


Книга №3 от поредицата
«Материали за историята на македонското освободително движение»:

«Ръкописно завещание на д-Р ХРисто татаРчев»

Съдържание:

1) Текстът на завещанието в оригинал на български 
език                                                                                    стр. 2
2) Текстът на завещанието преведен в македонски      
вестник                                                                              стр. 4
3) Снимки на оригинала на завещанието                        стр. 5

Завещанието на д-р Христо Татарчев е публикувано 
в интернет от българския историк Цочо Билярски. 

На него завещанието му е предоставено от 
дългогодишната сътрудничка на Иван Михайлов 

г-жа Вида Боева Попова от Рим (родена в Охрид).

София,
Ноемрви 2014

Тази електронна брошура е съставена и публикувана от
„Библиотека Струмски“ – www.strumski.com 

 
ISBN 978-619-7212-05-1



1

Основателят на ВМОРО д-р Христо Татарчев от град 
Ресен, Вардарска Македония пише собственоръчно 
ръкописно своето завещание на 6 юли 1942 г. в Торино 
в присъствието на свидетелите д-р Христо Манов, д-р 
Тома Флоров и архитект Никола Дюлгеров. Завещанието е 
потвърдено в Торино на 31 януари 1952 г. 3,5 седмици след 
смъртта на д-р Татарчев от Бусомети Анжела, д-р Христо 
Манов и д-р Тома Флоров.
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Текстът на завещанието в оригинал на български език:

„Собственоръчно завещание

Подписаният д-р Христо Н. Татарчев, живущ в град Торино, 
Италия, написах собственоръчно настоящето ми завещание 
по свободна воля и пълно съзнание, без всяко външно 
вмешателство, принуждение, с което завещавам на жена си 
София д-р Христо Н. Татарчева, Петро Логотети, живуща тоже, 
както и аз, временно в град Торино, Via Gioberti 24, всичкия 
си недвижим имот, идеалната част от къщата, находяща се на 
ъгъла на улица „Цар Борис” и „Екзарх Йосиф” в град София, 
България, и всички парични суми, намирающи се в Българските 
и Италианските банки, и я правя моя единствена наследница 
по завещание съгласно законите на страната ми България. Мое 
желание е след нейната охолна издръжка до смъртта й, ако 
остане нещо от моята идеална част от горепоменатата къща, да 
бъде дадено по равна част на общините: Ку[ку]шка и Ресенска 
в Македония за просветително-културни цели, ако последните 
общини са в пределите на голяма България; в противен случай 
да се да[де] това, за просветителни-културни цели, на общината 
на който и да [е] македонски град, останал под българска 
власт, изпаднал най-много в просветно-културно отношение. 
С настоящето ми завещание изразявам последната моя воля и 
обезсилвам всички предшестващи го саморъчни завещания, 
написани от мен. Това завещание приключих днес на шести 
юлий хиляда деветстотин четиридесет и втора година в град 
Торино - Италия, в присъствието на моите съотечественици д-р 
Христо Манов, д-р Тома Флоров и архитект Никола Дюлгеров, 
всички живущи в Торино.
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Д-р Христо Н. Татарчев

Свидетели:

Д-р Хр. Манов

Д-р Т. Флоров

Арх. Н. Дюлгеров

[Заверка]

Торино, тридесет и първи януари хиляда деветстотин и 
петдесет и втора година 

Д-р Хр. Манов, Bussometti Angela, д-р Тома Флоров“
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Текстът на завещанието преведен в македонски вестник:

“Јас, долупотпишаниот д-р Христо Николов Татарчев, 
населен во Торино, Италија, го напишав своерачно следниот 
тестамент, по слободна волја и целосно сознание без какво и да 
е надворешно вмешување или принуда, со кое ~ го оставам во 
наследство на жена ми Софија, д-р Христо Николов Татарчева, 
Петро Логотети, која живее исто како и јас привремено во градот 
Торино, Виа Гилберти 24, целиот недвижен имот, идеалната 
половина дел од куќата која се наоѓа на аголот на улицата Цар 
Борис и Егзарх Јосиф во Софија, Бугарија и сите парични суми, 
кои се наоѓаат во бугарските и италијанските банки и ја правам 
моја единствена наследничка по тестамент, согласно законите 
на мојата држава Бугарија.

Моја желба е по нејзината... издршка до смртта, ако остане 
нешто од мојот идеален дел од гореспоменатата куќа да биде 
дадено по еднаков дел на општините кукушка и ресенска - 
Македонија, за просветно - културни цели, ако последните 
општини се во пределите на голема Бугарија; во спротивен случај 
да се даде за просветителни културни цели на општините на кој 
и да е македонски град кој останал под бугарска власт... Со овој 
тестамент ја изразувам последната моја волја и ги обезвреднувам 
сите претходни своерачни тестаменти напишани од мене. Овој 
тестамент го завршувам денес на шести јули илјада деветстотини 
и четириесет и втора година, во градот Торино, Италија во 
присуство на моите сонародници д-р Христо Манов, д-р Тома 
Флоров и архитект Никола Дулгеров, сите населени во Торино. 
 
Д-р Христо Татарчев”
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Първа страница на оригинала на завещанието:
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Втора страница от оригинала на завещанието:
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Трета страница от оригинала на завещанието:
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Текста на завещанието на д-р Христо Татарчев 
публикуван в македонски вестник.
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Текстът на завещанието и статия за д-р Христо Татарчев 
публикувани в онлайн изданието на македонския вестник 

“Дневник“, 11.01.2011


