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Семейство: съпруга Магда на 65 г., дъщеря Савета. 
  
Животописна бележка: „През 1912–1913 г. постъпих в Македоно-
одринското опълчение като доброволец, без да подлежа на набор и 
повикване, в III Солунска дружина, 1-ва рота, 3-ти взвод.“ 
 
Пенсията е одобрена и отпусната от Министерски съвет. 
 
386К, оп.4, а.e.294. 
 
 
 
№ 295 
 
Йордан Соколов (66 г.) 
род. в Неготино 
жив. в Неготино 
04.03.1943 г. 
 
Заслуги: бил доброволец в Македоно-одринското опълчение. 
 
Семейство: съпруга Коцана на 56 г., син Владо на 30 г., дъщеря Алтуна 
на 20 г., син Кирил на 22 г., син Димитър на 16 г., дъщеря Спасия на 18 г., 
дъщеря Любица на 12 г. 
 
Животописна бележка: „През 1912–1913 г. постъпих в Македоно-
одринското опълчение като доброволец, без да подлежа на набор и 
повикване, доброволно, в VII Кумановска дружина, 1-ва рота, пор. № 3.“ 
 
Пенсията е одобрена и отпусната от Министерски съвет. 
 
386К, оп.4, а.e.295. 
 
 
 
№ 296 
 
Илия Атанасов Шонев (70 г.) 
род. в с. Смърдеш, Костурско 
жив. в Пловдив 
04.03.1943 г. 
 
Заслуги: доброволец в Македоно-одринското опълчение през 1912–1913 
г.; взел участие в сражения и през Илинденското въстание. 
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Семейство: съпруга Мария, р. 1882 г., син Атанас, р. 1924 г. 
 
Животописна бележка: „Роден съм в Смърдеш, Костурско, на 18.01.1873 
г. Пораснах под двойното иго на турци и гърци и в душата ми се появи 
двойна омраза към поробителите на моите сънародници. Тая омраза ме 
накара да потърся прехраната си далеч от бащино огнище, в Мала Азия, 
в гр. Балакисер353. През 1902 г. получих известие от съселянин, идещ от 
България, че там се готви нещо велико. Върнах се в родния си край. Есен 
беше. Посрещнaха ме близките колкото радостно, толкова и тъжно. 
Разбрах причината. Имаше комити. Пожелах да видя тия комити и това 
стана скоро. Бодри, смели, с висок дух за себежертва пред олтарa на 
родината те ме завладяха. Постъпих в редовете им. 1903 г. Робът въстана! 
Дадох клетва, че ще умра в борбата за свободата на Отечеството. Наскоро 
започнаха и военните действия.  

1. Взех участие в освобождаването на безсмъртния българин 
Борис Сарафов, обграден в Смърдеш; 

2. Борба с турците и гърците в с. Желево;  
3. Наше нападение на Жервени; 
4. Нападение на гр. Биглища и Капещица;  
Голем бой в Смърдешката планина и в тъй наречената местност 

Локвата. Силна турска войскова част ни обгради от Преспанското до 
Костурското езеро и ние се видехме принудени да се оттеглим в 
планината Герман. Там прекарахме два дни спокойно. Потеглихме 
обратно за Костур, заехме планината на с. Апоскеп, където срещнахме 
редовна турска войска. След кръвопролитно сражение и много загуби за 
неприятелите ние се оттеглихме и разформировахме. Дойде Балканската 
война. Радостта ми, че ще водим война с тиранина немаше граници. 
Записах се доброволно в казармите в 9-ти пехотен полк в Пловдив, в 
редовете на МОО. Отпътувахме за София, върнахме се в Пловдив. На 
гарата Нейно Величество царица Елеонора лично ни поздрави и предаде 
бойното знаме. Потеглихме за Хасково. Дадохме клетва там. Тръгнахме 
за Кърджали и Карлъка. Там водихме един бой и превзехме Гюмурджина. 
За тази ми храброст бех награден с ордена „За храброст“ IV степен. 
Настъпихме към Фере и Софлу и без бой пленихме Енвер Ходжа. Оттам 
– на Мраморно море. Турския десант при Шаркьой отбихме геройски. 
Настъпи мира с Турция и по обратния път през Инсал, Гюмюрджина, 
Демир Хисар, Петрич, Струмица, Щип, Кочани и Султан тепе се 
завърнахме в България. Тук се отдадох както всички мои сънародници-
бежанци на тих спокоен труд.“ 
 
Пенсията е одобрена и отпусната от Министерски съвет. 
 
386К, оп.4, а.e.296. 
                                                
353 Има предвид гр. Балъкесир. 


