въз-
раждането на Вългэрня г революцнопнн идеи» С, 1905* 
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дела, нзвирн. Т. I. Идгорњ С. 1929. 

Стран.и мирон, Д. Т. ПАВ. Т. I—II. — Страшнмнро». Димитьр Т. Истории В* 
Аирндското нъеганне. Т. I—II. Пловдив, 1907. 
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Учил, преглсд — Учнлншен иреглея. 
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С П И С Ъ К НА Ф О Н Д О В Ё Т Е 

( п о д р е д с н а з б у ч н о ) 

Ь Лнкови. Йованчо (Ивлнчо) и Костяк» Покшчон (Йованчовнч) (ф. № 149) 
2. Бевчда, Млрд Мизшш |ф. № 157) 
3 . НожншнК Тодир Лтанясоп (ф. № 16-11 
4. Посмкол. Константин Иеткон (ф. ЛЬ 174) 
& Иоиджнел — Кунлурджнятп, Метко Толоро» (ф. Ј* 92) 
6, Врлднноп« Ста н чо НИКОЛОЙ )ф. № 159) 
7, Пългарско бтЁготюритсдпо общее"»' ( Ш ) ) —Гюргегш (ф. И 103) 
& Вмгзрско чнтллнщс в Цлригрзд (ф. № 132) 
9, Василии Вьлкон, ТйШ (ф. № 177) 

10. Вслнчкои П а к т Константин (ф. № 153) 
11. Верковнч, Стефли Илнч (ф. Л* 115) 
12. Вптлнпп, Хрноо (Хрисмкн) Глнев н брати (ф. № 176) 
13. Вудовнч, Дниигьр (ф. Л? 127| 
14. ГаЛтзнджш-н* Хрнсго Никои (?) (ф. № 172) 
15. Ганчео, Васнл (ф. № 138). 
|& Гарвадоп, Пвйо Радте (ф. № К«) 
17. Гппчев Шкиптфнев» Цлни (ф. № 173) 
18* Гшошш, Адтесандър Теодорони«! (ф. № 161) 
1а Грлштнкпн. Меркурий Дпмнтрн« (Ф- .** 144) 
20. Гршои. Михаил Георгиев *ф. № 162) 
21. Грудоп, Иван Цоншмчен (ф. № 116) 
22. Грънчлрои, Сндер Костллннов (ф. № 1141 
23. Гюмюшс». Пегьр Воснлса (ф. № 118) 
24. ДлПнелов, Иосиф Генов (ф* ЈА 140) 
25. ДвадкчнОв, слеш, Ненчо Милков (ф. Л% 147) 
26. Ддскалос Хрнао Никифоров (ф< № 129) 
27. Димитров. Хрнсто Вьлкои (ф. № 166) 
28. Димон, Милан Георгиев (ф. № 128) 
29. Лряндлр, Литой Хаджи Георгиев (ф. М 119) 
30. Дрдсои. 1'1№Ш Тодоров (ф. .ЧЁ 89) 
31. Дршюр, проф. Марин Стоянов (ф. № 111) 
32; Лрумсй, Васил (митр. Кяшгагг Тьрвовскн) (ф. А* 116) 
33. Займов, Скит Стоянок (ф. № 93< 
34* Зафнроп, Георги Атднасов (ф. № 104) 
35, Зшотоннч. Днхштьр Иванов (ф. Ј* 131) 
об. Иванов — Големия, Хрнсто (ф. № 101) 
37. Иилноп Николой, пин Недсльо (ф. № 131) 
Ж Ишжов Хлджндинчон, Огон (ф. № 96) 
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39- Игнатий Рилски (ф. М 137) 
40. Икоиомов, ТсодоснЛ 'Богдан) Полтеодосиев (ф. № 139) 
41- Митр. Иллрнлн Мачарнолодскн (ф. № 134) 
42. Кабакчнеп, Ничола Георгиев (ф. № 124) 
43. КасдЛов. д-р ИВАН Христов (ф. № 154} 
Н Кнрков. Георгн Яковлев {ф, >& 156) 
45. Кръстевич, Гаврил Влсв (ф. № 145) 
46. Кръстнч, Я"митгр Ангелонич (Ангелов) И братя 1 Ы р н Алеко Кръстнч 

47. Кърджига» Том Антонов Гф, М 117) 
48. Македонски, Христо Ннколов (ф. № 90) 
49- Матов (Мяттов», Алл рей (ф, М 107) 
50- МкирОВ (Сапунов)- Святослав Ннколов ГФ- ** 112) 
51.?Ммрковнч, д*р Георгн Быков (ф, № 95) 
52. Мнрковнч, Руско (Русчо) Быков (ф. № 169) 
53. Моллоо, д-р Лнмнгьр Петров (ф. Й 160) 
54- Обретаю», Никола Тихов 'ф. № 122) 
#>. Ойщн, Двмнтър Ннколов (ф. Л& 91) 
5й# Паллузов, Николай Хрнстофоривнч (ф. № ИЗ) 
57. Панов Лнмнтър Гинчен. (ф. М 120) 
55. Песв Сгояноя, Тодор (ф. Ј6 ПО) 
59. Поткет!-!. П е р т Халжилегров (ф. № 163) 
60. Метров, Нлто Киро (Ф- № 157) 
61. Поборником коынсга а Копрншцши (ф, № 108) 
62. Попов, Даняил Христов (ф. Л? 88) 
6;*, Попов, Днынпгр Крьстоп \ф, № 143) 
64, Попов, Стати (ф. Ли 138) 
55* Попович. Райчо Поцхрисгоп (ф- № 125) 
66. Попетсиноя (СтоянсЛ) АкркнЯ (ф. № 148) 
67. Попхрастсж» Иван (&НСЮТа) (ф, №126) 
68. Пупешков. Илсил Цветков (ф, >3 142) 
69. Рэдослзкои Калов, Цвнтко (ф. № 165) 
70. Сахарлг-л, ЕегеШЯ Иванова Иекерджнева (ф. № 130) 
71. Снмспюн, Георги (Герго, Георго) Стоиков (ф. М 152Ј 
72. Снмидов, Филин Стоянов (ф- ,№ 123) 
73- Славсйков. Иван Пдаов (ф. Д& 141) 
74. СлавеЯков. Пснчо Меткой (ф- № 158) 
76. Степанов, Иган (ИШНЧО. Йошшчо) (ф, Ј6 133) 
7а Степнов, Стофлп IК трои (<\\ № 168| 
77- Стойче» (Стойкович), Георгн [ф. № 99) 
78. Стоянов, Диодов, Захар» (ф. Ли 100) 
79. Филнп Т о т Тодоров (ф, № 98) 
80. Франгов, свещ. Пел» Тодоров (Тошеа) (ф- >й 151) 
81- Футскоял, РдЙна Поргссргнсиа 1ф. № 941 
82- Хаджнгеорпша Хаджнгшчсв, Дшштър <ф. № 175) 
83- Хаджисяавчеи (Слаячев», Михаил (Мнхал) {ф- № 1751 
84- Хитс.в, Панлбог ИПКОб (ф. № 87) 
85- Хитров. Тош Стлнчев (Станем) (ф, № 102) 
86. Централен комитет на Гнмндстнческнге дружества в Южца П1лгарня — 

Пловдив (Таои комитет) (ф. № 155) 
87- Цонзаров, Марли Христов (ф. Л6 150) 
88- Частей революционен комитет — Онкен (ф. ЈФ 103) 
89- Шопов, ниж- Драгой Василев (ф. № 103) 
90- Шопов, Пики Петров (ф, № 171) 
91* Шопов, Толср Иванов {ф. № 109) 
13 Об*ор к* архншнпс фолДО* . - * 



У К Л З А Т Е Л НА С О е С Т В Е Н И Т Е ИМЕНА* 

Лбзджш^. В. 71 
Лбадж1и*в, I I 10 
Абдул Азие. султан 81, [22. 134 
АОдул Меджнт. су/ИН 60. 65. 87 
АперетгП Петрович, ынтр. Вра-

чанскн 86 
Аверкнй Попстоянов (Стояиов) 

III 
Аиксснгнй. архнм. 96 
Авксентнн, митр. Вслсшкн 92,96 
Аврамов, В. 85 
Аорачоа, Д. 149 
Аорамов, К* 144 
Апрамов«, М. & А, 142 
Адам. Г. 130 
Алис Рушндоглу ВндннлИ — 

пж. Попов , Данзил ХРИСТОВ 
Азнс Рушидоглу Стамболу — 

вж. Попоп , Дананл Хрнстов 
АЛдонндцс, П. — ПЖ, Сл4вей< 

к о в, Псичо Петкоа 
Аксаков. Но, 61. 135—136 
Алабин, П. 50. 127 
Александров. Ал. 49, 
Алексяндър Александрович, кияз 

62 
Александр I Батенберг, бълг. 

княэ 28, 36-37, 50. 52, 56, 
84-85. 87. 102—103, 108. ИЗ. 
128-129, 135—136, 139, 157. 
162, 170 

А/ександър I* ср. крал 68 

Алексяндър II, император 86, 
68. 108-109. 134, 162, 170 

Алехса»*дър Ш, император 129, 
139 

Али пата, велик всэнр 29.98 
Алнглерп Дэнте — пж. Д а й т е 

Алчгнери 
Алншоглу. Мехмед х. 141—142 
Ангел войводз 78 
Ангелов А, 24 
Ангелов, Б, 67 
Ангелов. Д. 160 
Ангелов, К. 33 
Ангелов^ Ю&1Г. Н. 96 
Ангелов, П. 99 
Ангелов» Хр- 143 
Лнгс/оа. Я. 44. 61. 66 
Андонов, А. 97 
Андонов, Ив. 30. 116 
Андреев, Ат, 65 
Андреев, Ив. — ож Бог о ров. 

п-р Ив. А, 
Алев. Г. 123 
Аненков, Н, 58 
Ликин, В. п. 112 
Анков. Аи. ИЗ 
Айкав, Д"м. Ив. 112 
Алкеи* Поввто ЛИианчо) 

112-113 
Ликов. Костаки Иованчов 

112—113 (ЙовЯ'чович) 
Анкон. М, 85, ЮЗ. ИЗ 

* С ^дотерпи инфрн га озиаченн сгрлнннитс, нл конто имя биографичнн 
бележкн $> СПОЫештото липе; само именлта па фолдообразувателите и члено-
ветс на ссмойсгоата ни са дадснн в пм№га им форм; ДОПЪЛННГЁЛНН сведения 
към и"1 ндта па монарен, духовншш и яр. са дален» само когаго низ совпа
дение на нмспати. 
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Ашъм. архнм., спнтрон о Рил-
ския майастнр 96 

Ллтнм I, ок*аох 17. 67. 89. 94. 
143. 140, 159 

Антнм Вндинскн — нж Лнтим I 
екэарх 

Антнм, йеромонах 97 
Ангсжоэ* Г* 75—76 
Анчев. Т, 116 
Апнрков, П. 149 
Апостолов. Г. 73 
Априлов. В. Е. 58-60. 89. 92 
Апрнло», Н. 59 
Арабоглу, Ст. 10 
Аргироч. И. 95 
Арноудов, В. 85 
Арнаудоа, К. 167 
Арнлудоа (?), пконо« Псгьр 

108 
Арнаудов, Ст, 152 
Арнаудоп. Ст, & Син 142—143 
Арнаудов. Хр, 152 
Артамонов полк. Н. 33. 75—76, 

79 
Асенов. Хаджн Днмнгьр 11. 14. 

24, 27, 50, 57 72, 80—81. 94. 
1И>, 122, 125. 147, 156 

Аспарух — вж Ц о н з а р о в , 
Марии Хрнстоп 

Ассо; Ив; 133 
АстарджМв, Н 77 
Атанаозв — РускуклнАчето, Д. 

72, 117 
Атанасов, х. Ж. 93 
Атанасов. Ив. 158 
Атанасов, П. 167 
Атанлсои, Р> 10, 20 
Атанасовнч, Г. 63 
Атагасович. М. 122 
Атднасошщ, Р. 152 * 
Ахмаков. Д. 35 
Аяров {?), Ио. 39-40, 

Баба Ицанка — вж С т о я но
ля, Свангелп 

Баба Тонка — нж О б р е т е -
нова . Тонка Тнхова 

Бай Гснчо — пж К ъ р д ж и с а . 
Тома Антонов 

Бай Гооргц » нж К ъ р д ж и е в . 
Тома Антонов 

Бай Драгап — вж С т п я н о о 
Джедов, Захарн 

Бай Сндср — *ж Г р ъ н ч а-
Р о ь, Силср Костадннов 

Байданов. Г. 165 
Бакалов. Г 93 
Бакалов. И, 85 
Бакдлов, IX 117 
Бакалогду. Ив. Д. х. 142 
Бакалоглу, И. Д. х. 124 
Бакалоглу. X, 10 
Бак«; П 117 
Бакърджнев, Иос. 96 
Балабанов. М. 67. 120. 160 
Балабанов. Т. 85, 145 
Бллнн, Г. 118 
Балкански, Ив. 63-64. 80 
Балкански, Н. 9—11. 21, 32 
Балкански, П, 85 
Балканчн, И. А. 80 
Балсамаджнев. К. 54 
Барабоеп, Н. 155. 
Блрбалов, Е, 155 
Бараков. К. 155 
Баров. Г. 155 
Барон Лулчо — пж. С т о я н о в 

Джедов, Захарп 
Бапоп фон Ьръмбал — вж 

С л а в с з1 к о в. Иван Пенсов 
Баро»* фон Тиквеш — вж 

С т о я н о в Джедов, Захарн 
Барон фон Цървулко — вж 

С т о я н о в Л «вдов, Захар» 
Блсмаджиев. Н. 85 
Батенбсрг, Алекса ндър I — вж 

А л е к с а н д ъ р 1 Батенберг, 
&ьлг. княз 

}атков. П. 155 
Бахчсвзнов, II, 52 
Бачо Кнро Петров — вж Пет

р о в Бачо Кнро 
Бадпрнетрастпнй — вж Д р у* 

м е ». Взсил 
Бснкоо. Г. 167 
Бойков, Н. 155 
Букоаскн, х« 3. 83 
Бел пион, пор. 54 
Болнщки, Д, 24 
Бслопнтова. К. 26 
Белчев. Хр. 56 
Белчева, Мара Иванова 130—131 
БСЛЧОЦ, П, Н. 45 
Бсльопскн, Г, 24 
Бондерсв. Ан. К 
Бснев. Г. 10 
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Бевдсовски. Г 19. 24, 27, 30—31, 
36, 39, 42, 44 — 45. 71, 154—156 

Бслл». М. II 
БергДжон, А. 67 
Берестпсв. Н. 163 
БеркОвскн. П. Ю, 13. 72, |60 
Беров, Л 118, 139 
Бсрон, д-р В. 47. 108. 121 
Бесаровнч, п, 159 
Бсшхов. М. 152 
Бешков, Ст. 160 
Биаров, С 77 
Бнгоз. В. 76 
Бисмарк. О. 64 
Б.'шгзсп Дядото, Д. 93 
Благое«. Л. Н. 22, 58 
Благоева, Вела 93 
Блажсв. Н. 166 
БЈИЗЈМКОВ. П 35 
Блъеков, Ил. 35. 96. 108. 160 
Блъскоп, Р, Ил. 64. 122—124 
БоГюшсэ. П. 85 
Боб'!», проф. С. 67, 120 
Богданов И. 85 
Богданов, Л, 10 
Богшшш» В. 49 
Вогоев, П. 28 
Богорндн, Ал. 26 
Богорндн. Ст. 92 
Богоров. д-р Ив- А, (Ив, Ан

дреев) 28, 50. 59. 121 
Бодяискн. О. 49 
Божнлов. Др. 77 
Божнноо, В. 140 
Божннон. Тодор АтагасЬв 

»38-110 
Божков, Г. 139 
Божков, Марин — вЖ Д р н* 

и о **. проф. Марин Ст. 
Бочков, пор. А. 93 
ВоАов, П. Ст. 114 
Бойов, Ст. 114 
Боичсв, Г. 167 
Бончев, Н. 50. 124. 
Бордо. А, 67 
Борнл. цвр 129 
Борис, архнм. 96 
Борис, митр. Охрядск» 165—165 
Борис I. цвр 166 
Борис III, цар 105. 151—155 
Бору Еленченнн — пж Ц о И* 

з а р о в. Марин Христов 
Боряна» хайдуткння 78 
Босилтов. Д. 163 

Боснлков (БОШУ-ШТ)» Констан-
тин Петков 163—164 

ВОТ** К. 6!. 72^73. 75 
Боп-в, Ст. 72, 74—75 
Ботеэ. Хр. 10. 17, 19-20. 24. 

33-34. 36. 46—47. 53, 61, 66. 
72, 75. 81. 93. 120, 137—138 

Боткин. П, 67 
Бошаранов, В. — вж Б у Ш а-

ра нов. В, 
Бошнака, Д. 85 
Бошнаков, Г. 72 
Бошпаков, Н. 155 
Бошулков. Константин Петков — 

пж Б о с п л к о п Константин 
Песков 

Бояджнев, Ив. С. 93 
Бояджнсв. Ив. Я* 155 
Бояджнсв-Кггяудожнята, Пет-

ко Тодоров 22-23. 45 
Бралннов. Д. К 133 
Брадннов, К. И. 132—133 
Брадпнов. Н. С 132 
Брлдмгов (Брплннскн), 'Ста?ио 

Ншголов <Кольев 132—133 
Брадпнов, Стефан, Н. 133 
Бралцлов. Хр. 152 
Брадпнов, Хр. С. 132 
Брадннски. Станчо — ож Бра* 

. тм 'оа . Станчо Ннколов 
Брпднетнло». П. 42. 155 
Брлквлов, Д. 89 
Бракалов, Н. [52 
Братков, Д, 155 
Братков. П. 154 
Братхова, П. 155 
Братоев, П, 56 
БрннслсА, Р. 35—36 
Брутус, А. (ВпИш*, А1 — яж 

Д р а и л а р. Антан Хвлжнге* 
аргнев 

Бръчков, Хр. 72 
Буднлопич, А. 49 
Буднноп. Ив. 144 
Будннов, Ц. 45 
ВуЯвнч* подпор. К}' II 
Булатов. Ив. 139—140 
Бурков. Т. 50. 52; 67. 85, 

120. !3? 
Буров, п. Ст. 118 
Бушлраноп (Бошарянс1В). В- 24. 

105. 118 
Българов. Н. 72 
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Българсхн, Ив. 10 
Бюлср. барон Ф, 62 
Бяло Бона — вж Г а и е в а 

Станчови, Бона 
Бянов, П. 150 

Вазов, Ив. 52, 54, 57, 67-68, 
106, 116, 120. 131. 145. 159,162. 
165—166 

Вазов, М. 143 
Ваэоан, 6р. 142 
Ваксилев, Ив. 155 
Вахлндов, Хр. 101 
Вакъфчисв, 1| 85 
Вша, ц. 76 
Вдгдял, А. 67 

*8тп РаПадВ—сж П о и х р н с-
т ов, Иван 

Банков, Я. 12. 33 
Васил войаодл — аж Г л нпео 

Васнлеи« Васнл 
Влснлса 56 
Васнлса, Ал. 80 
Влснлса,' Вэспл Гличеэ — вж 

Г а и ч е в Василев» Васил 
Василев, Глнчо 98 
Василев. Гр. 67 
Василев, М. 99 
Василев И. 104 
Вавддеп Цаикоа. Тома — вж 

В а с н / ь о в Вълков, Тома 
Василнэдн, М- 63 
Василии йсреЛ — шк Поп Ва> 

с и л и Л 
Васнлчнкоа, В. 58 
Васильев, Иа. 167 
Ваекльов, К. 167 

1С11Л&ОЛ (Вдсцлев) Цаиков, То* 
ма ПН—170 

Наскндовнч, И:Ј. 114—145, 
151—152 

Ватахв, Дотгчо — пж Дол чо 
Ват&ха 

Вате». д*р Ст. 67 
Вацов. В. 142 
Вацов, Ив- 144 
Вацов. Сп. 52, 54 
Ваиоян, 6р. 142 
Вачсв, д-р 93 
Бачков. А, 152 
Вего, А. 69 
В иксии, Д. 63. 123 
Беликов. На. 35 

Велпчков, Б- 120 
Величков Потков. Консталшг 36, 

119—120, 125—1^6, 160 
В?лкп — вж х а Л д у т Велко 
Велков. Т. 52. 56. 58 
Веиеднкоа, И. 154 
Вснслин. ГО. 92 
Венков, О. (?) 167 
Веркоанч, Стефан Илич 49» 61— 

62. 160 
Внкептнй, о«» X 92 
Винилов» Хр* 75—76 
Взмхелч I. император 64 
Виноградов, Н. 52 
Вирпиад\\ Н- 13, 61 
Внрхов, Р. 49 
Внсковскн, П. .53 
Висдеснят—вж Г т> ъ и ч л р о а, Си

дор Коствдшюв 
Витагов, К- 152 
Вптанов, М 85, 102 
Вн ню*, Кгтето Ганса — иж 

Г а н е а Вптанов. Хрнсто 
Владимш, И, 52, 9Й 
В.чплг шггюл — нж Попов» 

Даканл Христов 
Влэев. С 98 
Влайков, Тс 24, 27 
Водовозов 72 
Бознссонсхн, В. 50 
Войводвта Христа — вж И в а-

Голелпш, Хрнсто 
Вонводов 140 
Вонводов, Л* 77 
Вонводов. Ив. 96—97 
Войводав, Н 83 
Ванников 139 
Ванников. Д. 17. 21, 47, 63. 120, 

122. 160 
Волов, П. 10, 24. 30, 44, 71, 73 
Волф. А. 68 
Вулгарис, Л. Ю- II, 35 
ВулвТНЧ, Аг. 14 
Вулетнч, П. 70 
Вуловнч. Димигьр 82 
Вълков 109 
Вълков. Ив» 140 
Вълков, Ил. 26 
Вълчанов, К- 32 
Вълчагов. П* 52 
Вълчев, П. 74 
Вълчев. Цв, 118 
Нърбан Халач 72 
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ГаАтацджн, Христо Ников — 

?к Г а Л т а н д ж и с в. 
ристо Никои 

ГаАтанджиев, Хрнсто Ннков (?) 
(Ннколнч, Ннколиса, Габгаи-
джн) 15« 

Гантандденята — аж К о к л с в. Д. 
Гайглнджов, Хр. 10( 14 
Гайтаискоо. Н, 45 
Гам, Д. 100 
Ганса, Г. 24 
Ганса» Ст. 35 
Гансе Витанов, Христо (Христа-

ки) 167 
Ганоид+Стярчова, Бэиа (Бяла 

Бона), 77. 167—168 
Гансы, 6р. 167 
Глнчев (Ганчов) Василев, Васнл 

(ПЛСВЈЈСЈЖНТП. Гаичоолу, Васлл 
Войвода) 72. 9 7 ^ 98 

Гаичка, дяд-> Васнл 99 
Ганчев, К. 24. 72. 137 
Ганчса, Н. [63 
Ганчев, Ст. 24, 85 
Ганчев, Т- 113 
Ганчсва, Гнца Василева 99 
Ганчо -^ еж Ц в е т к о в . М, 
Ганчов, Васнл — вж Г а и ч е о 

Васнле», Васнл 
Ганчов, Хрнстакн 98 
Гаичоолу — вж Г а н ч е в Васи

лев, Вдснл 
Гарналоз, ПсЙо Радев 92 — 93 
Гатеа, М- 35 
Гатов, Г, 10 
Гедеон, монах 100 
Гена лис«, Н. 120 
Гене:», А. 152 
Генсв. Д. 166 
Гсновнч, П. 10 
Г т В Д И. 127 
Генчев. а 96, 160 
Генчо — вж К ъ р д ж п с в . То

ма Антонов 
Георгиев, Ат 93 
Гсоршсв, В. 140 
Георгиев, Г 115 
Георгиев, Д. 10. 12. 14. 52 
Гсэргнеа, Ей*'. 72, 141 - 142 
Георгиев, М. 54 
Георгиев, Р. 110 
Георгиев ХР. 10. 141 — 143 
Георгиев, Цч. 24. 26—27 
Георгиев» пютойерей Цэ. 24,96 

Георгиев». 6р. Евл, и Хр. 
141 - 142 

Георгиевич, бр. 152 
Георгов, проф. Ив. 67 
Гсрваснй, епископ ЛевкнАски 26 
Гервасий. митр. Сливе» хжи 

96—97, 15-1 
Гергов, П. 77 
Гёронои. С 12, 19( 71-72, 137 
Гсров, М. 96 
Герои, И 59. III 
Геруц. Кр. 163 
Гсшанов, Кр. 155 
Гешоп. Ив,- Ев. 67, 120, 126, 159— 

160 
Гнднкоп, Д. 149 
Гнноаич, Д- 152 
Гиичсв. Г, 159. 163 
Гинчеэ, П. 160. 163 
Гиввдв Шкнпърнев, Цани 85, 

159 — 163 
Гннчена. Теопн Цансва 163 
Главннов, Д. 27 
Гладстон, У, 35 — 36 
Говедаров, Г. 155 
Говеларов, Ив. 163 
Гогол, Н. 130 
Го 1ЖопЋрков, М« 155 
Голсмня Хрнето — вж И в а * 

л о в — Голення, Хпнсто 
Головин, Длексапдър Теодоровнч 

135 _ 135 
Головне, д*р Анастасия 135 
Головни, сем. 135 
Гоплрнмов. / ' 155 
Горансв, П. 30 
Гоппп, Ат. 39—40 
Гороо, Д. 24, 44. 61. 66. 71. 117. 

