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№ 174 
 
Димитър Василев Чостов (60 г.) 
род. в с. Загоричани262, Костурско 
жив. в Пловдив 
23.02.1943 г. 
 
Заслуги: взел живо участие в сраженията през Илинденското въстание. 
 
Семейство: съпруга Тинка, р. 1880 г., син Спиро, р. 1900 г., внуци Григор 
Спиров, р. 1924 г., Димитър Спиров, р. 1930 г., внучка Мария Спирова, р. 
1927 г. 
 
Животописна бележка: „Роден съм в Загоричани, Костурско, от 
родители българи. През 1902 г. бех покръстен да служа на В.М.Р. 
организация в с. Олища от войводите Пандо Кляшев и Иван Попов и, 
изпълнявайки заповедите на организацията, пренасях тайни писма до 
комисиите в с. Пътеле, Върбени и др. Пренасях оръжие от с. Лошница за 
въоръжаване на населението. Взел съм активно участие на Илинденското 
въстание под войводството на началниците Манол Розов и Михаил 
Николов263 и участвувах при превземането на гр. Клисура и Невеска. 
Пребродих целото Костурско като преследвани от войската и сме 
достигнали до Преспанското езеро и Германската планина. След 
изгоряването почти на всички български села в Костурско принудени 
бехме да го напуснем и един въстанишки отряд от 700 души се отправи 
за Леринско и Мориховско, водени от началниците Манол Розов и 
Михаил Николов. Там дадохме сражения при с. Пожар и Чанища и 
паднаха убити освен четници и началника Манол Розов. Срещнахме се с 
члена от щаба на въстаниците Борис Сарафов, Гьорче Петров и др. и ни 
бе заповедено да се върнем обратно в Костурско, понеже въстанието се 
прекратява. На връщане, при едно сражение с войската, попаднах в четите 
на Алекси Торунджов264 и Пандил Шишков. Бродих с тех, като главна 
база ни беше Черкезкото езеро, служейки ни за скривалище. Прибрах се 
в изгореното ни село чак на края на месец октомври, като оръжието ни 
беше прибрано от войводите и складирано в тайно място. Понеже не 
можах да търпя ново гръцко робство, напуснах родното село през 1924 г. 
и се прибрах да живея в свободна България, сега в Пловдив.“ 
 
Пенсията е одобрена и отпусната от Министерски съвет. 

                                                
262 Дн. Василиада в Гърция. 
263 Михаил Николов Розов (1874–1935) е костурски войвода на ВМОРО, родом от с. Бобища, 
Костурско. 
264 Александър Турунджев (1872–1905) е лерински войвода на ВМОРО, родом от с. Екши Су, 
Леринско. 


