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срещу турската войска за освобождението на този край от турците 
поробители.“ 
 
Пенсията е одобрена и отпусната от Министерски съвет. 
 
386К, оп.4, а.e.375. 
 
 
 
№ 376 
 
Доне Деянов Гацов (83 г.) 
род. в с. Таринци, Щипско 
жив. в Щип 
29.04.1943 г. 
 
Заслуги: баща на Лазар Донев Гацов, осъден на 20 г. затвор от сръбската 
власт при убийството на българския предател Стоян Мишев, след като 
лежал 4 г. в затвора във вериги,  умира. 
 
Семейство: син Никола на 43 г., снаха Павлина на 40 г., внучка Ценка на 
18 г., внучка Загорка на 14 г., внучка Олга на 11 г., внучка Надежда на 5 
г., внучка Смилка на 3 г. 
 
Животописна бележка: „Починалия Лазар Донев Гацов, бивш от гр. 
Щип, като активен член във ВМРО в Щип, е бил от страна на сръбските 
тиранически власти през 1924 г. арестуван поради убийството на 
българския предател и шпион Стоян Мишев. След големите мъчения над 
починалия Лазар той биде осъден на 20 г. строг тъмничен затвор с вериги 
и изпратен в скопския областен затвор на издържаване на присъдата. От 
скопския областен затвор, като опасен по сърбите, бе препратен в 
централна Сърбия – Лепа Глава400, където от големи мъки и изтезавания 
след 5-годишния затвор умира в затвора като жертва за свободата на 
Македония. Настоящата животописна бележка я даваме на Доне Деянов 
Гоцов от Щип, за да му послужи при получаване на народна пенсия като 
заслужен баща на починалия деец за освобождението и обединението на 
Македония към майката България.“ 
 
Пенсията е одобрена и отпусната от Министерски съвет. 
 
386К, оп.4, а.e.376. 
 
 
                                                
400 Лепоглава се намира в Хърватска, в близост до град Вараждин. 
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№ 22 
 

 
Трайко Манев (под стрелката) от Щип, след задържането си от 

сръбските власти; пенсия № 392 
 

№ 23 
 

 
Лазар Донев Гацов (№2) от Щип като затворник в Лепоглава (дн. 

Хърватия), фотографиран малко преди да почине в затвора; 
пенсия № 376 
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№ 24 
 

 
Животописна бележка на Лазар Донев Гацов от с. Щип,  

написана от баща му Доне; пенсия № 376 
 
 
 

 
 