138 
Горопа. Ив. 44. 74 
Горови, семейство 72 
Горски. И, №. 14 
Горчаков, к и и М. 58 
Грамадов (Кьорчоолу), П. 65. 99 
Грамэтнков. Меркурий Димитри

ев 60, 106 
ГрсОснароп, Д*Р 102 
Гребчоп. П 155 
Греков, Михаил Георгиев (псепд.: 

Стояг Чакъров* Непээканоп, 
Славоми^ II. 19, 40, 71, 73, 
136 - 137 

Грехов* Я- 46 
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Григорий, митр, Доростоло-Чер-
венски 96, 108 — 109 

Грудов, Ивзн Попае/чсв (Попо
вич, Попваснлео), 53, 62 — 65, 
123 

Грусв, Г, 132 
Грусв, Й. 102, ИЗ 
Гръкоа. Г. 23 
Грънчаров 55 
Гончаров, В, 61 
Грънчаров, П. 24 
ГрЪ1 чзров, Си дер Костадинов 

{Сндер войвода, бай Си дер; 
псевд.: Вчсокият, Мустакатнят, 
Првтлннкът, Бай Сотир) 33, 00 
66, 138 

Грънчаровэ. Е. 77 
Гугов, Д, 155 
Гугов, Н, 155 
Гудов, Л, 66 
Гулабчев. Сп. 96 
Гулсков, С. 156 
Гурко, гей, И. 76, 79 
Гурлев, П 155 
Гутешл. Ив. 52 
Гъдсв. Ст. 24, 116 
Гълъбоэ, М. 155 
Гълъбов, С. 35 
Гьоте. П. В, 93 
Гьошев П. 27 
Гюзслса, Ив, 60, 116, 129 
Гюлмсзон, Г. 11 
Гюмюшев. Петъв Василев 66 
Гюпдюзов, Ил. 118 
Гюрковнч, Г. фон 67 
Гюроэ, И. 155 
Гявуркоа, П. 155 
Гяаурков. Хп. 155 
Гяуров Л, 102 Давидов, Т. 157 
Ддич, М. 65 
Даннсон. Пос"4> Генов (Инпо* 

лов; псевд.: Един ново вехтар) 
101 , 132 

Дллъкчиев — пж С т о я нов 
Джсдоп, Злхлрн 

Да; ъкчнев, свет, Не! чо Мил
ка*. №, 111 

Ддмяноаич, Л* 70 
Даниил, митр. 98 

поз. 1. № |44 
Данлеоил, геи. В- Д, 26 

Ланей. Андотг 72. 74 
Длнев, д-р Ст, 54, 68 
Данев — Хитов, Ат. И, 13, 15, 

103 
Данилоч» Г. 152 
Данов, Хр. Г- 50, 52, 121, 124,131, 

152, 163 
Данте Алнгиерн 120 
Даш« . Ив. 74 — 75, 138 
Данчов, д*р П. 149 
Даскал Хрнсто—вж И г н а т и й 

Рклскп 
Ласкала, Д. Мкономов — вж 

Икон о м о в — Ласкала, Д. 
Ласкала, Ив,— вж С т о я н о в — 

Длсхала. Ив* 
Даскалов, Кр* 35 
Даскалоо, Хрнсто Никифоров 

Ь4 — 87, 102 - 103 
Даскарев, Г. 155 
Дацкоа, Т. 167 
Дачкой, Г, 75-70 
До Крестов — вж К р ъ с т н ч , 

Днмитър Ангеловнч 
Делнбалтон, Л. 154—155 
Дели Иеяжпб 95 
Делирадсв. П, 155 
Дс/м Христом л га — вж II в а-

нов — Големия, Хрнсто 
Дснсв. М ПО 
Денп, Па. 52 
Дснкоглу. Ив. 99 
Державин, Н. 49 
Дсснмнров, К- 85. 87, 103 
Детелин войвода 78 
Дешевов. М, 127 
Джансъзов, Ст, 96 
Джсдов, Захари Стоянов — вж 

С т о я н о в Джедов, Захари 
Джеров, Сп. 14 
Джорджеанч, М. II 
Джуджеп, Ив. 26, 155 
Джуджеп, соеш М- 27 
Джуджев, М. Н- 26 
Джунов. Р. 42 
Джупанов» П. 77 
Джупунов, Л. 28 
Диамзнднев, Д* 77 
Дцарбекнрскп. Стоя« — вж 3 а н-

моп, Стоки Стоянов 
Лилов, Хр, Ив. 46 
Днхов« кап. 160 
Дныисв, Ц. 85 
Днчнтрлкиен, Т. 85 
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Димнтреску, Дж. 167 
Димитриев, ген* Р. Мб—147 
Димнтрневнч» ЛЪ 15 
Димнтриевнч, Ст, 11 
Днмнтрий, архнсп. Одескн я 

Хсрсонскн СО 
Димитров, д-р Ат. 146 
Димитров* Ив. 34, 77 
Димитров» П- 35 
Димитров» Павел 39 
Димнтю», Хрнсто Вълков 

146—147 
Димнтьр Сирака 72 
Лнмоа, поп Мнл#" Георгиев 83 
Дниов-Мзкедонсхн. Д. 96 
Днячсвн, братя 152 
Дннолов, Иосиф — вж Д в Л и с-

лов» Иосиф Генов 
Дннчов, Г. 24 
ДиолекоА Г 24 
Диолсков, Ив. 24» 35 
Дионисий» арзнер. нлмесглнк 146 
Дипчев, В. 26—27 
Днпчоаа Райна — вж Ф у т е к о -

вя. Ряйна Попгеоргнеаа 
Добри войаода 78 
Добрнноискн, В. (39 
Добрнното. Н- Н досолов — вж 

Н и к о л о в Добрнното. Н-
Добровнч» С 68. 96. 105» 154 
Доброаскн, В. 140 
Дойчсв» А. 93 
Дойниц аойвода 78 
ДоДшгнш*, Хригго ~ вж Хри-

сайт , лрхям. Сомоковск» 
ДОЛ.1ПЧНС0 137 
Долгоруков, к"яз 53 
Домонтоонч» ген. М. 60 
Лондукмц-Корслхои, кия? Ал* 50, 

52, 58» 108-109 
Донсв, Хр. 117 
До^ев, А. 117 
Докчо Взтаха 78 1 роТеА Повлнопнч, прхнм, 96 
Доротей, митр. Софийски (Вра-

чаносп, Скопски) 28—39, 82, 85 
Досит! Й. митр, Сямоковски Уб 
ЛОСПТРЙ Копаче», зрхнм. 96 
Досовски. Ст. III 
Достоевсхн, Ф. 154 
Драгянов, Д. 140 
Дрягднов, Иван М. — вж Ива

нов — Голомш*, Хрнсто 
Драгунов, Н* 56 
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Драганов. Хр, Мб 
Драгомиров. Драгомнрчо — оде 

Попов , Даниил Хрлстов 
Драгостииад. Мл. 66, 72, 74, 138 
Драгсшннов, Г. 116 
Дрджев. Г. 24 
Дрзндар, Аитор Хаджнгсоргнеи 

(Дралдарол, Дракдарович; 
псевд:. А, Впния; Ъ7~68 

Драндаров, Драндароанч» Ак-
тон — вж Д р а н д а р , Антон 
Хаджнгеоргнеа 

Драсов» Иван Тодоров (псевд.■ 
Ибранм МехыеД» Муратооглу 
Нбрзхнм. Д. Ясонов) У, 11—12. 
16-18. 19, 24. 52-53. 56,71-72 

Дрсновскн, Хр. 14 
Дрнноа. проф* Марин Стоянов 

(*М. Степанов, МЈ Степанович; 
псевл.: Марин Божков) 13, 26, 
48—52. 58, 96, 108—110, 123, 
12?—128, 1И 159—1С0 

Дрипол, Н. 35 
Дробняк, Д. 32 
Друмсщ Впсн.1 (Климент епископ 

Брашгцкн; мнгр. Търпояскн» 
РСМД,: ПсялрнстраслжЙ) 50, 
58» 86, 96-97, 107—ПО. 120« 
139 

Друлсв, Я 109 
Друмев, П. 108 
Духиддн 92 
Душанов. Д Т. 50 
Душанов. Т. 45 
ДЪЛГПТС МусГДШ! . — 0Ж Х и -

тои. Панайот Иваноя 
Дъноо- П. 28 
Дювернуа, Л, -!9 
Дюстлбаноа» И 116 
Дядо Желю — вж Ч е р н е в , 

Ж. X. 
Дядо Никола —- вж Филипов* 

с к и, Н. — Дядо Никола 
Дяковлъ, Д. — вж Общи, Д». 

митър Ннколов 
Дяиков. П- 152 
Емик, А, 68 
Евгений Рнлскл монах 96 
Евгения, нгуменкв 27 
Еисгагнезяч. К. 102 
Един ново нехгач -*■ вж Дли

не л о в. Иосиф Генов 
ЕкзарХ. Ал, 87, 102 



Екниов, Г. 56 
Елскхов, Д. Г. 89. 133 
Елснков, Д. П. 133 
Еленкова, П. Г. 133 
Елнас, И. 82 
Еллч. Ат, 33 
Елпндив, М. 35 
Еиеи. А* 137 
Енчев, Я 139—140 
Еркшашхп, ген. Ив, Паскевнч — 

вж П а с к е в и ч — Е р и в а л* 
г «и» ген. Ив. 

Ернрот, ген. К. 135 
Ефтнмов, К- 63 
Жароса 166 
Жсйиоо, И 52 
Жаки*. Г. 149 
Жсков. М- 24 
Жскде» Н. У, И, 85, 96 
Жсковн. 6р. М. и Г. 24, 71 
Желяэхов, Ив. [49 
Жслйзоаа. М, 64 
Жнвзновнч, В. 32—33 
Жникоа. Г, 47, 72, 169 
Живков, Н. 10, 85, 139, 164 
Живхошм, П. 142 
ЖИЛКОЙ, П. 45 
Жжэифоа, Р. 47, 50. 64—65. 123 
З.чнмсш, Вл, 155 
Займов, Стоин Стоянов (Стоя» 

Дннрбсюфсй«; 1КСВД,: Михаил 
Л1шшшата, Пътннк, Сен Жян 
д'Акърскн) !3. 17. 19, 23-25, 
29, 31. 38, 44, 71-74. 76, |39, 
151, 169 

Занкин, Н, 85 
Запрянов, Б. 64, 122. 123 
Зяфнров, Георги Атанасов 24, 

41—42, 121, 155 
Захарнеа, Г. 33 
Захарнеа, Ц. 24 
Захарова, II 166 
Зепов, Д, 105 
Зорделнйскн, Ив. 14 
Зндаров, Т. 93 
Зилахн, д-р П. 68 
Златлров, Хр. 93 
Злзтарски. проф. В. 160 
Злагарскн, проф. Г. 52, 54, 

127—129, 160 
Злате». П. 71 
Златоустов, X. 52 

Зо лотов лч, Д н ш т р Иванов 
88^ В9 

Зонтаг, А. 117. 
Зрннов» Ив, 35 

Нбршш Мсхмед — вж Д.р а-
сов* Иван Тодоро» 

Ибрсаы — вж X и то о, Паиайот 
Иванов 

Иванов, Борис — вЖ С Ј ааей* 
ков. Псичо Пстко» 

Иванов, В. 11 
Иванов, I'- 140 
Иаано». Д. II 
Иванов Д. П. 20, 89 
Иванов (Калянджпев, Калянд-

жи). Ив. Ст. 47, 52, 58, 59,63 
Ивлиоя, К, 93 
И ваши. М. 29 
Иванов ГК 54, 56, 165-166 
Иванов. Р, 72 
Иванов С. 46 
Ипанор, (Хидж>гкв;шов) д-р Сп. 

22-23. 113. 121 
Планов« Ф. 140 
ИваИо^ Хр. & Ат. Ннколоа 142 
Пианов — Голом»», Христе (Хр. 

Иванов — КШГОЕШЗСЦИ, Го-
лемпя Христа, Хр. Юшжаря. 
Хр. Кннгопродззеца, Хр. Лов-
чшиыта, Хр. Цяглрджнята, 
Крачула. Хр. Ив. Къхрснченн« 
на. Пойводата Хрисго; псевд.; 
Ст. Клрагьозов, Хрнстемага, 
Дели Хрнстемага, Драгап Цац-
ков, Иван М. Драгапов, М 
Крьстюп) 11, 14, 35-37, 38-39, 
VI. 77, 79 

Иванов Ннколов, поп Нодсльо31 
Иванов Хаджндннчоо, Ото» 24, 

29-30 
Попович, х. Т. 105 
Иванчоэ, Т. 139 
Игнатиев, граф. И. 58. 59 
Ипштнй Рнлскн (Христа А, Па-

шв, Даскал Хрнсто) 95—97 
Нгороын, А. 87 
Нзмнрлнев, Г. 66, 75, 116 
Нкнлшов, М. 156 
Икономов, Б. 52 
Икономов, В. 46—47 
Икономов, Г. 71, 74 
Икономов, Гр. 142 
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Нкономов, Д- А* 14, 24, 35. 
142—144 

Нхономоа — Даскала, Д. 34—35 
Нкономов. М* И. 55 
Икоиомов. П. П, 13, 24, 46, 56 
Икономоо, С. 152 
Икономов. Т- 28. 85. 108. 123, 152 
Пкономоа (Икономовнч), Тсодо-

сий (Богдан! Поптеодосне» 64, 
9!)—100, 123 

Нкошшш, п. Теодоснй 100 
Икоюнова. Р. 131 
Икономоза, Роксандра 100 
Нхономоанч, Теодосий , — в* 

И к он о м о о, Теодоспй Поп-
тоодоснев 

Иларнон, митр, Кюстендн/скп 16С 
Иларнон Л1акарлояолскн, митр. 

Търиовскн (Стоял (Цончо) 
Стоянов ''Стояновнч) МихаГк 
ловскн; Иларнон Стоянов) 5& 
58, 64. 85, 91 —Э2, 100,104, 116, 
146. 170 

Илнео 92 
Нлнсв, свсщ. Н. 102 
Нлнев Млвкоа, Н. 10—11 
Илиев, С 152 
Илнев. Я. 143. 152 
Нлшскн, Г. 49 
Илич, И, II 
Илков, Д. 85 
Илчов, Д. 156 
Илчов, Л. 156 
Ильов. Н. »ж И / н е в Мар

ксу II. 
Ннджс войвода 78 
Инжс-в, х, ГЬ 46 
Ипохратн 167 
Прсчск. д-р К. 13, 49. 52. 68, 

129 
Исмднл Ак 1* бей 133 
Нсыаилоглу, Ахмед X. 142 
Ипшрхоа. проф. Ак, !46 
Пенсе», А. 130 
I 11Ш1 мч. архн«, Доротей — 

ВЖ Д о р о т е й Повановнч, ар-
хнм, 

Повановнч, Ил. 11 
Повановнч» К- 52 
Пшшнэпнч, Л. 11 
Ноашюоп?, А. 112—113 
Яопамчов» М. Ив* 112 
Иовчев. Я 56 

Понкм, В 41. 118 
Пордаша» В. 72 
Порданов. Вел. 146 
Пордшюв, П. II 
Поснф. архиер. наместник 146 
Поснф I. екзарх 28. 93—97, 109 
Поеиф Сокэлски, архнеп. 58. 63, 

65, 81, 108, ПО 
Иосифов, Я 80 
Потин, М. 103 
Кабакчиев. Никола Георгиев (Кя* 

бакчнолу) 7«— 79 
Каблешкоз, Н* 160 
Каблешков, Т. 22—23, 30, 44, 

116, 120, 160 
Каврък (Кавръкоолу, Кавръкоо-

лу Цоко) — вж О б р е т е 
но в. Никола Тихое 

Казакова, М. 28 
Кзлсанч, Н. 35 
Калнфср войвода 78 
Кв/чсв, К. 54 
Калгоижнеа (Калянджн). Ив. 

Ст, — вж И в а н о в , Ив. Ст 
Калянджисв (Калянджн)» П, 47, 

55, 63-64. 122 
Кзмбуровн, 6р. 149 
Каменаров» Г. 45 
Канса, Радослав 145 
Ка?ев. Цпятко Радославоз — в * 

Р а д о с л а п о а Канев» ЦЈИТК** 
Канелн, Р. 52 
Канннн 124 
Кановкч. Апг. 99-100. 152 
Карааелов, Л. 9-10. 13. 16—17* 

19-20. 35, 41. 71-74. 120. 13? 
Карлвслов, П. 50, 52. ИЗ 
Карлгьоэов. Ст. 142 
Карагьозоа. Ст. — вж И в я-

II О В — ГОЛСМНЯ, ХрИСТО 
КарйДжа. Итефан — вж То-

л о р о о — Караджа. СтсфаМ 
Караджнсэ, П. 35 
Караджоэ, Л, мо 
Карэджоо» И. 151 
Клраджов. Ст, 155 
Клрлклютэ. Ат, Н. 141-142. 144 
Клракашеч Д 152 
Каракашев, Т 145 
Каракэнопсхн. д-п В. 50 
К ирлхостов, Л- 52 
Карамаждрлхов. Г, 72 
Карамнаков Д. и С-ис 143 
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Карамнжшв. Хр, 141—144̂  152 
Карамннкоа — Бунпто, Хр, 74, 

77, 116 
КарамнхалсР, Ив. 72 
КарастояюЕЬ А И 
Карасгоянов» X. 83 
Карлович, Д. 52 
Кар1юбатоз, П. 61 
Каролез, Р. М. 60. 117 
Касабов, д-р Иван Хрнстоа (Че

сан, Ян Касабняно) 63—64, 
120—121 

Касзбоа, Хр. 93 
Касабова* М. 121 
Катранов. Н, 83 
Катранов. П. 34 
Катранов, Т. 123 
Катрафилов, С И, 14 
Кзтров, А. 77 
Комаров, Я. 155 
Качановсхн, В. 49 
Катаров, СТ- 39—40 
Келеш Ко/Ю — ож О б р е т е 

но и, Никола Тихоэ 
Кома л паша 170 
Корсхов, Д. 101 
Ксремнхчнео, С. 156 
Кермекчнев. П. 65 
Кесарии Рнлсц, архнм. 85 
Кесаров — Сахагшолу, К, 85, 

144 
Кесяков, Хр. 160 
Кндосков, И- 156 
Кшата — вж О б р е т с н о в , 

Нихола Тихов 
Кинтпшсв. И 33, 77 
Кгфнл, архнм» 157 
Кнрнл. сламнеки рэвноапостол 

17. 49. 53. 81, 87, ПО, 133 
Кирилов, Т. — вж X а д ж и к к* 

рилов , Т 
Киркоь — Мзйстора, Георги 127 
Кнркоз, Георги Яковлев (Яков* 

лсвич) 50. 52, 127—129 
Киров. Ив 156 
Киров. Ил. 140 
Кирякоп, П. 77 
К«с*лой Г, 72—73 
Кнселов. П. А* 89 
Кнселов. П. Г- 165 
Кискмоо, П 43. 52. 63-65, 7 9 -

80, 85, 1)6, 122-123. 144 
Кмтапчев. Тр. 35^36. 117 
Кнфалов. Пи, 119 

Кишслскн, Ив. 58-59. 117 
Климент, еимкоп Ьраннцхн — 

вж Д р у м с в . Васнл 
Климент, митр, Търновски — вж 

Д р у м е в, Васнл 
КНСЗОЈНЧ. Хр, 82 
Кннговезец, А. 163 
Кннговсзсца, Хр- Иванов — вж 

И в а н о в — Голсмня, Хрисго 
Книгопродавеца, Хр» — вж Ива* 

нов — Голсмня, Хрнсто 
Кннжаря. Хр. — аж Л а а л о а— 

Голечии, Хрисго 
Кияжевнч, В. 90 
Княжески. 3, 58. 64, 72 
Ковачев И. 129. 164 
Ковачев. Н, 50, 64 
Ковачсз. П. 85 
Ковач», Т. 11 
Ковачез. Я. 50. 54 
Ковачов, Вл, 157 
Кожевников, В. 152 
Козлев, Н. 114 
КоГшов, х. Стаарн 12, 17 
Койчео. К. 156 
Койчсэ, П. 35 
Койчеа. П. а Ј55-156 
Коклсв (Гайтанджнята), Д, П. 24 

156 
Колов, Ца. 110 
Колчаков, А. 156 
Кольов, Станчо — вж В р а д к» 

нов. Станчо Ннколоа 
Комаринскн 35 
Компа -«иски (?), Н, 165 
Компания Ханда Небоолу — вж 

П о л о в Дпнлнл Хрнггов 
Комснев. Хр. 132 
Комснеаи. бр. 133 
Конкоэнч, До, 142, 144 
Константинов. Иа. 165 
Константинов, Н. 139 
Косовеа. Д. Нлкпич — пж О. б-

ш н, Лнмнгьр Нико/оа 
Костнчков, 1*, II 
Косто», М. 163 
Костоа. С. 13 
Костопич, Н. 43 
Костурков. С. 154 
Кпгелосн. Г. И 
Когов. Ст, 165 
Коибй П. 58-59 
Коиовзг. 6р. С, 167 
Кочев, В. 163 
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Кояндер, Л 68 
Кралячев, Хр. 14 
Краснллндо, Н. 72 
Красиянский, Н. 163 
Крачолоа, Т. 93 
Крачолов, Хр. 93 
Крачула — вж М-о а **о в—Го-

лемня. Хрнсто 
Крачунов, "1. 118 
Крск, Г. -19 
Крссгопч (Крестнч, Крсстоанч), 

Димнтьр). Ангслович — вж 
К Р ъ с т и ч, Днмнгьр Ангело-
ВИЧ 

Крнинралчсз, М. 45 
Круша, 3- 51, 53 
Кризом* Ллмнгьр Ангслоаич — 

вж К р ъ с т и ч , Димнгьр Ан-
гелознч 

Кръстеа, Г- 150 
Кръсгсинч. Алеко — иж К р ъ с-

т и ч, Алеко 
Кръстеинч, Гаврил Баса 105—107, 

133, 149-150 
Кр-итспякоа» л. М, 85 
Кръстнч, Ллеко 151 
Кръсгнч, АнгеЈ Пстроинч 151,153 
Кръстнч. 0р. А> 145 
Кръстлч, Лимигьр (Днмнтракн, 

ДНметриВ) Ангсловкч (Анге
лов) п ощс: Крсетпнч. Крести-
спич, Крегтнч, Крсстович, Крс* 
стюа, Кръстпнч. Кръстьо», Кръ-
С1ЮШ1Ч« Д с КрССТОВ. ДС КрЪС-
топ, Хаджн Кръстнч: Фанда* 
иззоглу 144 , 151 —153 

Кръстнч, Елена 15) 
Кръстич, Петър 151 
Кръсгнч, Уика 151 
Кръстпч, Хрнсаита 151 
Кръст»нк1.т — вж П с т ь о в н ч , 

Гсорш Хаджшгетроа 
Кръстиго. Д. А. — ЙЖ Кръс -
г т н Ч. Дннигьр Ангелопнч 

Кръегюп. М. — вж И в а н о в — 
Голечня. Христо 

Ксангос, гръц, конс. 113 
Кубрат — вж О б р е т е н о в. Ни

кола ТнХОВ 
Кусв. Д. 116 
Куза. княз 143 
Кузмннсхи, К. 83 
Кукуаеята+Сакцинскн, Но. П. 52 
Кулаксыа, С 150 

Кртшн, II». А. II 
Ку-малов 140 
Кундурджнята, Нцхола 25 
Кунлурджннта, Погко — вж Б о* 

я д ж к е и — Кундурджянтл. 
Потко Тадоров 

Куру то. Н. Снмов — вж СИ-
м ов — Куруто, И. 

