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Летничков връх срещу два табура турска войска. Турския аскер през 
въстанието ограби всичката ни покъщнина и добитък, а къщата ни 
опожариха. Домашните ми избегаха голи в гората. Баща ми и майка ми 
беха заловени и немилостиво изтезавани. Поради нанесения им побой 
след десет дни, в една седмица, един след друг починаха. След въстанието 
избегах в Америка, откъдето се завърнах през 1913 г. Със спестените ми 
пари направих по-хубава къща, но през гръцкия режим станах по-
нещастен. Поради народностното ми съзнание бех подложен на 
безразборно малтретиране от гърците. На 30.06. същата година бех 
арестуван от властта, изтезаван до безсъзнание, закараха ме във военното 
комендантство. Освободен през 1916 г., избегах пак в Америка да работя. 
През общата война, след напускането на българските войски, гръцките 
чети нахлуха, ограбиха домовете ни и добитъка и опожариха къщата ни. 
Така за втори път семейството ми остана без подслон и голи се прибрахме 
в България, където и аз се завърнах. Всичките ми недвижими имоти се 
заграбиха от пришълци от Азия.“ 
 
Пенсията е одобрена и отпусната от Министерски съвет. 
 
386К, оп.4, а.e.340. 
 
 
 
№ 341 
 
Лазар Димитров Кенков (83 г.) 
род. в с. Косинец, Костурско 
жив. във Варна 
05.03.1943 г. 
 
Заслуги: участвал като четник с оръжие в ръка в сражения с турски аскери 
за освобождението на Македония през Илинденското въстание. 
 
Семейство: съпруга София, р. 1876 г. 
 
Животописна бележка: „Като член на ВМОРО в родното ми село през 
Илинденското въстание (1903 г.) бех четник в селската чета под 
войводството на брат ми Георги. С тази чета ведно с другите чети и 
горските началници на Костурския ревoлюционен район взех участие в 
сраженията с турския аскер при всичките акции и сражения. Участвувах 
в сражението на 31.05.1903 г. в нашата планина, Локвата, където цел ден 
се води сражение с аскера от Билища и Костур. В това сражение избиха 
13 момчета. При провъзгласяване въстанието с нашата чета нападнахме 
турското с. Жервени. Това беше първата наша акция по плана на 
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въстанието. В сражението паднаха 5–6 души от турците и те се разбегаха. 
Ние го запалихме. Когато нахлуха войските за потушаване на въстанието, 
нашето село го изгориха до основи, а населението бе подложено под нож. 
След неколко дни нахлуха турци от близките села за грабеж. Аз, Кането 
Ниновски и Ставро Пинзо от четата нападнахме башибозука, убихме 
двама и един ранихме. Другите турци – каквото беха прибрали от 
останалите вещи, се разбегаха и захвърлиха всичко. По убийството на 
джандармерийския чауш Зюлфо в кулите при Бей бунар през 1902 г. баща 
ми Димитър, който беше кмет на селото, бе арестуван в Костур наедно с 
Янаки Палчев и изтезаван. След това го закараха в Корча, където лежа 
една година и почина в затвора вследствие големите изтезания. Като 
бежанец в Подградец, Албания, през Общата война – от 15.11.1916 г. до 
11.09.1917 г., постъпих доброволец в партизанската рота на 2-ра 
планинска дивизия под началството на Никола Лефтеров и взех участие 
във всички боеве. В сражението при турското теке Бити куки бех ранен в 
десната ръка и имам повреда на показалеца. През 1917 г. всичките ни овце 
и работен добитък ни ограбиха гърците, а жена ми, снаха ми и всички 
роднини арестуваха и закараха в Костур, където ги държаха арестувани и 
изтезаваха цели два месеца. Целото ни имотно състояние се съсипа и 
разори. Останахме голи и без подслон.“ 
 
Пенсията е одобрена и отпусната от Министерски съвет. 
 
386К, оп.4, а.e.341. 
 
 
 
№ 342 
 
Лазар Стоянов Мицов (71 г.) 
род. в с. Смърдеш, Костурско 
жив. в с. Доброплодно, Варненско 
19.03.1943 г. 
 
Заслуги: документите липсват, изгорели. 
 
Семейство: съпруга Зоя, р. 1872 г. 
  
Животописна бележка: „1. Участвувал съм в сражението през месец май 
1903 г. под войводството на Чекаларов на връх Локва; 2. През юлий месец 
пак със същия войвода – в гр. Билища и с. Капещица, от гдето изгонихме 
турския аскер и башибозука от града; 3. През месец септември същата 
година съм вземал участие в сражението при с. Апоскеп, Костурско, пак 
със същия войвода и много други мой съселяни като Пандо Кляшев, 