Куртн »синода 9-1 
КутеЈ, А, 11 
Кунглев, 1ч. 35 
Кушов. М. 52 
Кжренченнна, Хр, Па, — вж 

Пианов — Голсния, Хрнсто 
Кънм. П. ПО 
Ккнчсп. А II—12, 15-18, 41— 

42, 45. 71—73, 76, 84, 94 
К*ынев, В. 51 
Кънчсв, С, 72 
К1ФДЖНСВ, Г, 3 5 
КъРАЖНМ, Тома Антонов (псевд.: 

Уста Георпг, Бай Георги, БаЛ 
Генчо, Генчо) 35, 65 , 71—72. 
74, 138 

Къгшовскн, Нп, П. II, 13—14,52, 
123 

Кършовск», Кр. II 
Къошавскн, С, 54. 57 
Кьойбашнев, /1 132 
Кьорчоолу—вж Г рам а дон» П, 
Кялхудов 87 

Лавздс, Е. 68 
Лавникн. свет* А, 109 
Лаврентиев, пор. 14 
Л-пров. П. 62 
Липрэвсхн. Н. 49 
Лазароа, Г, П. 152 
Лэзэров, К* II 
Лазарев, Н, 52, 156, 160 
Лазароч, П. 156 
Лазарев, Хр. 76 
Лаз&оовот* К. 21 
Л&эароввд Ст. и 
ЛлЛпв. П. 119 
ЛаМ. Л?), Ц. Р. 106 
Лачлнскн, В. 49 
Лафарг, граф д м 68 
ЛяшеЗ» П. 28 
Лсискн. В. 10—13. 15—19, 21, 24, 

ЗЙ, 34. ЯЯ. 40—42. 45, 47, 71, 
73. 76. 84. 114, 155-156 

Лс->чея ИЗ 
Леже, Л, 123 
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Лерой-Бшино Л. 68 
Лешнср, И. 52 
Лилаоа, Ив. 165 
Лшгдерберг, П. 68 
Лннков» ИЛ 72 
Лнпрагдп, Но. 60. 69 
Лнчео, Ив. 23 
Лнчеа, Н. 93 
Лобанов, княз А. 58 
Ловчалнятп, Хр. — вж II п а* 

ной — Големыя, Христа 
Лун Наполеон Ш. император 64 
Лукавой, И< 169 
Лукаш, д-р Л. 165—166 
Лукашоз. полк. Ч. Ив. 84, 86, 

103 
Лукнанов, С, 50. 58 
Лукнапоаич, К, 62 
Луклеа, П. 154 
Людсканоэ, Ал. 52, 54, 125 
Лнпчеи, А. 158 
Маджарои, М. 120 
Мазаковг Ст- 33 
Маймер, И. II, 52 
Маканец* Ю. 52 
Мяхарнй, архны, х. 79—80 
Мзкариополскн, митр. Иларнон— 

ож И л а р и и и Макарнопол-
оси 

Македонеца (Максдодосн), Н. 38 
Макыонски, Д. 54 
Македонски, Христа Имколоа 

(Христо Максдончето) 11, II* 
19-20. 47 

Максим, МИТр, 96, 154 
Максимов, Хр. 36 
Млкушеп. В. 49 
Малннов, Ал. 154—155 
Маликом*«, подпо/к. 14 
Мплък Слапсй — ож С л пи с А* 

коп, Иван Петков 
Мангъров, И* 45 
Мапдраджта 104 
Маиса, х. И 140 
Чаигп. ИР. 93 
Манолов. А. 64 
Мавдлов, Ем. 165 
Матов, В. 119, 113 
Матоо, Г, 98. 155 
Манчоп. Д. 89, 104 
Марии Голомнят — аж Ц о и з а-

ров. Марии Хоистоа 
Марнноску, Д. 167 

Марклов, Г, 93 
Марниоа, Д. 74, 91, 160 
Млрпноз, Ив, 52. 110 
Марнноинч. Нвв 152 
Маринскн, С, 156 
Марков. Мл. 10, 14, 20, 78. 133 
Маркой. П. 117 
Марков, Н, — яж 11 л и е в Мар

ков, И. 
Марков, Н. 116 
Марков. И, 160. 163 
Марков. Т. 142. 144 
Маркова. Хр. 100 
Маркович, Гл. 14 
Марковски. М. 77 
Маркое, Д . 98 
Мархолев. полк. Г. 146 
Маслео, Д« 156 
Матаиовнч. П. 9—10, 14 
Мака (Матсад), Андрей 43,-44 
МдтеП Преображепскн — Мптка-

лпто ~ аж О т с и М а т с й 
Преображепскн — Мнткялото 

Матхоинч, д-р П. 49 
Матов, Д. 51 
Мэтров, кап. 93 
Мацак 166 
Мачев (Мачов). I I 24, 87 
Медетий (Мн/етнй), митр- Со-

фнАскк 96 
Менгсс. Л. 135 
Мерджанов, Св. 158 
Метолнй. архнм. 96 
Методий. славянски паиноапостол 
17, 49, 53, 81, 87. ПО, 133 
Мсхысд ФУЭД 134 
Мечеиов. П. 156 
Мндхат паша 11. 95 
Мнжорков. Ап. 27 
Мнколасасхн 128 
Микуцкн, Ст. 49 
Милан Обрсноанч IV. крал 10. 

123. 134, 152 
Мшаров, Ил, 52. 56 
Мн:.лроп (Сапунов!. Спстослав 

Николоа. (ПссШь: Четнвидесят 
лт'1коп, ЧпиоМшт) 28, 36. 

51—56 
Мнлев, Хр. 36, 160 
Милстий. митр« ГоФнйгк« — вж. 

М е л е т » Л, митр. Софийски 
Милстнч. Г. 11, 20. 33 
Мнлнсаыеанч. М. 84 
Милков, Д, 69 
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Милков. С. 157 
Милков. Ст. 142 
Милков, Т. 95 
МнлоШеа» Гр, 123 
Мннсв, Хр. 93, 
Минков» Т. II, 50. 52—53. 102— 

103, 123, 127 
Мнкга& {?), Н. 133 
Мшпоглу, х, Н. 142 
Мнркович. Г Р. 29. 150 
Мнркович. д-р Георги Вълков 

27^29. 53, 98. 149 
Мирхоэнч, д-р р. 28 
Мнрхо&ич, Руско (Русчо) Въл-

кап 28. 149-150 
Мирчоз. Др* 38 
Мнтев. М« 77 
Мнткалота, Отец Матсй Преобра* 

жегший — вж О т с и М а т е Л 
Прсэбражснскн — Мнткалото 

Митоц, А». 120 
МнтрИ Никола — вж Общн, 

Диыитър Николов 
Михаил ОСрсновичч кнлз 123 — 

124 
Михаил, митр. Сръбск» 14 
Михайлов, Ст. 135 
МнхаЛ/ов. Т. 56 
МнхаГмовскн, Д. 15] 
МнхаЛловсхн» Стояк Николов 117 
Мнхайлонскл, Стоя» (Цончо) 

Стояно» (Стоя нов нч) — вж 
II л а р и о и Макарнополекн 

МйхаЙДО&СКО, Т. Ст, 92 
Мнхал Мшшшата — вж 3 а и-

м о а, Сто я и Стоянов 
МнхаЛек. А* 52 
МншаЙКОВ, П. II, 43, 63 
Мншеанч. В. 70 
Млалсиоа, С. 41, 76 
Младс*:х>внч. П. II 
Моляер, Ж Б. ПО 
Моллов. д-р Днмнтър Петров 50. 

134 
Моллов, Л. 156 
Момчн/оп, Ив. 117. 152 
Моиофолнум ( МопоЈоНшп) _вж 

М и л а р о В. Святослав Нико
ло:* 

Морфов. В. 132 
Морфова-Луклш. Хр. 1б6 
Мосолов« К 135 
Мръвкои. А 98 
Мръпков* Д. 98 
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Мумджиде, А. 30 
Муратооглу — вж Общи, Ди-

мнгьр Николоа 
Муратооглу Ибрахнм — вж 

Д р а со п. Иван Тодороа 
Мусеэич-Бориков, П. 97 
Мустака|ннг — аж Гр ъи ч а* 

ров, Сидср Костадннов 
Мустшов. X. 99 
Мустаков, Я. 145 
Мустафон, Б. 24 
Мутафоз. М- 132 
Мутен, Т. 61 
Мухлсв. И. 15С 
Мълчзнко (Мълчалкоп, Молча

нов) — вж О б р е т е н о вг 
Никола Тнхов 

Мънэоэ. Д. 17. 125 
Мънзов. На. 64. 124 
Найденов, И», 52,57.83.87. 132 
Найдсиоэ. П. 142 
Найденова. Г. 24 
Налбантод, Кр. 156 
Натащил, нором. 144 
Натанзн;, митр, Охрндскн 96 
Наумов. Й- М, 72 
Наумов. П. 165 
Напкова. Т. 26 
Начов* Д. 144 
Пачо», Н. 51. 160 
Начов, Т. П2 
Нячоаич, Гр. II, 31, 47. 50, 52, 

63. 68, 79, 135-135 
Неанопич. П. 82 
Нсясп. Цв. 60 
Нодолкович 99 
Исделковнч. В. 117 
Неделчов. Д- 33 
Недслчоа, х. Ст. 94 
Пилка хайдуткиня 78 
Нелялков, ДА. ПО 
НиЪсов. Б, 24 
Иейков, М- 24, 72. 77 
Неклюдов, П, 50 
Нектарий, монах 100 
Чснков. Цп. 105 
Ненов. Ц. 116 
Ненов. Ю, 51 
Неофит, архнм. 96, 100 
Неофит, митр, Внлннскн 168 
Неофит Рнлсхи 58. 97 
Нснозивно^ — яж Г р е к о в . 

Михаил Георгиев 



Нешовпч. В. 112 
Никита Черногорски, кияз 17, 68 
Ннкнфор Рнлскн 96 
Ннклакознч. Кр. 24. 
Ников, С 93 
Николаев Н. 53 
Николаев, И. Ив. 165-166 
Николаев, Ст. 69 
Николаевич, К* 144 
Николаевич. Т. 108 
Ннкогзй I I , император 135, 147 
Николай Николаевич, кияз 84, 

124 
Никола иди» д-р 113 
Ннколаксв, 11ц. 85 
Ннколау. Д. 152 
Николнев, Христе — вж Гай-

т л ИДЖЛ св. Христа Ников 
Ннколнч, д-р 132 
Ииколнч. Д. — вж Общи Дн-

мнтър Ннколоз 
Ннколнч, Христа — ож Га й-

т а и д ж и е в. Христа Ников 
Николов, Ли. 167 
Николов. Ат. — вж И в а н о в . 

Хр. Ат. Николов 
Ннколоз. Г. 72. 79 
Николов, К. 152 
Николов. поп Нсдсльо Иванов — 

л ж И в а н о в Николов, поп 
Нсдсльо 

Николов, П. 85. 93 
Николов, кап, Р. 33. 72 
Никодев, Ст. 34 
Николов, полк. Ст. 146 
Ннколов-Добршпгто. Н. 77 
Ннколчов. Ас. 109 
Облек, д-р В. 49 
Обретено», Ангел Тихон 71. 74 
Обретенов. Георги Тихон 61, 71— 

72. 74, 138 
Обрстепов. Никола Тнхов (псевд.: 

Каврък, Клвръкоолу. Кавръко-
олу Цоко, Ке/еш Колю. Кк-
лата. Кубраг, Мълчд1 ко, Мъл-
чанкоз, Мълчанов, Паша, Пе-
трзкн (Петър) Златев. Тихо. 
Тпопчо) И-12, 19. 6(1, 70, 73. 
75, 138 

Обретегов, П. В. (?) 160 
Обрстенсэ. Тихо 72. 74 
Обрстенова. Пстраиа Тнхова 72, 

74—75 

Обрстенова. Тонка Тнхова (Баба 
Тонка) 74-75, 94 

Обретснови, сем. 72, 74—75 
Общи, Днмнтър Николов (Д. Ни-

КоЛич Косовец; Д. Днковл!-; 
Мнтри Никола; псевд.: Селим 
Муратоглу; Муратооглу) 10— 
12. 15_16в 18/21-22, 24. 36, 
45. 71, 73. 76 

Оосяннй, Н. 50 
Олаф нан Гслдсри — вж Сла

ве Яков, Пенчо Петхов 
Омега — вж С т о я н о в Дже-

дов, Захари 
Орешков, А. 157 
Орлов, Т. 93 
Отек Млтсй Прсображснскн — 

Миткадото 38, 72. 117 
П. П. — вж С л а в с й к о в . 

Пенчо Пегков 
Павлов. Д. 121. 124 
Павлов. Мл. 74 — 75 
Павлов, Хр. 83. 
Павлович, д-р Д. 139 
Павлович. Д. Д. 160 
Павлович, Д. Хр. 145 
Павлович. Н. 51 
Павлович» Хр. 92. 152 
Павлович. Цв. 83 
ПанснП дякол 21 
ПаиснА поп — пж Пол П а с х а 
Пански Хилсндарскн 161 
Палаыидоэ. 3. 102 
Па/атзоэ, Вл. Н. 60 
Палауаов, К. Н. 58, 60 
Па/аудов, Л. П< 80 
Палэуэоп, Николай Хрнстофоро-

вич 50. 57—60, 141. 144 
Палаузов, Со. 50, 58, 64 
Палаузов. Хр, Н. 142 
Панайотов, Д. 150 
Па и а Потов. Стр. И 
Паклйотова — Урбалкова, Р. 165 
Пднарст, митр. — вж Р а ш е в . 

митр, Панарет 
Панлрстов. Ст. 102—103 
Панина, майор К. 124 
Панин. Ст. II 
Паннчков, Л 24 
Панов. Днмнтър Гничсв (Гинов) 

60. 69 
Панов. Ив. 116 
Панов, О. 11, 47, 71 
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Панов, Хрнсго А. — »ж Иг и а-
г м Л Рнлскн 

Паналееа. Т. II—12. И 
ПагтслсГшо .̂ архньг 90 
Пантелеймон, иеромонах 97 
Пантофчи. М- 144 
Папазов, Г- I I 
Попазовнч, Ив» 142 
Папазоглу, М 113 
Папэнчеа, П. 137 
Марго — вж С т о я нов Дже-

дов, Захари 
Пдренсов. П. 50 
Пармакоо. П. 77 
Партеннй. игумен 100 
Партешш, митр. Софийски 96 
Паскялсо, Ад. 96 
ПнгкевнЧ'Ершшнски, ген. Иа. 59 
Патера. А 49 
Петрел Хр, Зв, 72 
Паул, ка». 9В 
Паунчсо, Г. 52, 56 
Пахоынй. архнм. 03. 96 
Паша — вж У б р е т е г о в . Ни

кола Тихон 
Пашалери, А. 56 
Плшанков, Д* 139 
Пашич, М 68 
Пашов. М- 52. 57 
Нем. Д. 118 
Пеон (Пенза) Стоянов, Тодор 

(Тояораки) 9. II, 20,46— 47, 
50, 56 

Пенса. М. 56 
Пенса, И- 1Ю 
Перволф. И< 49 
Пето войподв — "ж Кир я* 
Пегхоп» Б. 59, 103, 132 - 133 
Пгткои. свещ. В. 117 
Пенсов, Л. 37. 52. 56. 135 
Псгков, Па. 24 
Петхов. Константин Ве/ нчков —■ 

*Ж В о л и ч к о а Пенсов. Кон 
стантин 

Потков. М. 79 
Петко, Сл - »ж С л а в ей коп, 

Пснчо Попсов 
пи»«, а 10-и 
Псгков. Ч. 33 
Пстхов-Чодшът, Д. 93 
Петхова, Ц 52 

Пегкович, Георги Хаджнпетров 
(псевд.: Кръсшнкът) 66, 138 

Петкопич, Ст. 9, I) 
Псглешков, В. 30 
Петракн (Пстър) Златеа — еж 

О 0 в е т е и о в, Никола Тнхов 
Петри. Ж, 52. 126 
Петров. Бачо Кнро 72. 116—117, 

147_ 148 
Петров. В. 75—76 
Петров. В, Л М8 
Петров. Г, 157 
Петров. П. 14. 152 
Петров, Пова) чо 153 
Петров, Н. II 
Петрова. П. 26 
Петрович. Ал- — вж Кръстпч , 

Алеко 
Петрович. Ангел — вж К р ъ с-

т н ч, Лиге*! Петрович 
Петрович, братя 142 
Петрович, Г- 71. 121. 124 
Петрович. Д. 121 
Петрович. Елена — вж К р ъ с* 

т и ч. Елена 
Петрович. Л- 56 
Петрович. П* — вж К р ъ с т п ч , 

Пстър 
Петрович. Р- 70 
Петрович, Уика — вж К р ъ с* 

г н ч. Уцкя 
Петрович, Хрисаигз—вж Кръс* 

т ич, ХрНсанта 
Петруиитскн (?), П. 96 
Псшев. П. 36, 54, 116 
Пий IX. папа 29 
Пнлчев. Ст. 72 
Пишмншев, И:*. 17 
Платшскн, Д. 149 
Пллшанец, М« 52 
Шепиэлията — вж Га нч ев 

Василев, Васнл 
Плутарх 112 
Поаинков, Д. 146 
Погодин, М. 49 
Поп Васнл М8 
Поп Василий (баща из Ив. Поп* 

велчеп Трудов) 05 
Поп Глврлпл — вж Т р н ф о -

»•ов. поп Гавранл 
Поп Груйо — вж Т р е и ч о ** 

поп ГруЛо 
Поп Днмнтър 72 
Поп Днмнтър. саксларнД 145 
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Поп Недельо — вж И о а II и и 
Ннколов, поп Недельо 

Поп Новхо 111 
Пол Парашкев 145 
Поп Паско (Панснй) 100 
Поп Пстър 99 
Пол Теодосий — вж И к о к о* 

м о п, поп ТсодосиЛ 
Поп Харитон — ож X а л а ч с в, 

поп Харитон Станчеа 
Поп Христо 104 
Попяинноа, Н, II 
Попбрайков. Н. 22, 45 
Попиэсилсв. По- — ож Г р у-

Л о и, Мл а и Попиелчев 
Полве/чсэ. Ст. 65 
Попгооргнева, Рлйна — ЙЖ Ф у-

т е к о п а , Рэйна Попгеоргнева 
Попдимнтроа. М. 118 
ПОПЛУНЧОВ, иол Христо Икономо-

8114 100 
Попш-скн. Но. 156 
Пспкоистантншш, I). 92, 144 
ПОПКОНСТДНТННОЯ, Хр . 160 
Поннейкои, Д. 156 
Псшнсйкои, П. 26 
Попов, Ли. — вж П о п л и н о в , 

(Попои) , Ли. 
Попов, В. 36 
Попои. Вел. Л, 122 
Попов. Г. 135 
Попои, Даниил Хрнстоп (псевд.: 

Азис Рлшндоглу Вндннлн. Азнс 
Рашцдоглу Стамболу, Владими
ров, Драгомнрчо. Драгами* 
ров. Компании Ханда Небоо-
л у ) 9. II, 15 - 17, 19, 32, 34, 
36, 63. 75 — 76, 122 

Попои, Дпынгър Кръстов 52,. 105— 
106 

Попов, М. 54 
Попов, М. ЛИ, 18 
Попои, х+ Мина 56 
Попои, Н. 96, 140 
Попов, П. 36 
Попои, П. 1С 132 
Попов, Райчо Попхрнстов — вж 

П О П О В И Ч (Попов), Райчо 
Попхрнсгов 

Попон, С 79 
Попов, СТ. 24, 77, 156 
Попов, Стати 9* 
Попои, Хо. 24 
Попова, Г. Лн» 18 
13 <Ив»р И1 лрчшшпе фогиояс 

Попова, М. Д, 106 
Попова, Райма — вж Фу тс к о* 
в а, Ранил Попгеоргисва 
Полова, Ст, — вж С а п у н о-
п а-Попова. Станка 
Попович, братя 152 
Попович, В, 54, 99 
Попоинч. Ив. — вж. Т р у д о в . 

Иван Иопиолчсв 
Попович, К* 58 
ПОПОВИЧ, М. П, 167 
ПОПОВИЧ. П. 152 
Попович (Попои), Райчо Полхрис-

то» И, 24, 63, 80 — 81 
Попович, Хр. 144 
Понстсфанов, Н. 24. 42 
Попгтоянов (Стоянов), Авер* 

кий — вж А в с р к и й Попстоя-
нов (Стояков) 

Поистояноэ. Н. 23 
Попхннов (Поров), Атднас Хри* 

стой 16 — 18, 98 
Попхрнстов, Иван (Ванката) 

(Попхристович. Ванката Рай-
чев) 24. 67 80 — 81 , 82 

Попхрнстов, Райчо — вж По по* 
и и ч (Попов), Райчо Попхрн
сгов 

Попхрнстоннч, Иван — вж Поп-
х р и с т о в , Иван 

Потапнч 36 
ПотсОня. А, 49 
Прэвнца, Св. 109 
(Пратсникът г— вж( Г р т> н ч а* 

р о и, Сндер Костадннов 
Прюбражснскн — Мнткалото» 

отец Матсй — вж О т е ц М а-
т с и Прсобрзженскп — Мнт
калото 

Прнэон. Д. 68 
Проданов, А. 152 
Проконова. Л. 166 
Протогсров. Ал. 15 
Пулисв, Т. 152 
Пулисн. ХР. 133, 142 
Пуисшкоп, Васнл Цветков, (Цве

тами*) 104 - 105. 118 
Пупешкова. Мария 105 
Пъков, Л. 156 
П1.ПВЯИОЛ. Н. 124 
Пърличсо, Гр. 120 
Пътонк — вж З а й м о в . Стоя» 

Стоянов 
Пъшков. Д. 77 
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Раданов, П. 61, 142 
РадеР* А, 77 
Радее. свещ. Ив. 96 
Радндоев, М. 85 
Радионов, М. 50 
Радоаанонич, II М 
Радомнроа, РФ 45 
Радослаа — вж Р л л о с л а о о в 

Кпиев. Цвятко 
Радославов, д-р В. 36. 124 
Радославоа, Г. 141 
Радонавот, М. 12, 19, 72, 137 
Радославов, Хр. Цо. 144 
Радославов Кансв, Цвятко (Са-

хатчнолу. Сахлтчисв, Радослзв-
оси, Радослан) 141—145 

Радо<^авова, Иоанна ЦоФ 141 
Рлдославова. Момера, Цв. 141 
Радославски — вж Р а д о с л а -

оов Кансв, Цвятко 
Рлдулов, С. 58, 143 
Радулоэ. Ц. 36 
Родионович. И, 70 
Райков. Ив. 131 
Райков, Л. 54 
Райков А Щербаков — вж 

Щ е р б а к о в & Райков 
Ранил К»яг*шя —вж Футско* 

в л. Райна Попгеоргиева 
РаГпгоз. Т. 29 
Райчео, Вагката — вж Поп-

х р и с т о в , Иван 
Раковскн. Г, С 9, 13 — 15, 38. 

73, 7С, 81, 87, Ю1. 120 - [21. 
1 2 3 - 124. 1 4 3 - 145( 147, 152, 
161 

Рамен, Ж- 68 
Раной, Вл# II 
Расин, Ж. 119 
Распопов, Ел- 163 
Рагкин, Хр, 156 
Рачннски. Ал. 51. 99, 133 
Рачннски, Т. 109 
Рачки, Фр. 49 
Ряшса. митр* Панарет 65 
Рлшсеа, В. 64Р 142, 144 
Рашнд {Решил) паша 28. 83 
Рдшкоо. Н. 158 
Ребтсов 165 
Рсджов. Г. 156 
РешЈи паша ~ иж Ра шиз ла^ 

та 
Рнзоа. Д. 36 — 37. 68. 96, 102 
Рллскя. Нсофнт — рж Н с о ф н т 

Рнлскн 
Румяна воЙаода 78 
Рунавац, Т. 159 
РУССВ, д-р 68 
Русескн. Г, 160 
1'уссскн, П. 36 & 
Русошн, Ст, 142 
Рушнд бей 79 
Рянов, Ст. 122 
Савелия, 52 
Савоа, Ст. 75 
Сэдък паша (Чайковски, М.) 15. 

27, 29 
Сакслдров, Н. 72. 
Сйкъэви. Я. 93, 157 
Свлгы(джнса, Ст. 51 
Самарой, В. 24 
Самокопси, Георги Чонсто 156 
Самсаров, Хр, 55 
Сапунджисв, Ив. 71 
Сапунджисв. Ц. 24 
Сапунов, Ив, П. 15. 19, 63 
Сапунов, Никола Ь. 66 
Сапунов, Святослав — вж М я* 

л а р о в. Святослав Ннколоа 
Сапунова-Попова. Ставка 56 
Саранов, Н, 74 
Сарана, Б. 157 
Сарафов, Ив. 52 
Сарафов. М. 52, 126 
Саридзкис, П. 149 
Сар-ЫЯ'йов. П. 142 
Саргбсноэ. Т. 142 
Сарънвшюв. Ст, 54. 75 
Сас« Е. фон 68 
Сахарова. Ьвгешя Иванова Ше« 

керджиева 88 
Сахатанолу — нж Р а д о с л а -

в о а Канев, Цвятко 
СахапноАу. К- Кесаров — вж 

К е с а р е в — Сахатчнолу, К. 
Сахатчлолу, Хр. 144 
Сахтиалчн, Ив. (?) 133 
Свещароа, Ат. 24 
Сяешаров, Д, 30 
Свнларова, Н. 165—166 
Ссаастини« Ив. Цветков — вж 

Ц в е т к о в - - Сеаааинн, Ив. 
СеАкоа, Хр. 101 
Сейрекоэ, В. 45 
Селим Муратооглу — вж Об

щи, Днмнтър Ннколов 
Сслнминскн, д*р Ив. 58 
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Ссмемтовскн-Курнло 68 
Ссмерджнеп, Ив, 71 
Семов» Ст. 109 
Сен Жан д'Акърскн, Ст. — вж 

3 а п XI о в, Стоян Стоянов 
Сенков, Н, 163 
Серафим, митр* Слнвенскн 

148—149 
Сердаровнч, О, II 
Сидср войвода — вж Г р ъ н-

4 а р о в, Сидср Костадннов 
Симсог. мнгр, Взрненскн н Пре-

славски 96. 109 
Симеонов. /V 142, 152 
Симеонов, А. П, 36 
Симеонов. В. 71 
Симеонов, Георг» Стоиков — 

нж. С т о Ах о в Симеонов» 
Георгн 

Симеонов, И, 71 
Симеонов, Ст, 167 
Снмсоиов,Стойко 118 
Снмсончо — вж. С т о я н о в 

Джедов. Захарп 
Снмндов. Филип Стоянов 32, 71. 

75—7!). 85. 117. 160, 164. 167 
СнрндвО, Хр« 167 
СИМОВ, Ат. 132 
Симон — Куруго, Н. 138 
С и раков, 3. 156 
Снпаков, Т. 154, 156 
Офков, Н. 38 
Сирку, П. 49, 51 
Спчан-Ннколов. Хр. 152 
Скобелев, ген. М. 103. 126 
Скобелева, О. 120 
Скочев, Т. ПО 
Славейкон, 11&аг Петкоа (псевд.: 

Барон фон Бръмба/д Малък 
Славой Чурулшоп) 66, 85. 
102—104 

Славейков» Пенчо Пенсов 
(псевд.: П. Айдоннднс. Борис 
Пвлно», Ферхлд Мсллахн, Лю
бомир Цаклнн, Оллф пли Гол-
лери, Сл. Петков. П. П.) 
130-131 

Славейкоо» П. Р. 52, 56—57, 59. 
67. 72, 85-87, 89. 102—104. 117, 
121. 132-133, 145. 152, 169 

Славейков. Райко П. 103 
СлавсПкоп, Рачо П. 103 
Славейков. Х*>. П. 103 
Славейкопа, Д. П. 103 

Славейковн, сем. 103. 131 
Слааидн, Д. 133 
Слаикоз, Н. 30-31, 66, 76—77, 

117 
Сланков» Хр. 101 
Славой» В. 107 
Славовнч, А. 11 
Славомнр — вж Г р е к о в . Ми

хаил Георгиев 
Слаачев — вж Х а д ж н с л а в -

ч е в. Михаил 
Славчеа, М* 163 
Славчев, С. 14, 33 
Слнкаря Тома — аж Хит ров. 

Тома Станчев 
См плов 84 
Соболснскн, А. 49. 51 
Сокачез, А. 44 
Соколов, Ив, П. 15 
Соколов. С. 10, 90 
Соколскн Иосиф — вж И о с и ф 

Соколскн, архнеп. 
Солак — вж Хитов , Папзйот 

Иванов 
Солакп вж Хитов , Панайот 

Иванов 
Солакооглу. Г. 100 
Сонзсоа, Н. ПО 
Софийски, Ст. 9-10, 12. 14-15. 

72 
Оофроний. епископ Врачански 

16] 
Спасов, Гр. 46 
Спасов» Д, 42 
Спзсовнч, Вл. 49 
Спасовнч, Ц. 82 
Спространов. Е. 96 
Стамат 105 
Стамболов. Ив. 138 
Стамболов. Ст. 12. 19. 28. 43. 

61. 63. 66. 71-72, 74—75. 95 
115—117,/ 134, ; 136—139, 
168-169 

Стамболова, П. 116, 168 
Ста пев, Тома — еж Х н т р о в . 

Точа Станчев 
Стапнмиров, Ст. 96, 116 
Станков, П. 69 
Стпчеа, М< 115 
Стличск, Т- 72 
Стаичсв. Тодор Тодопов — вж 

Ф 11 Л 11 П Т О Т Ю ТОДОРОВ 
Стягов, В, 150 
Станчов, Д. 68, 96 
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Станчов. Т. 107 
Стапчова, Бона - »ж. Г а и е-

ва-Станчора* Бона 
Станчооглу, Д. 100 
Стаичоолу, Д. 72 
Стлтелоа. Д II 
Стателоа, Ст- 52 
Стефан, архнм. 88. 96. 110 
Стефан Карзджа — вж Тодо-

ров Караджа, Стефан 
Стефанов, Ива!1 (Иоваичо, Иван-

по) 90—91 
Стефанов, М. 36 
Стефанов. П. 165—166 
Стефанов, Стефан Петров 
_ 148-М9 
Стефанович. 3. 11 
Стефанович, Й. 52 
Стефанович, М. 109 
Стоил воавода 36 
Стоилоа, д-р К- 52, 88, 102—103, 

136. 159. 16) 
Стоилов, М« УЗ 
СтоЙков. Ат. М0 
СтоАков, С. 14 
Стоиков Снмео»юв, Георги {Гер-

го. Георго) 118 
Стопкоонч — вж С г о Л ч е в. 

Георги 
Стойчев. Г. 85 
Стойчев, Ггоргн (Стойковнч) 

Стййчев, Н. 156 
Стомпняков, Сп, 60. 64 
Стоя« Овчарйт — еж С т о я 

нов Джедов. Захара 
Стожшч Аверкнй — вж, Л в с р-

к н ћ Попстопаов 
Стоянов, В. Д. II. 13-14, 17. 

50, 63, 96, 108, 121. 123 
Стояков, Велю вж С т о я н о в , в, л, 
Стоянов, Ив, 142 
Стоянов, Иларноп — «ж И ла

ри он Мякарлополсжп, митр* 
Стоянов, П. 96 
Стоянов, К. 20 
Стоянов. М, 122—123 
Степанов, М> — вж, Д р и а о а 

проф. Марш* С-оянов 
Спинор. Я II, 45. 51 
Стоянов, Асром. ПахоыаЙ 117 
Стоянов. Т. II, 36, 138 
Стоянов, Толор Пеев — вж 

П о е в Стоянов, Тодор 
196 

Стояков — Дзскала. Ии. 34 
Стоянов Джедов, Захар» (псевд.: 

Парго. Снмсоачо, В. Юрданов. 
Барон Лулчо, Барон фол Так-
исш, Барон фор Цървулко, Да* 
лгхчасв. Стоя» Оичзрят. Оме
га, БаП Драгян) 28, 30.35—38. 
42. 71-74. 102 

Стоянова, Евангелн (Баба Иван* 
кл) 34 

Стошюза, баба Мина 155 
Стояновнч. д-р 165 
Степанович, М. — вж Дршюв. 

проф. Маран Стоя*хш 
Странгфорд, лед» Е. 26 
Страпджата. Хр. 77 
Страаскн. д-р Г. 93. 102, Ы!), 169 
Страшимнроа, А. 120 
Страшимнроа, Д< 10 
Стртдаухов, П. 58 
Строганов, граф А. 58—59 
Сукнаров, Иа. 91 
Сукмаров. Н. 123 
Сумцов, Н. 49 
Събев. Хр. 85 
Събков, Ст, 72 
Сяров. Д. 149 

Табаков. Ц 66. 72, 74 
Табаконич. Д, |52 
Табашкн, М. |5# 
Такев. М, 157 
Тал. П. дьо 68 
Ташнлов, 11 68 
Тасовад, П. 159 
Ташнкмаюв. Р. 118 
Тиърдншкн. Т. И 
Темников, Ж» 33 
Тежш, М- 52 
Теодоро, А. 112 
Теодоров. Д. — вж Г о д о р о в. 

Давид 
Тсодорович. Т. 36, 152 
Теодоровнч, Д. — вж. Т о д о-

ров, Давид 
Теодору. П, 82, 112 
ТеодосиА. врхаор. наместник 146 
ТсэлоснА, мнтр. Скопскн 96 
Тсофллакт, врхим. 96 
Теплвнчароп. С. 156 
Тилеа. свет. Г. 06, 125 
Тиикоа, II. 139 
Тихо — аж О б р е т е н о в. На

коли Тнхоа 



Тншсв. Г, 163 
Тодорка. хайдутхння 78 
Тодоров 91 
Тодороа, Г. 111 
Тодоров. Д. 110 
Тодоров, Давид — (Д. Теодо

ров. Д. Тсодоровнч, Д. Тодо-
рович) II» 80 

Тодоров. Дико 118 
Тодоров. Н- 85 
Тодоров. Филип — вж Ф и л и п 

Т о т ю Тодоров 
Тодоров — Караджа. Стефан 

И, 14. 24. 27, 50. 72. 80-81, 
94. ПО, 122. 125. 156 

Тодоровнч. Д. — вж Г о д о-
рой. Давид 

Томя Слнкаря — вж Хит ров. 
Тома Станчев 

Томпке^. Ил, 112 
Томовскн. 3. — вж Хитов . Па-

найот Иванов 
Тончсв, Д. 36 
Тоощ Ар, 163 
Топалоа. Д. 52 
Тосун бей 23. 79 
Тошков. Н. И. 50, 58, 54. 122 
Тошковпч. Ст. 58. 99, 133 
Тракнйски. А. В. 23 
Трсичов, А. 156 
Треков, пол ГрЈЛо 30 
Трифонов, поп 1 ат.ранл 117. 148 
Трифонов. Хр. 117 
Тропчо — вж О б р е т е к о в . Ни

кола Тихоа 
Тулковски, Ал. 163 
Тумпаров. Н. 11 
Тушшрол. Св. 50 
Турчсв. Сп. 30 
Турчниов. К- 101 
Тутмачнков» Г. 118 
Тухолкл. Л. 50 
Тьпчнленюв, П. 103 
Тъдчнлощов, Хр. Н. 89 
Тьлчнлешов, Хр. П. 142. 149 
Търноа, Г 24 
Търнеп, П- 24 
Тьрпев. Хр. 30 
Търннчзнскн. Ив. 132 
Уауиов, А. 12. 72. 137 
Уошбърп, д-р 102 
Успенски, ока!. Ф. 51. 97. 129 
Уста-Генчов, Д* 85 

Уст Георги — вж Къ р д ж и-
с в. Тома Антонов 

Фактнмазогду — вж Кръстнч , 
Днмнтър Анголовнч 

Феодоров. П. 50 
Фердинанд I, пар 15, 28. 52, 96, 

106. 108, ПО. 124. 136. 154— 
155. 158 

Феряад Меддахи — ож Сла* 
в с й к о в. Псичо Пстков 

Филаретов, С. 28. 46, 59. 9Э 
Филаретоаа. Ю. 96 
Филип — вж О и л и п Т о т ю 

Тодоров 
Филип Тот» Тодоров (Тодор То

доров Станчев; псевд» Филип 
Фнлипеску. Филип Тодоров; 
вж и Ц в с т к о в и ч, Петко) 
11, 16-17, 20, 27, 29, 32-34, 
39—10. 03-64. 66. 73, 80. 94, 
105. 137—138 

Фнлштеосу — вж Филип То-
1 ю Тодоров 

Финтив 36 
Филипов, кап. 165 
Филипов. Хр. 109 
Филнпоиич, Е. Ф. 75—77 
Филнповски. Н,—Дядо Никола34 
Фнлчов. П. 152 
Фплчов. X. 152 
Фиигоо. Д. 132—133 
Фнтов. П. 64. 122 
Флайшер, Р. 68 
Флорински. Т. 49 
Фолкмар, майор 128 
фора:, граф Л. дьо 68 
ФотнЛ. митр* 96 
Фотнио». К. 160 
Фотографнна. Том л — вж X и т-

ров. Тома Стагчеа 
Фракгои, п. Пстхо Тодоров (То-

шев) 24. 96. 115—117 
Фрппцев. ВЛР 49 
Футекоо. Ан, 26 
Футекова. Райна Попгсоргиеаз 

(Райки Попгеоргиева. Райна 
Попова. Райна Княгиня, Райна 
Дкппрва» 25—27. 31 

Фьодоров. П. 58 
Хаджи Алн агл 98 
Хаджи Димнтъо — иж А се

но в. Хаджи Димнтър 197 



Хаджи Кръстнч — вж Кръс-
т к ч. Днмнтър Лигсловнч 

Хаджи Ста ври — еж Ко А нов, 
х- Ста ври 

Хаджнлнгслов, Ив, 142 
Хаджнгагдева, рч ц)7 
Хаджнгенчсв — вж X ад жиге* 

о р г н е в Хаджнгенчев, Днмн
тър 

Хаджигсоргиен Хаджнгенчев, Дн-
мигьр 165 -167 __ 

Хаджнгергьова, П. 148 
Хаджиденкоа, Г. 141—142, 145 
Хаджнднмнтроа. Ив, И, 19, 61№ 

66, 71-72, 74, 79, 137—138 
Хаджиднмнтров, П. ЮЗ 
Хаджнднмови, 6р. Ив» 145 
Хаджидинчов, Ото» Иванов — 

вж. И в а н о в Хаджидинчов. 
Отон 

Хаджнзлатонов. Ст. 79 
Халжннпаноп, д-р Сп, — вж 

И в и II о в, д*р Сп. 
Хаджнилнев. Хр. 158 
Хаджихалчсв. К. 56 
Хвджикнрнлон. Т. 157 
Хаджпхиров. Вл. 42 
Хаджнкостовн, бр, 142 
ХВДЖИЛЦЛО&а Ив. 152 
Хаджнманчев, М- 156 
Хаджнмнцоа» М. 24, 76 
ХадЖнспмеогоо, П. 42 
Хаджиславчсв (Слаичсв), Мнха-

ил (Мнхал) 69—70 
Хлджналнчсв, Т. 36 
ХадЖнсгойчев. д-р Р, 23, 45 
Хаджнтодоров. Г, 23 
Хаджнхрнстоп, Ив. 23 
Халжнцлновнч, Ил. 114 
Хайдуг Велко 78 
Халачсз. поп Харнтон Станчсв 

13, 20, 24, 35, 61, 73, 77. 94, 
116-117 

Хампмлжноглу & Арнаудов 145 
Хантш*. Ил. 156 
Хами Хафъзоглу 99 
Хсрмаи Герман _ вж Хитов , 

Паванот Иванов 
Х^сапчисв. А. 85 
Х*сдпч!гсв, X. 68 
V сроним, Т 142 

ню — ичс Хитов . Панайот 
Найтов 

Хнтсва, Б. 96 

Хитов» Ат. Данев — вж Дд-
п е о — Хитов» Ат. 

Хитов, Панайот Иванов (СолаК, 
Солака, ИОреаы, Хнтаио, Д*ы> 
гите мусгацн, Херман Герман* 
3. Томовскн) 9 -17 , 1 9 - 21. 29, 
33, 35, 43, 47» 64, 66, 71—73, 
78, 80, 94. 123. 137—138 

Хнгопа, Катерина 15 
Хнтров, Тома Станчсв (Станов); 

Тома Слнкаря. Тома Фотогрз-
фшш) 36, да—10. 72 

Хитрово» М. 129 
Хорватович. полк. Дж. 14, 20 
Храпило&Кч, И. 52 
Храшо, А. 135 
Храпов, Д. 52. 79 
Хрнсант, лрхим. 109 
Хрнсант, архнм, Самокоаскн 

5Христо ДоАчннов, Хрнсант 
1оГиинов) 101. 169 

Хрнсгева, М. 93 
Хрнстечага — вж И в а н о в ^ 

Голсмнп, Христо 
Христа Македоичето — вж Ма

к е д о н с к и . Христо И нхолов 
Христов, В. 36 
Христов, Д- 42 
Христов, Добрн 165—166 
Христов, Ж. 138 
Христов, На. МО 
Христов, К. И, 144 
Христов, Кнрнл 131, 166 
Христов. Колчо !52 
Хпнстоа» Кузман 54 
Христов. С 103 
Хпнстоа. Сим. 54. 57 
Хрпсюв, Я. 77 
Хрулео. Т. 83, 144 
ЦвКЛИН, Любомир — вж Сла

ве и к о в. Пснчо Пстков 
Цакоп, Г. 53 
I [Ј нков, А. 53 
Цанкоа. Дп. 28. 52-53, 55-56. 

63. 101, 120, 124-125, 132. 13й 
Цапкоа. Драган — вж И а а* 

нон — Голсмня, Христо 
Цанков. К. 13, 19, 47, 53, С4. 72, 

120 
П: I ::оа, И. 152 
Цанков, Томя Васильев — вж 

В а с и л ь е в . Цанков, Тома 
Цанов. А. ИЗ 
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Цанов. Ил. 114 
Цанов, К. 114 
Цаиов. Н, 98 
Цаиов, Хр. 119 
Цлчев, М. 124 
Цветков, Г, 11 
Цвс-ткоа, М. (Ганчо) 18—19, 76 
Цвдокоо-Севасткин, Ив. 113 
Цветкоанч, Петко (Фнлнп Тотю) 

33 
Цеиов, II. 11, 72» 142 
Цсновнч, Д, 11—12, 43, 152 
Цетннов, Н. 31 
Цкгарджнята, Хр. — вж И а а-

нов — Голсмля, Христе 
Цнкалов, Хр. 24 
Цолов, В. 118 
Цолов, Т. 85 
Цонэар —- вж Ц о н з а р о в , Ма

рин Христов 
Цонзаров, марин Христов (Цон-

зар, Цонзаров,Марин Голсмнщ; 
псевд.: Аспарух. Бору Елснчс* 
иин) 114—Но 

Цонзароп, Тодор Маринов 115 
Цонзаров, Хрнсто Марннов 115 

ончев, Г. 36 
уцеков. п. 156 

Цъклсо, П 36 
Чайковскн, М- — вж. С з д ъ к 

паша 
Чакъров, Стоян — вж. Г р е к о в , 

Михаил Георгиев 
Чалъков. И. 156 
Чллъкоа, Хр. 156 
Чалгкоаскн, А. 152 
Чарлаков. П. 156 
Чармков, И. 68 
Чаушов, К. 149—150 
Черкаски, КИЙЭ Вл, 50, 58, 59, 80 
Чсрховгкн. П. 56 
Черконсхчй, Г. 28 
Чернев, В. 52 
Чернев, Жд X. (Дядо Желю) 10. 

14. 20—21. 47 
Черняев, гс(\ М. 14. 33. 56 
Чесан — вж К а с а б о в, д-р 

Иван Христов 
Четирндссят Сотинков — пж 

М и л а [1 о в, Светосляв Нико-
лов 

Чннту/.ов, Д. 59. 149 
Чнитулоа. П. 149 

Чхнчов, А- 156 
Чнрпанлнев, Г. 26 
Чиспшенскн, К. 22 
Чобанов, д-р Хр. 19, 113 
Чокан. К- 99, 123 
Чолаков, В- 47 
Чолаков, Г, 163 
Чомаков. д-р Ст. 42, 64, ПО 
Чорбаджисв. П. 103 
Чунчулов, т. 74 
Чуруликов —- вж С л а в е А к о в 

Иван Петков 

Шабанов, Т. 45 
Шамбан. бр. 149 
Шапклрез, К. 51. 96 
ШараичИса, Т. 72 
Шахматов, Ал, 49 
Шекерджиевц-Сихарова, Евгения 

Иванова — вж С а х а р о в а , 
Евгении Иванова Шекерджнсва 

Шекспир. У. 54 
Шнваров, Ил. 85 
Шиоароэ, М. 52 
Шнлер, Фр. 93 
Широков» Ил. 43 
Шишкой, Ил, Мб 
Шишков, Ст. 96 
Шишков, Т. 101 
Шншманов. Нв. Д. 160 
Шншыаиов, Ив, М. 85 
Шншманов, д-р М 96 
Шишманоннч. Ал, 152 
Шкнпърнев, Цани Гннчев — вж 

Г и нч ев Шкшгьрсчш Цани 
Шопов, Ат. 68, 93, 120 
Шопов, инж. Драгой Василев 19, 

43 
Шопов, Пй№д Петров 153—157 
Шопов. Тодор Иванов 45 
Шопов. X. 142 
Шулсков, Г. 156 
Шулокои, Ио. 156 
Шулско«, Т. 156 
Шуровскн, Г. 49 

Щербннски. Н. 109 
Щокхянусл 128 
Щраус, д-р А; 08 
Шросмлйер. П. 68 
Щърбйкпп А Рдйкоз 167 
Шьрбакоо, М. 167 
Щърбаион, Л. 156 
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Юго. В* 93 Якобли, А. 44 
Юрданов. В, — вж С т о я н о в Якобсон, М* 135 

Джедов, Замри Як Кэслбиино — вж К а с а б о г , 
Юриев. д*р К- 36 д-р Иваг Христов 
Юркевшг. М. 139—140 Янкоз, полк- АнФ 158 

Янкулов, ДФ Г, 93. 126 
Язоров, П. К- 93 Ясонов, Д. — ож Д р а с о в . 
Ягнч, В- 49 Иван Тодооов 
Якныоэ, Др. 38 Яинмирски, А. 49 
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У К А З А Т Е Л 
НА Г Е О Г Р А Ф С К И Т Е ИМЕНА* 

Австрия (Аостро—Уигария) 
17, 68, 82» Ш, 121, 129, Ј70 

Адриатнчсско морс 68 
Акня, гр, (Сен Жан д' Акър) 

57, 73-74, 119, 158 
А/ексаидрня, гр. в Руыъння 

34-35, 80. 142 
Америка 71 
Анаерс, гр- 129 
Англия (Великобритания) 86, 

142. 166 
Андреевска колония {Бердянск« 

уезд в СССР) 89 
Анкара (Ангора), гр. 118—119 
Анхиало — иж П о м о р не 
Арабаконак, проход 10, 12, 24, 

38« 53, 76, 79, 140 
Арпша (Ардана) Маденн, гр. 118 
Арда, р. 79 
Ардана иМадсин — и* Ар га на 

М а д е н и 
Асеговгрэд (Станнмака), гр. 30 
Атииа, гр. 137 

Бабина глава, вр, 76 
Балканз — вж С т а р а пла> 

к и н а 
Балкалнте 36, 68« 126 
Балкански п-оэ 62 
Блнско, гр* 155 
Баня (Паиппорско), с- 26 
Батак, гр. 30 
Батошово (Батошоао. Сеплнсв* 

ско), с 109—110 
Бекет, гр. 73 

Бслгия 129, 170 
Белград (Бялград), гр. 14—15, 

20-21, 43, 52, 55, 63, 65, 68, 
90-91. ПО, 121, 137, 160-161 

Белово (Бегьово), гр. 22 
Белоградчнк. гр. 80 
Бслослда (Гебедже, Варненско) 

С 28 
Бсльово — вж. Б с л о а о 
Бсрковнца, гр. 70, 76, 85, 136 
Берлин, гр. 53 
Бесарабия 58, 73, 78, 123, 133 
Бнтоля, гр. 133. 164 
Благосаград (Гор»^ Джумая), 

гр. 164 
Белград, гр, 12—13, 32. 47, 58, 

64, 71, 121—123, 159 
Босиа 57, 103 
Ботсаграл (Орданне). гр. 21, 24. 

47, 76, 79, 140 
Ботооградско (ОрхаинДско) 12, 

21—22, 79 
Бразилия 160 
Бранла. гр. 12—13, 17, 20—21. 

47, 51, 53, 58, 99, 109, 121-122. 
124. 141—143. 145, 152 

Бряиигоао, гр. 27. 156 
Брезник, гр. 154 
Будапеша, гр. 82, 142 
Букоаш (Велнкотърионско). с, 45 
Букуреш. гр. 9, 12. 14, 16—17, 

20. 27. 32-35, 38—41. 43, 47, 
53, 58, 63, 65. 72-73, 77, 114, 
122-124, 142, 145-146. 152 

* Саио при гсогра<|~скк понятия с еднякви имена са далеки логтыннтелнн 
сселения кьы нлнменоденнето (напр. Александрия, гр. и Руыъння], 
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Бунар-хисар. гр. 126 
Бургас, гр. 28, 56, 93, 139, 146 — 
Българня (Бы.гарско, Княжест

во Болгария) 10—М, 16—17, 
20, 26 - 3 8 , 32, 34 — 36, 43, 
47, 49 — 53, 55, 53 - 60, 63 — 
65, 71, 73 — 78, 82—83. 86 — 
87.98.101. 103, 108—110. 115, 
118. 125. 127— 130, 130— 138. 

НО— 143. !50. 158, 160—161, 
166. 168 — 169 

Вяла, гр. 77 
Бяла Слятннэ. гр. 76 
Бела чрркаа (Горин туриста, 

Павлнкенско), с. 116 — 117 
Бялград — вж Б е л г р а д 

Барона (Бсликоп-рнозско). с. 168 
Варна, гр. 51, 93 - 95. 133. 142, 

147, 150. 158. 167 — 168 
Вярнопсхо 28. 33 
Васнловцн (Лоыско). с. 72 
Вслсс, гр. 68. 76, 164 
Вслешко 10 
Велико Тьрново (Търново), гр, 17, 
34, 53, 63. 65. 67. 71 - 7 5 , 77, 86. 

88. 95, 103. 108—109. П6, 123, 
125. 127— 128. 1 3 9 - 140. 142, 
162, 164 

Велнкобрнташя — вж А н г л и я 
Во/ »к этърновско (Търновско) 19, 

66, 71. 96. 115. 161 
Вернгово (Сннджнрлин. Карлов-

ско. с. 22 
Вшшн. № "6 — 77, 95, ИЗ, 132, 

140. 160 
Вилнлско 69. 133. 140, 143 
Внлрлре (Тстолеиско). с. 105 
Виста, гр, 47. 50. 64. 67 — 68. 82. 

109. [21. 123—124. 128. 145. 160 
Влошко (Вляхнп) 16, 64, 71, 100, 

137. 145. 152 
Вряшт, гр. 85 
Враип. го. 44. К. 76. 79. 84 — 

87. 103 - 104. ИЗ. 140 
Врачапско 76. 162 
Врачош (Ботелградско), С* 79 

Глбпещща (?* 20 
Габ;юпо. гр. 31. 54. 56. 60. 65 85, 

1ЙЗ. 115. 132. 1 4 2 - Т ">1 
Гайролско 56 
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Галаи, гр. 20, 47, 58- 60, 123, 133. 
142 

Гебсджс — вж Б е л о с л а в 
Гсигслн (Македония) с. 164 
Германии 53. 86, 129. 170 
Пиши (Годсчко), с. 76 
Голям иззор (Тедгвенжо), с, 

1 1 8 - 1 1 9 
Голямо Яларс — вж Р у с а л я 
Горна Джуная —вж Б л а г о е в* 

г р а д 
Горна Лнлшша (Вслнкотърновс-

ко), с, ПО 
Горна Оряховниа. гр- 66 
Горни Студен (Горна Студена. 

Сннщозско). с, 33 
Горн« турчс(а _ вж Б я л э 

ч е р к к а 
Гориооряховско 86 
Грддец (Кот/енско)» с. 147 
Гъриня 36, 103 
Гъопсата (старо наименование 

на Карловската котловина) 79 
Гюмюрджннл, гр. 79 
Гюргсяо. гр. II, 20. 40. 43. 47, 

7 3 - 7 4 , 8Э. 121 — 122, 142 
Дарьдере — вж 3 л а т о г р а д 
Дсбърско 10 
Джумая — вж. С б о р 
Дсцпя (Проза днйсксО. С. 135 
Дедеагач, гр. 79 
Джнново (Слнаенско). с. 137 
Джулюнниа (Вслнкотъриовско), 

С 100 
Джумаяга (Пазарлиснмко), с. 155 
Дидобскнп, гр. 17 — 1ћ. 7;, 105, 

118- 119. 152, 155 
Дамнтровгоад (Мариброд). гр. 168 
Днхчеао (Скоф. Бургаско). с. 151 
ДобОич — пж Т о л б у х и н 
Добруджа 33. 58 
Долин Богвов (Софийско), с, 79 
Долно Камарнн (Пнрлопско), с 

79 
Дрезден, гр. 68 
Лринозо. гр- 109 
Лпшкюсчн чанлетнп !!*> — 117 
Дуты. р. П. 20, 32. 33, 40. 58, 

6.1.95, 142. 114 
Еопор* 28. 99. 125 — 126. 135. 

142, 153. 165; пж " С р е д н я 
Европа 



Елена» гр- 152 
Епнр» облает в Гършш 122 
Ескк Джумая — вж. Т ъ р г о в »-
Ескк Заара — вж, С т а р а 3 л-

г о р а 
Етрополе. гр. 46—47, 79 

Желедннк — иж. С т а р а З а 
то ра 

Женева 160 
Загреб, гр, 13. 48. 52 — 53. 56 
ЗаЛчар. гр. 33 
Западна Бълглрня 77 
Зныннч, гр. 47 
Златарнца (Елснско). с. 94 
ЗЛЛ1ИЦ8. Гр. 79 
Златишкн балкон 39 
Златишкн проход 23 
Златогоад (Даръдере), го. 7Й 
Ибрлчево (Търновско). с 45 
Иэмлнл (Мсмшм), гр. 63 
Иэто'ит* Румслня 26» 28, 37, 57. 

69, 102 — 103. 107, 126, 139.150 
Исара {вероятно Хнсар. Карлов-

ско), с, 22 
Нсмлил — вж М з м а и л 
Искърско дефиле 131 
Пстаибул — вж Ц а р н г р а д 
Италия 68. 129 
Ихтнман, гр, 76, 79 

Казаклъх, гр. |28, 132 — 133. 154, 
162 

Казанлъшко 133 
Калофср. гр. 79, ИЗ. 132 — 133 
Калсфсрско 133 
Калугсрсшэ (ПйэарджншкоК с. 

157 
Кплугоповгкл цанастнр ..Сз, Ни

колай14 157 
Клшгюво (Вслнкагьрнавасо) с* 

105 
Карабунар (ПяЗарджншкМ. с, 79 
Карлозо, гр. 79 —.80. 133 
Камочско 89 
Кииобрт. гг>. 56.-57, 15*». 157 
Ксгдрса^ (Горйооряхопско), с 

70, 110, 115 
Киев. гр. 99, 101 
Килн'^теэо (Вслнкогьрнонско) 

г 110 

Кииър, о-в 30 
Кладово. гр, 13. 20 
Клнсура. гр. 23 — 24, 79 
Клнсурскн проход 23 
Княжешш, гр. 20 
Княжество Болгария —вж Б ъ л -

г а р н я 
Константин (Елснско), с 168 
Колрнпщнца, гр. 22, 24, 41—42. 45 

Котел гр. 15, 40-41, 107, 147 
Котленско 147 
Крайова, гр. 43—44. 47. 143 
Крит, о-в 21, 103 
Кукнно (Врачднско), с. 113 
КъркклнсС — »ж Л ё з с н г р а д 
Къркларслн^ — пж Л о э е и г р а д 
Кърилрс (Карлоаско), с. 79—80 
Кюстендкл, гр, 46, 76. 93. 140. 1(Ю 
Кютахмя» гр. 119 

Лайпцнг гр, 71 — 72 
Лсишицз (Лоисшко). с. 39 
Ленинград {Петербург. Пегро-

грал. Санкт Петербург), гр. 49. 
62, 88. 109. 111, 127-128, 159 

Л птакодо (Ботовгрздско), с. 76 
Ло:*еч. гр. 19, 21, 38. 40, 76—77, 

79. 103 
Ловешчо (Ловчанско) 12. 39 
Лозенгрлд (Къркклнсе, дн. Кърк-

Лвртян). гр. 126 
Лоэнил {Никополско)| с, 83 
Лом. гр. 16. 113. 139-140. IСО. 162 
Ломскл И2—113 
Лондон« гр. 103 
Лукоанг, гр. 76 
Ляскопси. гр. 86. 108—110. 115. ш 
Лясхонгкп манастнр 108 
Малжлрско 142 
Македония II . 35. 57. 62. 68, 71. 

93. 103. 119, 126. 130, 133. НО. 
147, 15?. 157-158. 168 

Мала Линя 28. 119 
Чадам, гр. 28/18 
Мавснлня, п\ 142, 11Я 
Млчмя, го. 1*8 
Мелит, го- 97 
Мтп;гп. гр. 165 
Молдяйий 145 
МоМпптград ГМгсташвЈ), п>. "9 

НС- I п. 28 
Мордасхп 68 
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Москва, гр. 26-27, 81-33, 92, 96, 
109. 128. 130, 163 

Мъгтлнлй—»ж М о м ч и л гр а д 
Николаев, гр. 13, 53, 109. 127— 

123 
Никоим. ГР. 100. 103. 109. 139 

142—143. 146 
Никополю 132. 142 
Ново село (Пловднмко), с 22 

Оборнщс. «есгност при Панагю* 
ршце под ч>. Лнсец 3], 156 

Опча Могила (Великогьриовско). 
с. 168 

Олеса. гр. | | . 16-17. 19. 47, 5 8 -
60, 63-64. 74. 89, 92. 101, 103. 
106. 141—144 

Одрнн.гр.гг. 68. 76. 113, 133. 143 
Одршюго С8. 126, 157 
Оксфорд, гр. 68 
Олтсшща. гр. 143 
Орхаинс — дж В о т о о г р д д 90 
ОрхднлАско — вж Й о т с в г р а д -

с к о 
Оршооа. гр. 82 
Оряхооо. гр- 44, 77—78. »5—86. 

100, 104, 159. 162 
Оряхооско (Ряховско) 112,152,162 
Осмднска империя — вж Т у р-

имя 
Острица (Русевско), с 33 
Охрид 97. 164 
Охрьдско 10 

■ 

Пазарджнк, гр. 30, 33, 76, 79— 
80 

Паэарджншко 30. 142 
Панагюрище. гр. 24. 27, 30—31, 

41^-42. 48. 06, 97. 154—158 
Папагюрско 26. 39 
Париж, гр. 68. 143 
Перннх. гр. 131 
Петербург — вж Л е н и н г р а д 
Петроград — ож Л е н и н г р а д 
Петрохпи. пр. 76 
Петера, гр. 24, 27, 156 
Пирлоп. гр. 79. 139 
Пнрот. гр. 16. 53. 76 
Пнротско 57 
Пленен, гр. 24. 76. 79. 98—100. 

103. 127-128. 139. 141-142 
Плевеиско 70, 142. 152 

Пловдив, гр. 18, 22. 26. 30, 38, 
52, 55. 70. 79. 89. 93. 103, 110-
111, 113-120, 124. 126-127. 
133—134. 156. 158, 160. 164 

Плоадивско 22. 30, 79 
ПяоеЩ, гр. 73. 81, 121—123 
Понбрсне (Папагюрско), с. 31, 39 
Поморке (Лнхнало), гр. 157 
Пошншн (Пагагюрско), с- 26 
Попово, гр- 169 
Прага, гр. 13. 19. 21, 50. 53, 63, 

121, 166 
Преды (Румъния?) 73 
Прсображоисхн манастнр 116 
Прнэреи. гр. 133 
Прилеп, гр. 90, 133. 164 

РаДОЈЈНО. ГР. 76 
Разград, гр. 114—115 
Раэградско 114 
Рахманонн — а* Розовей . 
Рилски манасгнр 97, III, 117 
Рил. гр. 29, 86 
Родопсин край 62, 79 
Розовей, (Рахманднн. Пловдив-

ско). с. 79 
РУМЪНИЯ 10-14. 24. 40-41. 43, 

63—64. 74. 76-77, ИЗ. 121. 
123 - 121. 138. 140-143, 145. 
168; ож и В л а ш к о (Влохия) 

Руса/.я (Голямо Яларе, Велн-
котьрноаско), с. 45 

РусА гр. 10. 15. 32. 47. 66. 7 1 -
75. 77, 84. 94-95. 108-109, 
115. 123-124. 132, 139-142. 144, 
152. 154. 156. 159. 161. !63, 168 

Русеиско 19. 31. 33. 84 
Русня 20, 25-26, 28. 33, 36, 5 0 -

53, 57—59. 62-65, 68-69. 71. 
73. 76. 81. 92, 97. 108—109. 
| |6 , 123, 126, 128. 133, 136-
137, 140-141, 143-144, 159.163 

Ряховско — вж О р я х о н с к о 
Самоводсне (Волнкотърнояско}. с 

45 
Самоков. гр. 46, 76. 90. 129 
Санкт Петербург — аж Л е н и и-

г р а д 
Сян-Стсфано. гр. 52, 108 
Сбор (Джумэя. Паэардж1ш1К0).с. 
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Светогорски мзнастнр 92 
Свшцо», гр. 65, 72. 83. 100, 105. 

109. 132. 139-146, 152-153, 
160 

Свнщовско 33. 142. 152 
Свогс (Софнйско). с 76 
Северна България 126 
Севлиево, гр. 55. 85. 104. 133, 142 
Селмнградсхо 68 
Сен Жан д'Акър — аж А к и я 
Серее (Сер), гр. 133 
Сшннмро, гр. 46. 58, 73, 115. 132 
Спнлжнрлнн — аж В е р н г о в о 
Осеф — вж Д н м ч е в о 
Скошге, гр. 49 
Славомир — вж С л и в е к 
Сляасн (псевд.: Стамболу Мех-

мед ефеиди* Славомир). гр. 10, 
27—29. 41, 53. 55. 93, 103. 113. 
147« 150 

Слнпенскн балкон 13 
Слшшкко 137 
Сливпшз (Софнйско). с, 76 
Слобозия (Румыния), с. 168 
Сломср (Велнкотърнпвско), с. 168 
Сохолскп манастнр 65 
Солу«, гр. 49. 97, 128. 130 
Сомопнг (Никополем), с 132. 

142 
Сопот, гр. 79-80. 142-14Э 
Софнйско !0, 12. 79—80 
София 12, 25, 31. 37. 46. 48. 50, 

52. 54—56. 58, 60, 68. 76, 79. 83« 
93, 97. 99. 1га, III. 119— 120, 
121. 128-130. 136, 139-140. 
156-157. 161« Ј64. 166-167.170 

Средне Европа 153 
Стамболу Мехмед сфенди — пж 

С Л II В О И 
Стзинмака—иж Асе ноо г р а я 
Стара Загоря (Есхн Заарп. Же 

лезшие), гр. 18. 25, 41, 71—72, 
132. 160, 166 

Стара планинл (Балкаиа) 15, 79* 
113. 115. 122 

Садбня (Спъбско) 10. 12, 14. 36, 
55, 63. 90, 121, 123-124, 136-
138. 113. 145 

Табор, гр. 12-13. 16—17. 71 
Телиш (Плсвенсэсо), С- 76. 79 
Тетевег, гр. 39, 79. 105. 156 
Тетевсиско 155 
Тпмок. р. 140 

Толбухин (Добрнч), гр, 135 
Тракия 39, 147. 152 
Тревнмско 94 
Триест, гр, 46 
Троя», гр, 38, 40. 104 
Троянски манастнр НО 
Трявна, гр. 79, 84—87, 103, 131. 

114 
Тулча. гр. 58, 95, 108 
Тунджа, р. 150 
Турну Магурелн, гр. 16—17, 43, 

76 
Турну Севсрш1. гр. 143. 
Турция (Турсхо, Османска пмпе* 

рия) 121. 143. 158 
Търгоанкце (Есхн Джумэя)* гр. 

55.72 
Търюво — вж В е л и к о Тър-

ново 
Търновско — аж В с л н к о т ъ р * 

и и & с х о 
Узунджово (Хасковско). с- 133 
Флоренция, гр. 120 
Франция 67—68. 86. 166 

Хайдслберг, гр. 103 
Хаскоао. гр, 12, 17, 143 
Хаойна (Ашю&градско), с, 157 
Херцсговнна 12. 19. 71. 73. 103 
Хндсвдарош манастнр 100 
Хнсар (Карловско) — вж П с а * 

р а (вероятно Хнсар. Карлов-
ско) 

Царнброд — вж Д и м и т р о в -
г р а д 

Цорнград (Нсганбул) гр. 19. 24— 
25. 27, 39. 46, 52—53, 56-57*, 
63-65, 67, 71« 76. 83. 87. 92. 
95. 97-98. 101-102. 107, 118, 
120. 122, 126. 132—133, 137; 
142-1«, 149. 163-164. 169 

Цейлог, о-в 104 
Церою (ПазйрдЖйшко), с. 26 
Цсг*ша. гр. 137 
Челолсч (Софнйско). с. 79 
Челеляре 'Асеновградсхо), с. 157 
Чермна (В»мнхотърновско), с, 168 
Чсрзсна пода (Русенско), с 72. 

91, 138 
Черна Гора 12, 75 
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Чехия 16, 71 
Чнпровци, гр. 76 
Чнрмн, гр. 18. 79, 93, 105 

Шипка (Казанлъшхо), с 76, 79 
Шшша (Шнпченскн проход) 79 
Шумен 34. 63, 71. 92. 108, 139— 

МО. 154. 157, [60 

Шумснско !9 

Южна Бесарабня 69 
Южна Българня 55, 126—127 

Я6.4ап!Цд(Тетс&с1!ско). С 79 
ЯмйРл, гр, 24, 28, 133, 139, 150 



П Р Е Д М Е Т Н О - Т Е М 

АбалжнПскн еснаф — 5Ж Есна-
ф с к и с д р у ж с »II я. е с н аф и 

Абднкацнл 100. 129, 156, 161, 177 
Абонемент«, абопатн 87. 99, 116. 

137, 159. 175; вж и В е с т н н -
цм; С п и с а н н я 

Автобиографии, биографии 93—94, 
98, 100-101. 104. МО, 112—11:1, 
122—123, 127. 129. 134—135.146, 
151. 156, 159. 169, 171, 173 

Автографи III, 171 
Агентства (дипломатически) — 

вж Л е г а ц и и 
Администрация, административны 

деления, административен пер
сонал III, 129. 136. 169. 177; 
вж и В н л а с т н ; Губер-
н а т о р и , г у б е р н а т о р е т-
п а; К а з н ; Общи ни. . .; 
О к о ; п и . .; О к р ъ з н. . .; 
С л и д ж а и и 

Адресн. бллгодарствени адр?сп 
III. ПЬ. 129. Ш 146, 151. 173 

Академии III, 146 
Акцнопернн учреждения 113; вж 

« Д р у ж е с т в а — Акцио
нерки д р у ж е с т в а 

Албании, албански народ 87 
Амнистии 87, 95. 115. 138. 153,171 
Ангарня 165 
Английски инструкторн 124 
Апелн — вж В ъ з в а н и я. а п е* 

ли, по з н в н 
Аптекари, аптеки 104; вж и 

З д р а в и о д е л о , . , 
Апокрифна кннжннна 158 
Арабяконашкн обнр — вж Б ъ л -

г а р с к о и а ц и о н а л и о р е-1 Посочсннте инфри означают 
клкто е при Нмснния и Географскня 

ТИЧЕН У К А З Д Т Е Л 1 

а о л ю ц и о и н о д в и ж е н и е — 
А р а б а к о " а ш к н о б и р 

Аресгн. аресту ванн 87—91, 95, 
112, 116, 122, 136, 173, 177 

Арнтметнка 139. 170 
Армейски веегннцн — вж Вест

ниц и (общо) 
Армейски училища 95 
Арнаутн 159 
Археочогнчески разколки, археоло* 

П1ЧС..ЕНЛ0МСХНИШ1 н др. 13-1.173 
Архиви, архивны документ, архн* 

нохраннлита 111. 166 
Асимилаторека политика 137; вж 

»г П о м о х л м с д а и ч в а и е 
Атлас» III 
Ауднеяцнн 119 
Афорнэмн 158 
Баланси 16г» 
Балканска федерация 100 
Балкански народи 87 
Банково дело, банки 95, III, 136 
Барут 129. 163 
Васин 129. !73 
Башнбозунн 101, 124 
Баяпкя 129, 173 
Беглкк — вж Д а и ъ ц и . . . 
Бедел (харач) — вж Л ангин-.-
Бежанци — яж Б ъл г л р е к а 

ем иг рай и я, б е ж а н ц и ; 
Е м и г р а цн я. . . 

Безработица п Чехия 122 
Белградска обшниа 133 
Берати 112 
Берлински дег^эор 111, 129, 118 
Берлински конгрес 94. 96. 112. 

136. 146. 155 
серзта па фондметс, а не страншште. 
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Беся^абска колония 132; вж к 
П р е с е л л а н и я. п р е с с л-
I I I I Ц И 

Бесзрабскн българн — вж Пре-
с е л в а и и я, п р с с с л и н ц н 

Библиотеки (общо) III; вж и 
Уч и л нщно и п р о с в е т л о 
д е л о — У ч » л и щ н н б и б-
л и о т е к и 

Библиотека при БЛН 156 
Библиотека на Сп. Палаузов 

III. ИЗ. 156 
Народна библиотека — Со

фия 113. 119. 166 
Биографии — вж Автобио

г р а ф и и , б и о г р а ф и и 
Бит III. 122 
Благодарствен« адрссн _ вж Лл-

р е с и, . , 
Бдаготворителни дружестоа. — вж 

Д р у ж е с т в а , д р у ж б и, . -
Благоустройство 136, 166 
Богомилн 158 
Богословие 129 
Болести — »ж Л и з е и т е р и я; 

Е п и д с « н и; 3 л р а о и о д е* 
л о, . ,; Х о л е р а ; Чума 

Болиицн 94. 136. 151. 160; пж и 
З д р а п«о дело , . ■ 

Ботаника 129 
Бранлски 61-лгарп 154 
Брошурн 94. 112. 116. 128. 133. 
^ 159, 173 
Българи, българскн народ, бъл-

гаоско население (обшо) 113. 
122. 128. 137. 159. 171. 173, 177 

Българн п Македония 115. 
в 171, 174, 177 
Българн в Тракня 1!5 

Българи на пуска служба 90. Ш. 
113. 126 

Българц на сръбска служба Мб* 
133 

Бэлглро-авсгрнйеян опюшешеп. 
III. 127 

Бъ/.глро-гршки отношения 91* 
100. 174 

Българо-итллнанскн отношения 01 
Българо-оумънскп отношения 87. 

116. 173 
Българо-рускп отношения (кул-

турин и политически) III—1]3, 
119-130, 122—123, 137 

Бълглро-сръбасн опюшення 87, 

98. 111—112. 119, 132. 137. |7), 
177 

Българо-турскн отношения — вж 
,Бългл рско н а ц и о н а л -
и о-р с в о л ю ц н о и и о д в и* 
ж е и и с; М а к е д о н с к и в ъ-
п р о с. . . Т у р с к о иго о 
Б ъ л г а р н я 

Бълглро-унгарскн отношения 119 
Българо-френскя отношения 169 
Българо-хсрцеговннски отноше

ния 87 
Българо-хърватскн отношения 87, 

112 
Българо-чериогорскн отношения 

87 
Българо-чешкн отношения 87, 116. 

!22 
Бълглрска войска 177 
Бълглрекз екзархня 122—123. 137, 

156. 159. 1С8. 170. 173. 175; пж 
и Чсркоаио-н ацп о н а л н а 
б о р б а 

Бълглрска емнграння, бежпнцн 87. 
93. 101. Ш, 112. 116. 119. 130, 
153, 177; пж и Е м н г р п ц н я . 
е м и г р а н т и 

Българска история III. 154; еж н 
И с т о р и я . и с т о р и ч е с к и 
т р у д о а е; К р а е в е д е н и е 

Българскн езнк 92, 111. 129. 173 
Българскн кннжовнн памстшнш 

III; пж и Кии жиння , кип* 
г и. . . 

Българскн революционен центра* 
ИН комитет (БРЦК) — вж 
Бъ л га р с к о н а ц и о н а л -
но-ве пол ю ц и о и и о дни-
ж с и и о — Б Р Ц К 

Българскн старинн — вж Ста* 
р и и и 

Бългярсхо напнонално-реаолючп-
онно движение (общо! 87—90, 
93, 95. 98. 100-101. 104. 108. 
122—123. 125. 137-138. 150, 
162—163. 171; вж н Б ъ л г а р -
ско о пъл ч е и и е. оиълч еп* 
цн; Во нин — Ру с к о т у р-
гхя в о й н а (1877—1Й78); 
В ъ с т а и и я; Д о б о о в о л -
цн; З а т о ч е н и и и; Т у р с к о 
иго п Б ъ л г а р н я ; Чети 

Арабяконашки обнр 87—88, 
93. 10], 112, 122, 142, 152 
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Българскн революционен цен
трален комитет и Бухурст 
(БРЦК) 88, 91, 98. 103, 122 

Българеко централно благо-
творцтелпо общество в Бу
ку рещ (БЦБО) и другн 
благотворители и общества в 
РуШШМ 99. 105. 112 

Втора българска легня (186?) 
87—88, 93, 116, 146 

Вътрсцша революционна ор* 
ганнзэдня (обиколки из 
Левски; и др.) 87-88, 101 

Лсаскн и неговите сподннж-
шшн 87—88, 98, 129. 171 

«М ладите" и „Старите" 154 
Общо събраннс на БРЦК 

(1872) 87, 98. 103, 110. 122. 
150, 162 

Прнвромешю правнтелсгво в 
Бллкзна (1868) 125, 141, 
160,154 

Пърэа българска легия (1862) 
88, 146 

Разпрата между Ботсв и Ка
ра велов 88—89 

Революционен комитет в: 
Александрия 99 
Бяла Слатмпа 123 
Етрополс 110 
Копрнвтнца 104, 108 
Котел 103 
Кракова 105 
Лов^ч 89 
Орханне (Ботевград) 91 
Пэнагюршие 1(М, 122 
Русе 117, 122 
Свнщов 116 
Слниен 87, 103 
Стара Загора 103. 122 
Тъвново 122 
с. Червсна вода 122 
Шучен 122 

Революционна поща 103. 122 
Револкшнонни деГщн 87—88. 

90, 93, 100, 106, 108. 114, 
135, 163 

Революционны комнтети (об
що) 87-88. 100—101. 122. 
171 

Революиионнн псевдоннмн 122 
Твен централен бългаоски ко* 
метет (ТЦБК) 95, 116, 125, 
154 

и овдор на вртшите фоидопе 

Убийство на Ангел Къкчев 
(1872) 122. 129. 136 

Устав на БРЦК 87-88. 103. 
НО, 122, 124 

Участие на жени в револю
ционного движение 136 

Хйсковско съзаклятне (1873) 
122, 162 

Българеко опълченне, опълченцн 
123-124, 149. 174; вж и Вой-
и и — Р у с к о*т у р с к а вой
на (1877—1878) 

Вакъфски въпроси 159, 165 
Велика октомврнйска социалист»* 

ческа революция 123 
Велики везнрн 170. 177 
Велики« сили 95, 100, 119. 128. 

155 
Вергня — вж Д & и ъ ц н. , . 
Всстшшн (обшо) 1(8, 145, 153, 

161, 173; вж и П е р и о д и ч е н 
п е ч а т; X у н о р. х у м о р и с-
ти ч и и п р г т к н ц к 

«Бълглрия" 112. 116, 151, 170 
иЕългарска дневннца" 165 
-Българска -лчола" 154 
^Вългарскн лев4 112 
«Век- 141 
Виенскн музнкален вестник 

175 
„Врсме" 159 
„йъзрлжданс" 112 
*Ден" 135. 141 

; ' „Денница" 129 
нДн Пресе" П9 
„Дневнн лист" 133 
»Донче ревю- 119 
иДупав" 122, 151 
•»Луиа&ска зорл" 116 
1,Дунавеки лсбед" 140, 159 
«Жуонал дьо Консгантинонол" 

159 
.Знлме" 99, 162 
„Зора" 134 
„Зарница" 129 
-Клепало14 112 

- «Курне д'Орнан" 155, 159 
„Левлвд Тайне" 122. 127 
»Левант Хералд" 118 
.Македония" 92, 112. 151 
.Македония" (след Освобож
ден исто) 164 
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„Македонски глэс" 164 
.Манчестер гарднан" 119 
..Марнца" 100, 112 
.Москва" 1К1 
„Музнхалсн иестник" 175 
„Мапред" 100 
.Народни права* 154 
„Народннй глас" 131 
.Народное!" 1Ш. 154 
„Нозавнснмоет" 87—88, 100, 

112. 162 
„Ост унд Вест- 159 
„Остек" 141 
„Отзнв" 125 
„Правда" (бъдг.) 146 
„Право" 87. 92, 170 
„Прнпорсц" 158 
»Светлина" 112 
„Свобода" 88, 122 
„Свобода" (след Освобожде

нного) 100, 173 
„София" 112 
„Социалист- 135 
..Странджл" 96 
„Стрекоза" 173 
„Сметик" 137 
.Тайме" 103 
„Тръба" 92 
„Турина- 122. 151, 170 
Лтиаи" 88 
„Училище" 174 
„Цдриградскн вестник" 151 
„Целокупна Ртлгарни" 112 
„Цукунфт" 154 
„Цч*рковен вестник" 177 
Чешки псстннцн (общо) 87 
„Шутош" 141 

Всхтня завет 170 
Вилаети 87. 165 
Внсока порта 140. 161 
Влалнци — вж Д у х о в е н с т в о , 

д у х о в н и ц и, . . 
Влашко-Молдааскй княжества 116 
Вносив стоки 127, 165. 170; вж 

и Т ъ р г о п с к н с т о к и 
Волешшп Ш9 
Военио образован"? 88. 155; вж 

и Училищ н(1 и п п о с н е т -
" о д е л о - , У ч с б н и за
в е д е н и я в ч у ж б и н а 

Воиоод» 87. 98. 101. МО, 123, 125, 
136; вЖ. и Х а й д у т и 

Войн и 
Бз/канскн войнн (1912—1913) 

119, 137, 165 
Крнмаса война (1853—1856) 

ИЗ, 120. 123. 136. 165. 170 
Първа евстовна война (1914— 

1918) 119, 137. 1$6 
Руско-турска война (1828— 

1829) 129. |35 
Руско-турма война (1877— 

1878) 93. 101. 1Ц-Н2, 
122-124. 130. 136. 141, 146. 
148-149. 169. 177; цж н 
Б е р л и н с к и д о г о в о р ; 
Б ъ л г а р с к о о п ъ л ч е -
н и с . . . ; С а н-С т с ф а н-
ск и м нреп до г«и о р 

Руско-япоиска война (1904 
—1935) 151; вж и Коми
т е т и — Т т. р н о п с к и 
о к р ъ ж е н... 

Сръбско-Оългар'лса война 
(1835) 95. 121, 146, 151, 
164. 173 

Сръб;ко-турскй война (1876) 
«Г. 90. 93, 98. 110. 112. Мб. 
122—123. 125, 128, 160. 163; 
вж и Д о б р о в о л ц н — 
С р т. б с к О-Т У р с к я ион-
ИИ (1876) 

Френско-пруск!! война (1870) 
87 

Вонскн — вж Б ъ л г а р с к а 
в о й с к » ; Р у с к и войскн ; 
Ту река п о и с к а (аскер) 

Врлчанскн села 149 
Временно руско управление в 

Бадгария (1877-1879) 111 — 
ИЗ. 124, 128—129, 141 

Втора бт-лгарекп летя (1867) — 
нж |) 1 1 го ргк п и в ино
ка л и о р е в« л ю ц и о и и о 
дни жен но — В т о р а 
<| ь л г а р С к а л с г и я 
(1867) 

Вып.ишч. висли, лозивн 88. 96. 
110-113. 122. 134. 154, 171, 
177 

Външна политика на Бъ/хЯрня 
100. 112. 123. 161 

Въстання (общо) ЮЗ. 106. 122— 
123. 154; нж н Дим иг рак и-
евн б У на (1856) 

Лприлекр пьстаине (1876) 87. 90. 
92, 94. 96-102, 104, 106—108. 
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110—112, 114, 117. 122, 125. 129. 
135-137, 141, 151. 163, 171, 173; 
ВЖ 11 Ч С Т 1! 1! Я Г* Б С Н К О В* 
с к л* Хр< Б о т с и. поп X а-

р и т и и и Б а ч о К н р о 
Вллинско въстанне (1850) ИЗ 
Въстанис о Босна н Хсрцегомиа 

(1875) 87,80,122. 152 
Въстанне п Черна Гора 87 
Габропско (Т*Р"ов^0) »Ктанис 

(1862) 88, 123 
Дядо ННКО;ОЦ<Ј пъсташи» (1856) 

98, 123 
Кгеснсцсхо аъстание (1878/79) 

111. 155. 17] 
Критско въстаннс (1866) 9), 141 
Староэлгорско въстанне (1875) 

87. 89-90. 93. 98-99. 102, 106, 
122, 129, 136; вж а П л а н з а 
п о д п я л в а и с на Ц а р и-
г р а д ; Ч е т и — Чер&сно» 
а о д с к а чета 

Въстанни и Англия 129 
Вьстлння в Германия 129 
Въсгалня въа Франции 129 
Вътрсшна политика на Бългапня, 

95, 100, II«, 116. 129, 135. 146. 
156, 165, 169, 177; вж а Абди-
к а и и и: И з бор и; М нт ни-
гн; П а р т и и ; С т о « боло в 
р е ж и м 

Вт? решил поди гика на Съпбня 
151 

Гаглузп 159 
РататсН 129, 167, 173 
География, пшграфскн карги 128, 

154, 170 
Геология 129. ]73 
Геометрии 129 
Герматьруски отношения 112 
Гимназии — вж У ч н л и ш и о 

Ц ПрОСШ'ТЛО ДСЛО — ГИ
МН а з и и 

Гимнастически дружестпл 94, 155, 
169; вж 11 Н з т о ч н а Руме-
л и я 

Грабежи, обнон 159 
Градлнарн 173 
Градокачалшшн 165, 177 
Граматнкн 129, 165. 170, 174 
Грамптн ПК 119 
Графика, грчфнчно нлкустно 156 

Гргцка патрнаошия 116. 159; &ж 
И Г ъ р ц и , г р ъ ц к о д у х о 
в е н с т в о 

Гръцкя пропаганда 92, 122, 129 
Гръдон език 129 
Гръико духовенство — вж Г г р-

»1 и, г р ъ а к о д у х о в е н с т в о 
Губернатора, губернаторства 120, 

145, 155, 169 
Ггрцн, гръцко духовенство ИВ, 

129, 130. 159. 164, 169, 174; 
вж и Г р 1» и к а л а т р н а р-
ш и я; Д у х о и е н с т в о , Ду-
хо в и и и и. ч 

Даалнн 134 
Дйныш, датами снаеми. данъч-

нн управления, еъбиоалс на да-
пыш (общо) 109. 112. 128. 129, 
154. !(ю. 169; вж и Н а л и э и 

Беглик 112 
Белел (харач) 129, 165 
Вертя 129 
Данъх пърху свинстс 165 
Дссятъх (юш7р. ншиур) 129, 

149, 165 
Поэемлен ланък 173 

Дарвин 92 
Дарители — вж З а в е щ а н и я 

п н а с л е д с т в а 
Даореца — Петербург 130 
Двореца — София 119. 123. 130 
Лечг;г:,';т 112, 146. 155 
Демонстрации 153 
Десятые (юшур. Аошур) — вж 

Да 11 ъц н. ,. 
Детронацнн — вж А6дик а-

ц н и 
Дегскн пески -— ож П е с н и 
Дизентерия 116 

Јимитракнева буня (1856) 123 
ипломатн 154; вж и Л е г я-

ДцплОИП 99. Щ . П9, 137 
Дирекция ил прлпосъднето — Из-

точнп Р^мелчя *— ож Из-
т о ч н а Р у м е л и я 

Дневяшж 87, 112, 155. 165 
Доброоолцн (общо) 112 

Крнмека война (1853-1856) 
ИЗ, 120; вж л Войн и — 
К Р Н М С Ц Л война (1853-
1856) 
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СръбсКО'българска война 
(1885) 121, 137, 161. 173 
вж и В о й и и — С р ъ 6» 
с к о б ъ л г а река во Йил 

ч (1885) 
Сръбско-тураса война (1876) 

87, 90, 98-99: »ж н В о Л-
»и — С р ъ б с к о - т у р -
ска в о й н а (1876) 

Добродетелна дружина (Бъ/гар-
ска добродетелна дружина — 
БДД) 154 

Договори $7. 165.. 169—170, 176; 
ож. и Б е р л и н с к и дого
вор: С а н - С т ^ ф а н с к н ми
рен д о г о в о р 

Докл«ди 1П. 113 
Дописки 112, 116 
Доставка на оръжие — иж 

О р г ж и о, д о с т а в к а на 
о р ь ж и с 

Драмн, пнесн ПО. 112, 122. |2Э. 
135, 146, 154, |67. 173 

Дрехорстдо 133 
Дружества, дружб», настоятслст* 

вз, общества (общо) 128; вж 
и Б ъ л г я р с к о н а ц и о н а л -
н е р е п о л ю и и о н но дви
ж е н и е — 6ЦБО. . . ; Гимна* 
с т и ч с с к и д р у ж е с т в а ; 
Д о б р о д е т е л н а д р у ж и л а 

Лкцнонернн дружества 112. 
106 

Археолог ическо дружество — 
Русия III 

Бялканосв дружба „Котлен-
скн край" — Бургас 166 

БлзгЛгворнтелно дружество 
•.Единство4* — Слкиен 169 

Б^агогаорнтеляо общество — 
Москва 94 

Благотаорлтеяпо общество — 
Сливеи 112 

Б*пгарска спорна дружба — 
София 175 

Б-мгарско благотворнтслпо 
обнгсетво — Одеса ИЗ 

Бдогарско дружество „Ве
нец" — Загреб 87 

Бъдгарско дружество „Напре-
дък" — Виена III 
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Бълглрско женско благотвори* 
ты но общество •.Бългврска 
Майка*4 — Рюргмо 105 

Българеко КНИЖ0ВН1) друже
ство — Бракла н София 
87—88, 110—111. П6Г 116, 
вж и С п и с а н и я - Пе-
р н р д н ч е с к о с гтнеа* 
ни« 

Българско литературно Дру
жество — БолГрад 122 

Бч-лгарско настоятедствО — 
Одеса ИЗ, 132, 144 

Българско общество — 
Плоещ 154 

Българсхо уче:шчегко дружо-
ЦРВО ^Пробужлане1* — 
Болград 87 

Географско дружество — Ру
син 111 

Грздииарскн дружества (об
що) 173 

Деапчсско дружесгво „Кнт-
ка" — Панагюршце 94 

Деинческо дружество — Сли
вой 95 

ДружеИгпо „Бългярсха яче-
лаи — Бренда ИЗ 

уЦружсогвЪ „Македонски 
глас" — София 161 

Дружество •.Национал" — 
171 

Дружество «Провидение" — 
Варна 169 

Друж#*птао „Рачуб/игка*4 — 
Бяла Чсрквд !51 

Дружество -Свети Панталей-
ыон" — Пловдив 146 

Дружество .Свети Панталсй* 
ион" — Слнвен 169 

Дружество »Славя пек а бесе
да- — София 174 

Дружество „Червей кръст" — 
Бълпфля 146, 164. 156 

Етиографнческо дружество — 
Русия III 

Женин дружества (общо) 
Н МБ, 122 

Конлндцтно лружеогво „Г. 
Попов и С-не" — София 
)П0 
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Македоио-одрнчско дружест
во — Ру« 87 

Махедоиска дружина в Цв-
ригрпд 1И> 

Махсдоцско дружос*во в 
Свшцэд 164 

Мзшшнмдосо дружество 
■Трудолюбие* — Коприв* 
шица 92 

Музикялло дружество „Ко
вал- — Стара Зягора 175 

Научно дружество ..ПансиЈГ— 
Казацлък 1?3 

Пеическо дружество — Русс 
122 

Печатарггсо Дружество — 
Сливши 112 

Побортыеско-оггьлчснско дру
жества в: 

Бяла чсркћа 151 
Пацагюршцс 104. 171 

Прпрояокилитатслно друже
ство — София 111 

Просвети« дружество „Ис
кра- — 174 

Руски Маучнв дружества 111 
Руски Черяен кръст 146 
Ругко гшраходно дружество 

165 
Свошсннчеош братства 137 
Славянско бляготворнтедно 

общество — Петербург 173 
Турено параходно дружество 

136 
Унгарвдо географско и стио-

прлфп:о дружество 119 
УченшсскО дружество — Ко-

привтнца 92 
Ученически Дружестве ц Маке-

ецши 17 
Учшолскн лружества 

173-174 
Лунаккн държавн 170 
Дупчнчанн 128 
Духова нулика — аж Музп* 

к ИЛИ а ц.ел о, . . 
Духовенство, духешишн (владн-

«II, свешенкш! и др.) 112, 128, 
134. 137, 130. 146, 161, 165, 168. 
'70; вж и Гърин , г р ъ ц к о 
д у х о в е н с т в о 

Държлвен герб 177 
Държама съвет 149 
Двдо Николововъсглнне (1856) -

аж В ъ с т а ш и . . . 

Еарек 127 
Еврейски езнк 127 
Европейски печат 87, 155 
Езнкознаыне« езнконн въцросп 111, 

129, 173 
Екаархнйскн сметя — вж Бъл-

г а р с к (I е к э а р х и Я 
Експсднцин 111 
Ёкстершсрання 123. 161 
Елснчанн 177 
Емнгрлиич. емштанти 116, 122 — 

123* Ш1; ВЖ и Б ъ л г а р с к а 
ем игр а ц и я, б е ж э н и н 

Ецичарн 13. 
Егшрхни, епархна/ни съвети 122, 

146. 16» 
Бгщдешш 116, аж и Х о л е р » ; 

Чума 
Епптафкн 167 
Еешдфски сдружвдня, есиафи 112, 
ч 118; вж и За и а яти 
Естеггвсно история 128 
Еткичсск» СЪСТЙВ на насолението, 

етпическн въпросн 166. 173 
Этнография III, 115, 12!» 
Жандармерия 96, 169; вж и Из-

точ ка Ру мед и я 
Железничлрскн стачки — вж 

С т а ч к и 
Жслозопътио дело (общо) 95, 

122. 129. 160, 176 
Хиршовл жслеэщщ» 122, 137 
■л рцалнстихВ, жулналнети 112, 

116, 173. вж и П уДлииис-
тика, п у б л н и м ста 

Завещания м наследства (обию) 
95, ИЗ. 121» 123 

Зяпеьцшпс яа В» А, Априлов 
113, 132 

Завещание на П. Д, х. Бака* 
логлу 154 

Завещание на Бачо Киро 167 
Завещание* «а И. Васнлнадн 

МО 
Завещание «а М. Граыптнкоа 

ИЗ; 144 
Злвешлпи1* «а Ив- Касабов н 

№ Каслбо&а 151 
Наследство на П. Кермекчи* 

вв 116 
ЗаВйшшйв ?=а Маидраджиев 

14Ј 
Завещание из Р. В, Мирно» 

в«ч 169 
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За рейха шш ад Г* Петрович 
154 

Законодателство. эаконн, законо
проект» 123, 171, 177 

Злнлпгн 129. 13 ч 165; #ж и 
Д р с х а р с т и о ; 3 л а т а р» 
с т п о : Кож а р и. №о ж о р* 
с т о о; О б у щ а р с т п о 

Заплата 173, 175. 177 
Затвори, эатаорлицн 92—94* 10-1 

112. Мб, 122. !32. 171; ож и 
Л р е с г п , а р о с т у а а н и; 
Б ъ л г а р с к о н а ц л о н а Я и о 
р е в о л ю ц и о н н о д и и ж с* 
н к« 

Заточении» 87—69, 95—96, 112, 
122, 131 136. 138. 142. 152, 170-
171; нж н Б т - л г а р е к о на-
и и о н л л и о-р с в о л ю ц и о н-

н о д ил ж о и и е; Ч е р к о 0 н о-
н а и и о н а л н а б о р б а 

Здрашю Дело, здряпсопззаэне 173; 
пж ;: Б о л е с т и ; Б о л п нци; 
Е п и д е и и и; Я е к а р и; Л с* 
к л р с т п а 

Зсмсдслие 135. 170, 173, 177 
Земстргссння 129 
Златарстяо Мб 
Знамена 94. 121—122 
Зоология 129 
Зърнени храни 165—170 
Нзбор на бълглрекн нкяз III 
Нзбори 109. 112. 129, 135, 141. 

119. 154, 169. 177: ож » Вът-
рсшиа п о л и т и к а на Пъл-
гд |)Ј: я; Мл гн нгй; П а р 
тии 

Ии;пс1.:тпп. издатели — вж 
К и и г о и з д а т с л с т в а, кии* 
г о и л д а т ел и 

Нэкуство 153 
Изложин 157 
Изложения (шшанон) — иж 

П а н а ч р н ( и з л о ж е н и я ) 
Изложения 111. 110, 177 
Износ на СТОКИ 127, 169—170; п ж 

и Т ъ р г о в с к и с т о к и 
Изпнтн 126, 129; в»; и Коих у р. 

си. (к Р пк у ргн и Ъг I I) нт н 
Изпвдннтелн на завещания — аж 

3 а и *ш л и н я п ►а с л с л * 
с т п а 

Нэгслаання 124 

Неточен въпрос 112 
Източиа Румелня 94—95, 103, 

121. 131, 140-141. И5. 151,155. 
164, |й9. 171; *ж п Г л и н а -
цм.ич *як к ЧДр.ужества 

Иконн |65 
Нмотл, МНОГОЙ пънросн 129, 162 

165. 170; еж и :М у ш и и 
Ннгернираанн», интерлнранн 100. 

112. 101 
Исторля.иеторичес«н трулоае 112— 

113. 122-123. 129, 134. 154, 170. 
173. вж и Б ъ л г а р с к л ис
т о р и я 

Нтало-аастрнйскн отношения 119 
Йощур — ож, Д л н ъ ц н . . . 

Кадии 170 
Каэацп 122 
Казн МЗР 149, 108 
Кангатн 175 
КанолмаЛсторн 175 
Караулл 101 
Карнобатчлнл 112 
Карпиш 122 
Картография 156 
Каголнчсска пропаганда ИЗ. 140; 

»ж н У и и а тек а п ро па-
га н д а. у ни а тст&о 

Кллнета '71 
Клстаи (ос:1олюцно1Шн н аоЛлш-

ки) 108, 125 
Кметоас 154, 171; аж п Обшн-

II И. ■ . 
Клнгонлятелстаа, ^нигокзлатмп 

111, 174 
Книжарстао, кннжари 101. 111, 

173-174 
Кпнжшша, книги, кннжотищи 87. 

95. 100-101. 111-115, 117. 123. 
126. 129, 134. 137, 139—142. 148. 
150, 154. 159, 165—167, 171. 173^ 
171; а ж Б р о ш у р и : Кинго-
из д а т ел с т ни; ПоЧ л тн и-
цн; Р е ч и пни; С т н х о т п о -
8е и и я« с т и хос 6 л рк л; 

ч мл и шло и п р о с и с т н о 
вело — У ч е б к и «я, учеб-

Княжество Бълга*?ия 95. 103, 112, 
ни р ъ к о а о д с т н а . . , 
121. 140-141. 146. 151, 155. 
164, 169, 171, 177 

Кожарн, кожарстоо 171 
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Колониста — вж П ь е с е л в а -
ння, п р е с е л н н ц и 

Командировки III. 123, 177 
Комедии 173 
Комитет» (общо) 166: о ж и 

Б ^ Ь Л Г П р СК О I! .1 И II о И л .1 |{ О-
р С> I» О .1 Ю Ц II I) И 11 О 'Д В И Ж «-
«нс — Б Р Ц К н Р е в о л ю 
ц и о н е н к о м и т е т (о б* 
шо, Р с и о л ю и и о и н и к о 
м и т е т а (в отделки градов?); 
Т Ц Б К 

Благотворнтелнн комитет» 
„Единство41 112, 129, 136, 
174 

Български комитет за добро-
сот?д*Ь:и българо-сръбжн 
отношения и нкономнчежо 
сближение 177 

Български централей коми* 
тег — Пловдив (1879) 93 

„Комитет 20В1ФНЛ 1876 г." — 
Плнагюрнще 171 

„Комитет 29 апрьл" — Бра-
цнгово 171 

Комитет „Цпр Освободит^" 
175 

Сншцопгкн лоборннческн ко
митет 164 

Търноккн окръжен комитет 
за доброзолнп (1885) 121 

Композиторы — 175; вж и М у-
3 11 к а л и о д е л о 

Конзцн 165 
Коигреси 112. 156, 175. 177; в ж 

и Б е р л и н с к и к о и г р е е 
Конднкн 121 
Конкурс«, кепкуренн ИЗПНТН 175 
Конституции (бълПГОСка) 112, 141, 

151, 156, 173; вж н С у с п е н -
д н р я н с н а К о н с т и т у ц и я -
т а 

Консул», коисулствл 94. | Ц . 123-
124, 165, 170, 174 

Концерте 119, 175; »ж и Муан-
к а ли о дело* , . 

Краеведам 129. 136 
Крсмнтпрн 137 
Креененедо т.етанне— пж Вьс-

та и н и,,. 
Критика 111 
Крнтсхо пъстанш- - , дж В ъ с -

та и и я 
Кръщслнн соидстслства 116, 119 

Курнерн 122. 136, 163 
Кърджалнн 135, 173 

Леагкн и неговите сподвнжннцп — 
вж Б ъ л г а рско н а ц и о 
н а л и ц * 'р е в о л ю ц н џ и н о 
д в и ж е н и е — Левскн. *. 

Легации 98, 112, 133 
Л огни — вж Б ъ л г а р с к о на

ци о и а л и о*р с о о л ю ц и о и-
но д в и ж е н и е — П ъ р о а 
и в т о р а б ъ л га рек а ле
тня 

Лекари 95, 149 
Лекарства 104, 12] 
Лекции, лектори 1 И, 166 
Литографии 88, 177 
Лнхоарп, лнхварстзо 129 
Лозя, лоэарстао 165 
Лоыскн села 149 
Ломчанн 159 
Македонски въпрос и национал* 

ноосвободнтелно движение на 
Оългарнте в Македония (об
що) 112, 135, 141, 151, 164, 171; 
в ж и Б е р л и н с к и к о н• 
г р с с; Б ъ л г а р н, 0 ъ л г а р-
с к и и я р о д; Б ъ л г а р с к а 
р 'к ;ырхмя; Б ъ л г а р с к о 
и а ц ч о н а л и о»р е в о л ю ц и -
он по др и жен не Войн и; 
В ъ с т а н ня: Д р у ж е с т 
ва./,.; Ср ъ б с к а п р оп а-
га нда; У ч пл нщпо и 
п рос ост и о дел о; -I ер н и и-
Н-сьп а цни н а л л а иопОа 

Вър.човеп млкелопо-одшшсх» 
комитет (ВМОК1 135. 171 

Учнлншно дело а Македония 
119. 15(1. 174 

Чет»! 103. 135 164 
Македонии — н ж Б ъл г а р и. 

б ъ л па рСКИ н а р о д . . . — 
Б ъ л г и )1 и п М а к С л а л и я 

Мапястнри» МОШ1СН 116, 125, 131, 
1Я7, 146, 118. 151. 165. 171, 173 

Манифест« 122, 128, 171. 177 
Машннн 92 
Медали, орленн 95, 113, 141*. 171 
Медждисн II-
Медниина III. 173: вж и Здрав-

д е / о. ■; Лек а р и; Л с-
к а р с т в а ; 11 а рол на ме-
д н ц и и а 
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Меднышситн — ож Л с к а р* 
стиа 

125 — 126, вж. и Б ъ л г а р -
125—126. 154; аж и Б ь л г а р -

с к о и л ц и о и а л а о-р с в о-
'Л Ю Џ II О IIII О Д 9 II Ж С Ц Н С — 
Т Ц Б К 

Мсмоарн. мемоарна литература— 
вж С п о Н с л н 

Министерски съвет 156 
Министерства, мннистрн 

Български 98, 112. 116. Ш. 
122—123, 143, 146, 153, 156, 
173, 177 

Чуждсстранш! 91, 119. 154 
Мита — и* М Н т н и ц и... 
Митинги 100- 109, 104, 171. 177; 

вж л И з б о р и 
Мнтинцн, мнгннчмен режим, ми-

та ИЗ. 126, 170 
Мнтрололитн — о ж Д у х о в о и-

СТ 0 0, Д У Х О 0 Н Н Ц Њ . . 
Молби, прошения 93, 115, 128. 

137 
МОЛПТЈН 148 
Монет» — и ж П а р к . , . ; Ну* 

ми з м а т « к а 
Монографин III, 177 
Музеи III. 119 
Муанкадно дело, музнколоэн. «у-
знкалии таорбн 173. 175: пж 

И П е с н и ; Н о т и, потно 
псе не; Опери 

Мушнн 154 
Награди, наградени ||3» 132. 171. 

175; РЖ и М е д а л и. о р де
ки 

На/оли 129, 173, |77; вж н Да-
II Ъ Ц 11. . . 

Народна гвардия (55 
Народна медицина 173 
Народил несен 93, 98, 123. 128. 

136. 173. 175; в ж и ПеСнн; 
Р о д о п ск и песни 

Народ:::! обйВДН — ож Оби-
ч а н 

Народнк прикажи 129. 173 
Пародии събряшш» пародии пред* 

строители 95. 112. 123, 142. Мб. 
№ 153, 159—156. 160, 165. 171, 
173. 175. 177 

Народно тоорчестоо—пж Фол к-
лор. ф о л к л о р неги 

Наследства — ч ж 3 а в с Щ а . 
пня и п а с л е д с т ц « 

Настоятелстдл — 0Ж Д р у ж е 
с т в о . . . ; У ч и л н щ и и и п р о-
с и е I и о д е л о 

Научна дейност, няучни трудовс 
87. 111. 119 

Некрологи 137, 171 
Немскц езвк 166 
Немски поещ и писатели 135, 157 
Нот , нотио нее)» 175 
Нумизматика 113 
Обярн — а ж Г р а б е ж и » оби* 

Р " 
Обнчан 129 
Обработка ил земи — в ж З е -

м е д о л и о 
Образование — в ж У ч и л и щ* 

по и п р о с о е т и о д е л о 
Обушарство 171 
Общества — ^ж. Д р у ж е с т в а 
ОбпЈсствсниин 175 
Обишнн, общннскн .сыютн. об-

щмнекн управлении (обшо) 109. 
119, 123. 141, 165, 177 

Българсы община 1> Брялла 
88 

Община —Бургас 160 
Община — Велес 119 

;, Община — Оряхооо 123. 173 
Община — с. Острица, Ру

сей ско 9» 
Обзиннп — ПЛОЙДНО 177 
Община — Русе 173 
Община — Слнвен 1С8 
Обшияа—София Ы9. 154, 177 

Обяолення 100—101, 111. 116. 
128, 165, 174 

Обявяплие иезаонсимостга на 
Българня (1!Ш 171 

Олоосн бългзрн 139 
Рколнн» шолнйски управления, 

околнйгхн началинии 95! 110, 
123, 164. 171, 173. 177 

Окръзн (ядынннстратнвчн и по 
Съмннсинето). окръжай упра
вления, окръинш сьоетн (общо) 
123, 171. 177 

Днтоски окръг 155 
Бургаскн окръг 155 
Варнснскн окры 129 
Врлчяпски окрг-жен съвет 

129. 149. 173 
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Казанлъшкн окръг 155 
Казълагачкн окръг 155 
Карнобатскй окръг 155 
Карловски окръг 155 
Ловчански окръг 123 
Иовозагорскн окръг 155 
Оряховсхи окръг 173 
Пазарджншки окръг 155 
Плоаднвскн окръг 123. 155 
Сливенскн окръг 155. 169 
Софийски окръг 111, 171 
Староэагорскн окръг 155 
Търловски окръг 121, 129 
Харчанлнйскн окръг 155 
Хзскопски окръг 155 
Чнрланскн окръг 155 
Ямболски окръг 155 

Окупацил на Босна ц Херцеговн-
на III 

Опсри 175 
Опълчспцн — вж Б ъ л г а р с к о 

о п ъ л ч е н н е, опъл .ченци 
Органически устав — вж. Кон

с т и т у ц и я 
Ордонн — ож М е д а л и , ор

л е а н 
Оръжнс, доставка на оръжне 87-

89. 91, 101. 105—107, 114. 117. 
122, 124. 126. 165; аж и Б а-
рут; П а т р о н » , фн ш«цн; 
Рсполверн 

Освободители* война — вж 
Б ъ л г внЈ> с« о о и ъ лч е к и е, 
о п ъ л ч с н ц н ; Во йнн—Ру с* 
ко ту рек а в о й н а (1877 — 
1878) 

Освобождение на Бълглрня 113. 
116. 129. 136. 171: вж и Бъл-
г а р с к а о п ъ л ч о н не. опъл-
Ч/е нил; В о й и п — Р у с к о-
т у р е к а п о А и а (1877—1878) 

Османско иго — пж Т у р с к о 

Отпраэиуяаш: праэннка на Кирпл 
н Мс ГОДНА (общо) 146 

В Бран;а 88 
Въа Варна 159 
В Лиарбекир 88 
В Загреб 111—112 
В Турну Мдгурслн 88 

Очерцн 115 
Пяметшщн Ј7 , Мб. 151, 157, 166. 

171. 17> 

Пананри (изложения) 112, 122, 
159. 161 

Параходн 93. 128, 136, 165 
Пари, паричнн отношения, плрлч-

нн курсов ИЗ- 115. 127. 138. 
165, 170, 172 

Парнжка коиферс(шня (1859) 
Партии (общо) 95. 112. 123. 129. 

151. 177 
Демократически партия 171, 

177 
Земеделска партия 171 
Консервативна партия 112. 

141 
Либералка партия 112, 141, 

154 
Народна партия 112, 135.171 
Прогреашио-лнберална пар

тия 171 
Радикална партия 171 
Соцналдемок рати ческа обелч-

лена партия 171 
Паспорта 87, 122, 154, 165. 171 
Патронн, фншеии 114. 163 
Пенсии 93, 98, 123. 161, 171. 173 
Периодичен лечат 100. III—112. 

173; вж н В е с т ниц и; Жур-
н л д и г т и к а; С п и с а и и я 

Песни III, 146. 173 
Печатни матерналп 111, 113, 140 
Печатшшн, печптарско дело, пе-

члтари 98. ПО, III, 154, 156, 
159, 162, 170. 177 

Пнесн — вж Л рам и. инее и 
Писатели, поетн III, 135. 153. 

157, 173, 175 
План за подпалаане на Цлрпгрзд 

89, 102. 122. 162; вж и Въ-
с т л и и я — С т а р о з а г о р* 
ско а ъ с т а и н с (1875) 

П/оьдн&ско изложение — пж 
П а и л и р и ( н а л о ж е н и я ) 

Поборпипи 98. 104, 108. 171 
Повести 87, 129, 146. 173 
Поговорки 158 
Подингът на Н. Войводоо н Цп. 

Павлович на иарахода „Гер
мания" (1867) 128 

Посмн 111, 123. МО. 151. 153. 158. 
165. 173 

Поетн — ож П и с а т е л и . 
и ост н 

Пожарн 92, 95. 123. 170 

217 



Познан — иж Н а з в а н и я , 
о л с л н. и о э и а и 

Поибренцн 97 
Полиция, полицейски управле

ние, ГЮЛНЦйбсКН чнлопннцн 109. 
112. 123, 177 

Положенного на болгарский на
род пол турено иго — вж 
Ту рс ко нго п Бъл га-
р и я 

Полек« еэнк 173 
Помохзмсданчване 94. 137 
Почотта. оказана на русите от 

българкте и Руето-турската 
ппйна (1877—1878) 101, 
123—124. 129; пж и Б ъ л г ар-
ско о п ъ л ч е н и е . опъл* 
ченц и: Вой и и — Ру с к о-
т у р с к а в о й н а (1877—1878): 
Р а 1 у л и а о а ч И. р я з уз н а* 
в а и с 

Порасти* ешшкн |19, 122—123, 
171 

Послания |Г>5 
Послошшн 158- 173 
Прдандшши 87, 112, 166 
Подшн науки 119 
Прсводн, преподали 100, 12?, 

129. 153—154, 157 
Предания 129 
Прссслгання, прсселпицн 113, 120, 

123, 151. 154, 159. 177 
Прнэиателност на българнто към 

рускня народ 94, 129—130. 171, 
173 

Природолсчение 173 
Прнстагшшл 177 
Ппнсъди 131, 133, 162 
Поограми III. 125, 166 
Прокламации — аЖ Въэ о л-

ННЙ, л пел и. полип и 
ПрО<!;10Е№Д11111Ш — ВЖ Д у X О • 

по и гтпо. дух они и и и... 
Просаетю делэ — пж Учи* 

Л ИЩИ О И И р О С 5 С Т И О Д С-
1 0 

Протестантски пропаганда 91. 
117, 140 

Протоко;« !08, 122, 155, 171. 175 
Ппоиннип — ож Ч о л б и . про

шения 
ПсеИдоНПМН — пж Н а ц и о н а л * 

НО'рФООЛЮШЮНЛО ДПИ* 

213 

Ж сн и е — Р ч и о л ю ц и о и* 
ни п с е в д о н и м и 

Публикации 111, 119 
Публицистика, пуЛлнццстн 112, 

119, 166; вж и Ж у р н а л « -
с т и х а , ж урн а л нети 

Първа българска легнч и Бел* 
град (1862) — вж Бъл г ар-
ско и а ц и о н а л и о-р е и и л ю-
ц но нио л к-» ж с и н е — 
П ъ р п а б ъ А г а р с к а л с* 
г »я 

Пъгспнп! 158 
Пътнща н съоОщення 124; вж н 

Ш о с е т а 
Пътнн лнетоне 119, 132. 165 
Работинчеосн въпрос> работница 

122, 135—136 
Разбойниц« 91. 103. 170 
Рдэкаэн 129, 151, 173 
Разузнана«!!, -рллулн&паж» 123— 

124; »ж ч Вой и и — Р у с к о 
т у р с к а по А па (1877—1878); 
П » м о щ т а на бъл гари-
то, о к а з а н а на р у с и т е 
в Р уско тур с к а т а поп
ил (1877—1878) 

Рапортн 113. 173 
Револвсрн Ю2 
Революцклнни дейии — иж 

Б ъ г л р с к о н а ц и о н а л не* 
р е в о л ю ц п о н н о д в я ж с * 
пне — Р е в о лЮн и о и и и 
А *? Й Ц и 

Рополюшшннн окръзн _ иж 
В.ЪСТП II II Я — Л II |1 II Л СКО 
II ъ с I а и и е 

Редактор», редакции 100, ПО. 112, 
116. 131-132. 135, 154-155, 
150. 173. 175 

Реколти 165. 170 
Религия, гелнгнознн выследи, 

ролнгномн Секта 129 
Репу блика, републнханско упрз-

плмне 151. 161 
Реформа 87. ИЗ. 135. 141 
Рецензии 100. III, 137 
Речи Мб, 166, 171 
Рсччшш 113, 129. 170. 173 
Риболоз 165 
Родопскн крап 115, 124 
Родопсин ю т и 173; вж и Па

р о д и и песни; Песни 



Румъннн и Оългарското нацио* 
иалнэ-рсволцноюнно движение 
116. 154, 165 

Руодщн 159 
Рус», руски народ ПК 120. 124, 

128. 173 
Руска църкпя — Варил III 
Рудаи вонскн 94, 98, 113. 115. 

123-124, 12б, 129. 136, 173 
Русхн 63НК 134 
Русхи нмпсратори 115. 130 
Руосо поа&штелсгво 113. 120. 125. 

134. 105, 171 
Р-ькопнсн. ръкопнсни труловд 98. 

100, ПО—ЦЗ, 118. 129. 137, 
|59, 173 

Санджацн 11 Г, 
Санитарии отряди 160 
СанХтеФаисхч мппс» договор 

111—112, 122, 128 
Сборники IIК 115. 173 
Свети Сниоа 

Българгкц 168. 173, 175 
Рускн 131» 146 

Свешеннцн — вж Я у х о а с н-
О Т 1 Н Ј , Д V * О Н Н И [I I I . , . 

Свмцвйнчедсн братства —* пж 
Д р у ж е с т в а . . . 

Свнютелстпл. улостопепення ш , 
123. 125—146, 13г 171. 173 

Свнпкчщн 139. 154. 170 
Селмогра^гкн българн 119 
Селяин 128 
Семинарии 137, 146, 165 
Сентенции 15Й 
Синдикзти 135 
Снроинталиша 91 
Сллпи-ти М1. 157 
Слааяпн, славянство 88, 112» ИЗ, 

173 
Слазянска грамзтнка 170 
Олвянско единство 116 
Сличении 112 
Слова ПО. ИЗ. 146 
Снимки вж П о р т р с т и, 

С IIII Н К И 
С0Ш1Ы!№НЧ<КЭС() ДВПЖСКН0 133 
СоцЦИЛМН помощи 95. 173 
Синритуялитьм 95. 112 
Спиминч 'общо» 9В; 112. 153 

„Б-лкапски преглсд" 177 
„Библиотека" 173 

нБълглрска старина** 140 
*&ългдрскп кинжншГ 159 
„Вълглрсхи проглед4 129 
«Видслина" 95 
-.Здравослоанс** 05 
-Знание* 88 
»Зорнниа14 141 
.„Мимл" 129. 173 
»Млоднна44 173 
».Нова светлина** 112 
„Периодически списание" 3"*-

110-111, 141 
..По&фшжйпълчеиоц" 123 
..Религия" 166 
„Описание на Българското 

пкономнчеехо дружество" 
177 

•Труд" 129. 173 
•.Чнталшнс* 122. 132 

Споменн 87, 89. 93, 96-97, 111™ 
1Щ 136. 151. 153, 177; вж 
« Л*1 о « о л р и. м с м о а р и а 
л и т е р а т у р а 

Сръбска войска 116 
Сръбска пропаганда 87, 112, 122. 

129, 153. 171. 174 
СръГияо правцтлл^тоо 133, 140. 

163 
Стамболов режим 136 
Старшш (гъбнране и съхранява* 

не» III. 115, 173 
Старозагорско въеглиис — вж 

Въс'та.н и я — С т а р о д а-
го р с к о в ъ е т а нис 

' , пошлятин ВССТПШШ — и ж 
Воет и нцн 

Статни 100. 111—112, 116. 126 
15], 173. 175, 177 

Статистика, стйтнегдогеекц Сведе
ния 116; 166. 171 

Стачка 12П 
Стипендии иж У ч н л и щ н о 

и и р о с и с т п о д е л о — Сти* 
ОС И Л И И 

Стихотворения и сгихоебшш! 93. 
М9 192-123. 129-130. 139; 
113, 151. 153. 158. 165. 167, 173 

Ст/дсцтскн доионстращш — иж 
Д с ч о н с т р а и и и 

Сутапш 113, 126 
Сусиепдиране на копституцнята 

100, 112 
Схн ■ иж Ч и р к о в но*« а* 

ц и о и а л н а б о р б а 
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Събори 112; ож и Ч с р к о в н о . 
н а ц н о » а л п а б О р б а — 
Ч е р к о а п н съ бо р и 

Съдсбио дело, съдебн» процесн, 
<гьднл»щз, съдябпл чиноаннцн 
100. 112. 122, 131. 146, 156, 169, 
170 

Съедшюше на Нэточна Румелня 
с Княжество Българи* 95, 100, 
121. НО, 151, !&1. 169. 171; ож 
и II з т о ч н а Р у м с л к я; К к я-
ж е с т в о Б ъ л г л р н я; Ко
ми т о т н — Б л а г о т II о р и* 
тел и и к о м и т е т л •.Един
с т в о " 

Оыюзтшш* 165 
Сьрби. сръбскн народ 98» 112. 
Ј 2 2 . 124, 129, 160. 164 
Сърбия « бългзрекото национал* 

Ноосзободнтслно дш'Жсннс 87 
Съюзк 137, 175 

Таен цеырален революционен ко* 
мктст (ТЦБК) — и* Б ъ л-

г в р с к о и а ц нона л и о * 
п с а о л ю ц и о и и о д в и ж е-
» * ё р - ТЦБК 

Такси 176 
Тсатрално дело 88, 1574 166: пж 

В. Д р з м и. пи с с » 
Теософия 137 
Тссхерстл 165 
Тефтсрн 129, 173 
Типографии — ож П е ч а т н и -

ц и,.. 
Типография 115 
Трагедии 112 
Тракнннн .— пж Б ъ л г п р н, 

б ъ л г л р е х и народ* бъл-
г я р <; к о н а с е л е н и е — 
Б ъ л г й р и в Т р л к н я 

Транспорта дело 165. 171 
ТрегшеншЈ 129, 141 
Трлатггчмаиня 156 
Трофеи 101 
Трудоае — »ж Н а у ч н а д с Л-

пост, и а у ч н и т р у д о а с 
Турска поиска (аскер) 98, 101, 

117, 123—121, 165» 171; аж к 
Б а ш н б о э у ц н 

Турска империи, п-рскя пласт 
95. ЦП. 116. 140-М1. 165, 170 

Турски бежанци 169 

Турско иго, положение на бъл-
гарскня народ под турско иго 
87. 93-94, 111-112, 116. 124. 
129. 136. 138. 141, 165. 171, 173 

Турни, гурехн народ 98, 177 
Търгоишикн край 163 
Ттфгоиня, гьргоискн отношения, 

тьпгоицп 91. 116. 127. НО. 150» 
159, 1С5-166, 169-171, 176-
177 

Търго&схп договори — вж До-
г о в о р и 

Търгооскн сдружшшя, къшн и 
кзиторн 105, 169— 170 

Търгоаскн стоки (общо) 127, 129. 
170 

Абн 165. 169 
Агнешкн капламн 170 
Амернкан 170 
Анагон 165, 170 
Арпзджнк 171* 
Бадеыи 170 
Бакъп 159 
Боб 116 
БОИ 129, 170 
Брашно 165. 170 
Бубе» семе 165, 170 
Вино 170, 176 
Восък 116. 129. 165 
Вълна 127. 129. 159, 165, 

169-170 
ГаПтаии 159, 165, 172 
Газ 176 
Гяоздсн 170 
Грнзнц 176 
Грозде 149, 170 
Гьон 165 
Добитгк 164 
Лървсн материал 139. 170 
Дърнпш огглпшп 165 
ЖодиННЙ 127, 170 
Захар 170 
Зехтнн 170 
Злато 129 
Зърнсии храни 127, 149. 165. 

170-171. 177 
Калай 170 
Камсшп пъглища 165 
Канела 170 
Карамфнл 170 
Карфиип 170 
Ка<ће 170 
Кнбрит 127 
Килими 127 

МО 



Кнмнон 170 
Кожсни нодплатм 170 
Кож» 129. 165. 170. 176 
Колонинлнн стоки 169 
Копрнна 129. 149, 105 
Куршумн 170 

Кьсссле (кожа, обработепа) 
170 

Леблебни 170 
Лсшшщн 170 
Лешп 139 
Лимони 170 
Ло(1 110, 170 
Лук 139 
Макаронн 170 
Маннфзктурии стоки 176 
Маслинн 170 
Мел 139 
Мента 176 
Мсшнни 165, 170 
Иахут 170 
Нишадър 170 
Ножом 165* 170 
Обуикк 139 
Опцп 129. 149 
Орм 127. 165. 170 
Памук 116. 149, 170, 176 
Плпур 170 

Пастърна 139. 165, 170 
Пвшкули 155, 170 
Ппстнд 139 
Платом 176 
Почадн 127 
Роотокалн 170 
Порцслановн изделия 127 
Прежде 170, 176 
Рнба 159. 170, 176 
Розова сеенция 176 
Ром 170 
Рошхопи 170 
Сапун 139, 170 
Сахтняпи 165, 170 
Сачми 170 
Свсшн 170 
Семена 170 
Сеао 149 
Син намъх 139 
Сиика 170 
Сирен« 170-171 
Сиропч 176 
Сладка 176 
Сыра^днка 165. 170 

Смохнпи 170 
Сол 139, 144, 165, 170 

Спирт 165, 170 
Сшютнн интнета 149^150, 

170. 176 
Стафидн 170 
Стнпца 170 
С*Јомана 127 
Слъкла 170 
Суджук 139, 165. 170. 170 
Сукна 170 
Тамяи 139 
Тахан 170 
Тснехнн 170 
Тюпои 165, 170, 174 
Фчсгъцн 170 
Ф*соэе 170 
Фиде 170 
Царсоица 165. 170 
Ингаречц книжки 170 
ЧаЛ 170 
Ч&р хаивср 170 
Червнш 116. 139, 165, 170 
Читана 165, 170 
Шарлан 170 
Шаяци 129, 136. 169 

Търгоаскн тсфтсрн и сметки 165, 
173. 176 

Търгогхэш фалптн 141 
Търноцска конституция — вж 

Кон с т и т у и и я 
Търноаско въстанне — вж Въс* 

т а ц ц я — Г а б р о а с к о 
<Тъф нопско) > ъ с т й й и е 
(1862) 

Убийства 116, 159 
Убийства на политически денпи 

136 
Удостоверения — пж С а и л е-

ТСЈЈЛТВ а, у д о с т д о ре и и я 
Ухаэн 177 
Укрепления 122 
Уннатша пропаганда, униатство 

95, 140. 159; аж и К а т о л и 
чески а п р о п а г а н д а 

Университета III. 116, 119, 126, 
131, 153. 156. 175; пж н Лек* 
ц »иг. л с к т о р и: У ч и А и щ-
ко 1! п р л г п е т н о д е л о 

Устав«, пвосктоуставц 87, 95, III, 
113. 128-129'. 132, 155. 164, 
1ОД; **ж и Б ъ л г а о с к ' о на* 
г то» а л и п-рсволЮ11 кон
ца д в иж €йп е — У с т а 9 
на Б Р Ц К 
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Ученически бунт (1883) 166 
Учоинчосхн дружества — г.ж 

Д р у ж е с т в а . . . — У но н и-
п е с к и д р у ж е с т о а 

УЧпдншво н иросветно дело (оЛ-
шо) 95, 97, ПО—III, 128-129. 
132, 137, 141, 159. 165-166, 170, 
173-174 

Българи, учащи а Аистрня 
ч Ш , 119, 154, 165. 173 

Българи. учэиш в Германия 
122 

Българи, учащн в Румыния 
114, 116 

Б*ог.-ри, учащн и Русня 87— 
83, 9 1 111-113. 116, 122. 
126. 134, 137. 13Э, 141. 144. 
Мб, 156, 173 

Българн, учащн в Сърбня н 
Хърр&ТСКО 87. 112. 133. 173 

Българн, учащи I» Царпград 
122 

Бългзон. учащн в Чехия 87— 
88. 122 

Българи, учашн в ШпеЙна* 
рвя 173 

Ъъ-.горскн гимназии I I I , 137. 
153-156. 171, 173, 175 

ДмдаюЛМ абшпованнс 87, 
94, Ив, 130, 173 

Мушкално образование (75 
Стипендии ПК 148, 156. 173. 

175 
Учсбнн заведения я чужбина 37. 

ПО, 116, 126, НО. 154. 1№. 175 
Учсбнн пособия, учсбнн иомэга-

ла ПК 128 
Учсбинвн, учсбнн руководства. 

Учебна литератур» 128^129. 
137, 165. 170. 173 

Учаши 112, 129. 139. 166, 173 
Ученически спнлетелстпа 123, 173 
Учнлнша 92. 94, 112— ИЗ, 119, 

123, 129, I*;. 139. 141—142, 146. 
154, 159. 165-166, 169-170, 
173—174 

Учнлшшш библиотеки 119, 166 
Учплншнн инспекции, учнлншнп 

ниспектори (23; 173 
Учнлшппн ипегоятелеша, учнлнш-

НН настоятели ПК П2, 116, 129 
УЧ1СЛ1ПШШ ГфЯШМШЩН 128 
Училншнн програмя 129. 132. 146, 

Учители 92, 94, 97. 110—112, 115, 
122, 123, 128-130,. 135. 141— 
142, 152, 151, 156. 159. 162. 165-
(66. 170. 173-175 

Учители бтдоарн п чуждк 
учсбнн зпвеюнич 141; ож 
II Лр м г иск и уч и л к* 
т а ; У и и п е р с и т е т и 

Учнтелекн дружества — т»ж 
Д р у же с т а л — Учи
т е л е й и д р у ж е с т в а 

Чуждн учнлнта а Българня 
'95. 156 

Учрвднтелно народа събрппне 
(1879) — нж Н а р о д н о с-».* 
б р л и и с. и Й р о д н н п р е д . 
с т а џи т е л и 

Фапрнхн, фабрикант 87, II? 
Пьрна б-мгарежя фабрики за 

прерлботка на вълна — 
Габроао 112 

Спнртопариа фабрика — Я"-
бол 169 

Стъклирска фабрика*. - * с. Ге-
бел же, Варнснско 95 

Тютюнсаа фабрика — Ямбо; 
169 

Фяблнка за ггьлнэ — Тряапа 
1$) 

Фабрика ля оШсупорни тух
ли — с. С*сф. Бурглско 
169 

Фабрика з?т червей воегк п 
мдгтаао 123 

Фсрнлни 129. 145. 159, 165 
Физика 170 
Философия III 
Финален* финансов»? въпросн, фн-

нансоан управления 112. 177 
ФОЛКЛОР. фотклорпстл 87. 111, 

115. 128. 173: »Ж и Б а в и н я ; 
О б и ч л и ; 11 я р о д и и /\ е с-
ни: Н а р о д н и п р н к а з к н ; 
П о г о и о р к и; П о с л о в и и и. 
П р е д а н и я 

Фотография 156 
Фотолитография 158 
Френскн писатели 135 
Френско-пруска война—вж В о Я-

пи — Ф р е н с к о - п р у с к а 
и о Л и а 
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Хаджистанрево въстаннс (!862)-
вж В ъ с т а н п п — Г а б р о а -
с к о (Т ъ р и о а с к о — 1862) 

Хайдути 87. 116, 123. 136; вж к 
В о А в о д н 

Хлпове 176 
Харяч (бсдел) — вж Д л н ъ ц И... 
Хатихумаюн (1856) — вж Р е-

ф и р м н 
Хсрисговннцн 87 
ХИМИЙ 129 
ХИМИИ 133. [75 
Хнршова железннна — вж Ж** 

л с з о и 1- т н о д е л о 
ХмсрЯ 116, 148, 159, 165. 173 
Хора вс 175 
Художники 153 
Хумор, "умористнчнн иесгшщн 

122, 173 
Хържпоко аиишлнсп'чсско дви

жение — вж С о ц н а л и-
с т н ч с с к о л " л жен не 

Царнградска патриаршня 142, ож 
и Г ь р ц н, г р ъ ц к о д у х о 
в е н с т в а 

Цариградскн затвори—вж 3 а I-
вор и 

Цензура 100. 112 
Цени ид стоки 142. 152» 165, 170 
Цнглнскн однк- 173 
Църхвн — вж Ч е р к в н 
.•Червей календэр" 135 
Ч ре шов и топчета 92 
Черквн. черковни въпроси 112—113. 

116. 128, 139. 159. 165. 167, 171. 
!77 

Черкслп 123 
Нсрковси выгвос - »жЧсркои-

ио-и л ц и о п а л и о б о р б а 
Черковнп обппиш, черковнн ЙОС* 

тонтелства 116. 128. 138, 142. 
168. 17! 

Черковнн одежди, черковии вещи 
111. 137, 165 

Черковночшшюиалил борбл (об* 
шо1 95. 101, 111-113. 116. 118, 
129. 134, 136—137. 140-142. 
148. 159. 165. 168. 170 

Схизма 112 
Чсркоэнн събори 129. 159.168 

Черкопно песне, черковни иевцн 
142. 165. 175 

Чссгпуиання, юбилеи, праэнннн 
94. 111-113. 119, 129. 143. 146. 

171. 173. 175. 177; вж. и Ог-
л р а л н у ц а й с л -ра ' зндка 
ив К и р и л и М е т о д « и 

Чети* четннни (общо) 87, 116— 
117. 121-122. 124. 162—164; аж 
и М а к с д о и с к п в ъ п р •) с 
и я а ц и о н а л »о о с в о б о -
д н т с д й О с н и ж е н и е чга 
б ъ л г а р и тс а М а к е д о 
ния — Ч е т и 

Чсрвеноводска чета 136, 163; 
вж и В ъ с т я н и я — Ста* 

п о з а г о р с к о в ъ е т а н н е 
Чета на Г, Бенковскн 171; 

вж и Въ-ста ни я — Ап-
р*и л с к о р 1» с т а и и е 

Чета ил П. Хитов 87, 116, 

125, 136, 102 
Чета ил Пстко войвода 155 
Четл ил поп Харнгон н Бачо 

Киро 15) 
Чета на Стояи Софийски 87 
Чета на Филип Тотю 95. 98. 

116, 125, 136. 162 
Чета ил Хаджи Днмигьр н 

Стефан Караджа 87, 95. 
111, 122, 125. 136. 151, 154, 
171 

ЧСТО на Хр. Ботов 87, 93. 
102, 112, 122, 125. 129. III. 
103 

Чехи 87, 122 
Чешки език 100 
Чннозннцн 140, 112. 155, 171, 177 
Чнслителпнш! 129 
Читалшца, чнтэлшцио дело, чнта-

■гг'м 1И1 деЛцн (общо) 111. 129, 
132, 136, 167 

Бългэрскп чнталшце — Бол-
град 116 

Българско чнтллнше - Брат
ска любоо" — Букурещ 116, 
154 

Българгко чнтплнще — Пор-
гово 87 

Българско чнталшце — Ца-
рнграл 132 

Чнталише във Велико Тър* 
ново 118 

Чнталшце — Копрнмиица 92 
Чнталише „Развитие** — Раз-

град 150 
Читалише «Оьгласие* — Раз» 

град 150 
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Чнтдлнще — Русс 122 
Чнтэлнще — Свтдов 165 
Чнталнкцс „Зора* — Слнвсн 

95 
Чнталнще окръжно „Алеко 

Константинов" — София 150 
Чнфлншкн здми 177 
Чорбаджпн 103, 129 
Чума 165 

Шнфри 122 
Шосета 154; вж и П ъ т и ш а 

п с ъ о б щ с н нп 
Шпнонн 87. 95. 122. 133 
Юбилеи — вж Ч <: с т в у в а и и *, 

ю 0 и леи« п р а л н и а •■ 
Юшур (десятые) — уж Л а :: I 

СИ« • • 



С Ъ Д Ъ Р Ж А Н Н Е 

Прмгамр 

Обзор яа Ф о и а • к с т # 

Фонд № 87—Пананот Иаыоа Хитов < д 
№88— Дананл Христов Попов 15 
№89—Иван Тодоров Драсов 18 
№ 90 — Христе Ннколов Максдвдсхк 19 
№91 — Дцчигър Нкколга Общи . 21 
№92 —Петхо Тодоров Бояджиев — Кундурджнята . • . 22 
№93— Стоян Стоянов Займов 23 
№94 — РаЛна Попгеоргнсва Фугековд 25 
№95 —Д-р Георги Вълхо» Мнрчович 27 
№ 9 6 - Ото« Иванов Хаджидинчо* 29 

я №97 —Поп Недсдьо Иванов Ничолов 31 
№ 98 — Филип Тотю Тодорон 32 
№ 99 — Георги Стойче» (СтоЛкович) - . 34 

„ №100^ Захар» Стон нов Джедов 35 
. №101—Христо Иванов — Голенцц 37 
- №102 —Том» Станчев (Станса) Хшроа 3« 

№103—-Чаете« революционен комитет — Слиаец « * , . 40 
№104—Георги Атаиасов Зафпроа . . . * 41 
№ 105 — Българско Лчагогворнтслно общество (ВБО) — Гюргево*2 

„ №106 — Инж. Драгой Василев * Шопов 43 
н №107 —Андрей Матгв (Матеев) 43 

№ 108 —Иоборническа комненя в Копрнащиад 44 
№109— Толор Иванов Шопов 45 
№110 —Тодор Пссй Стояков , џ « 4 , 46 

: ц №111—Проф. Марин Стоянов Дрияоа 48 
;

и № 112 — Свстосли» Нкколоа Миларов (Сапунов) . ш , , 51 
№113 —Николай Хрнстофоровнч Падауэов 57 
№1Ы—Сидгр Костадинов Гръичаров . , . . . * > 60 

15 04*ор ия »рдимклт* {оидосс пъ 



Фвнд *& 115 — Стефан Илия Вврковнч (1 
щ N9 116 — Ивач Попвелчев Грудов 62 

АН 17 —Тома Антонов Кърджнев 65 
* №118—Петър Василев Гюмгошев г , , ш . $6 
., № 119 — Антон Хаджнгеоргнев Драндар 67 
„ ЛЬ 120 — Днмитър Гнпчев (Тчнов) Панов 69 
» Л* 121 — Михаил (Мнхал) Хаджнславчев (Сла&чев) , . 69 
„ № 122 — Никола Тнхов Обрмснов 70 
- №123 — Филип Стоянов Симндов . . . 75 
и АН24 —Никола Георгиев Кабакчиьв 78 
и №125 — РаПчо Попхрнсгов Попович . . . 80 
,. №126— Иван (Ванката) Попхрнстов . . , , . . . . 81 

ЛЪ127 — Днмитър Вуловнч 82 
„ А? 128—Поп Милан Георгиев Лнмов 83 
ч А* 129 — Хрнсто Никифоров Досиалов 84 

№ 130— Евгения Иванова Шехсрджпева — Сахарова . , 88 
„ №131—Днмитър Иванов Золотовнч 88 

А1* 132 — Българско чнгалпще в Царнград 89 
№133—Иван (Иванчи, Пованчо) Стефанов , - - - . 90 

* Аз 131 — Иларион Млкарнонолскн. Митрополит 
Търновскн 91 

„ №135 —ПеЙо Радев Гарвалов ? -, 92 
_ №136-Стати Попов 94 
„ №137 —Игнатий Рилски '. 95 
„ А'? 138— Васнл Гаичсв Васвлев . - , . , . 97 
- А> 139 —Теодосий {Богдан) Поптоодосиев Нкономов , . , 99 
* № 140 — Иосиф Генов ДаЛксло» Ю1 

Аэ 141 —Иван Петкоа Слаосмков , , . . * 102 
и № 142 —- Васнл Цветков (Цвстаноа) Пупсшкоя 104 
„ № 143 — Димнтър Кръстсв Попов 105 
- № 144 — Меркурий Димитриев Грзматиков 106 
- А* 145— Гаврил Баев Кръсгсвкч 106 
„ № 146 — Васнл Друмев (митр. Климент Търновоси) . . '07 
ч №147 —Свет. Нснчо Милков Далакчнев III 

№ 148 — Аверкнй Попстоянов (Стоянов) . 111 
и А% 149 — Пованчо (Мванчо) и Костакн Пованчов 

Иоваичович) Анкоин 112 
ч №150 — Марин Христов Цонзаров !14 
« №151 — Свет. Петко Тодоров (Тошев) франтов * « ■ . 115 
« №152—Георги (Герго. Георго) Стоиков Симеонов ■ . .+ П8 
„ № 153 —Константин ВмичкоР Петкоб 119 
- № 154 — Д-р Иван Христов Кзсабов 120 
„ Л* 155 — Централен комитет на гнмнастнческнтс дружества 

в Южна Бългэрня — Пловдив (таен комитет) 125 



Фонд № 156—Георги Яковлев Кирков 127 
„ №157 —Мара Иванова Белчева 130 

№158— Пенчо Петков Сллвейков 130 
., Л) 159 — Станпо Ннколов Брадинов 132 

ч №160—Д-р Днмнтър Петров Моллов 134 
« .V* 161 — Алсксандър Теодоропнч Головни 135 

№162 — Михаил Георгиев Греков 136 
X» 163—Георги Хзджнпстров Пстковпч 137 
№164 — Тодор Лтанасов Божннов . . . . . . . . 138 
№165 — Цнятко Рздославов Кансв Ы1 
-V* 166 — Хрнсто Вьюков Димитров 146 
№!67 — Бачо Киро Петров 147 

.. № 168 — Стефан Петров Стефанов 148 
* №169 —Руско (Русчо) Вълков Маркович 149 

№ 170 — Днмнтър А^геловнч (Ангелов) Кръсткч и братя П* 
ТЪр II АЈСХО КрЪСТНЧ 151 

и Л? 171 — Павел Петров (Шопов 153 
и № 172 — Хрнсто Инков (?) ГаПтанджисо - , 158 
м №173— Цанн Гннчов Шкнлърпео . 159 

№ 174 — Константин Меткой Бошков , . . . • . . . 163 
и № [75— Днмнтър Хадж «Георгиев Хаджнгснчси , . л . в 165 

и №176 — Христа (Хрнстаки) Танеп Витанов И братя . . . 167 
„ № 177 - Тома Василев (Василев) Цоков , 168 

С п р а в о ч с н а I з р а т 
Таблица на мрнстнте украшения , 171 
Съкратснн заглавия на но*чссто иитирани бнблнографскн нзгочшщн 173 

Спнсъ кна фондовете , 176 
Указател на собствсшпс имен:* , . . . 17Х 
Укадатсл па ггографскнтс ■имена 201 
Мрслистнџ-тематшкчс указагел щ , , 207 
Одържаине . аш . . 225 
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