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ръководители по-късно, през 1903 г., на Странджанското въстание, 
известно под името Преображенско въстание, обявено на Петрова Нива, 
Малкотърновско. Покойния Яни Тодоров Мангинов беше от първите 
членове на образуваните комитети и сам лично присъствува с нас на 
Петрова Нива под войводството на Стоян Петров, като му беше възложен 
южния сектор към с. Инджекьой, Бунархисарско. През цялото време на 
сраженията до потушаването на въстанието, с пушка в ръка, неотделно 
участвува във всички сражения. След потушаването на въстанието ние се 
намерихме с него в България и поради това, че бяхме обявени за 
въстаници, амнистията на султана не се отнасяше за нас. Затова и 
покойния остана в България, и умря в нея, без да види родното си място.“ 
 
Пенсията е одобрена и отпусната от Министерски съвет. 
 
386К, оп.4, а.e.394. 
 
 
 
№ 395 
 
Йордана Трайчева Наутлиева (80 г.) 
род. в Щип 
жив. в Щип 
23.03.1943 г. 
 
Заслуги: майка на Миялче Трайков Наутлиев – четник терорист; пада убит 
в сражение със сръбските власти при с. Калиманци. 
 
Семейство: вдовица. 
 
Животописна бележка: „Починалият ѝ син Миялче Трайков Наутлиев, 
родом от гр. Щип, по народност българин, пада убит от злодейската 
сръбска ръка като четник терорист в сражение със сръбските власти при 
с. Калиманци, Царевоселско, през 1924 г. В сражение са били целата чета 
заедно с войводата им Панче Михайлов-Мечето, обаче само той е паднал 
убит в сражението от четата на гореспоменатия войвода.“ 
 
Пенсията е одобрена и отпусната от Министерски съвет. 
 
386К, оп.4, а.e.395. 
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№ 396 
 
Йордана Атанасова Стамболиева (70 г.) 
род. в с. Негрево, Беровско 
жив. в с. Негрево, Беровско 
16.04.1943 г. 
 
Заслуги: майка на Иван Атанасов Стамболиев, взел участие с оръжие в 
ръка в четнически сражения в местността Шабан и др. 
 
Семейство: син Иван Атанасов Стамболиев (поч. 1928 г.) от Негрево, 
брат Герасим на 35 г., снаха Зора на 35 г., внучка Мария на 8 г., внук 
Стефан на 5 г. 
 
Животописна бележка: „Йордана Ат. Стамболиева от с. Негрево, 
българка, от баща Иван Кочов и майка Гека Иванова Комтурова: 1. Имах 
син Иван Атанасов Стамболиев, който през 1921 г. избега в България 
поради преследване от сръбската власт; 2. През 1922 г. стана нелегален с 
четата на Борис Тиков Малешевски416, околийски войвода; 3. През 1923 
г. стана куриер на ВМРО заедно с Антим Ковачки, негов помощник; 4. 
При сражението в местността Шабан, Беровско, води сражение със 
сръбските потери и спаси ранения Коле Бръндев, четник от четата на 
малешевския околийски войвода Стоян Кантуров. През 1928 г. загинал в 
неизвестност.“ 
 
Пенсията е одобрена и отпусната от Министерски съвет. 
 
386К, оп.4, а.e.396. 
 
 
№ 397 
 
Кера Атанасова Н. Кулджиева (65 г.) 
род. в с. Манастир417, Гюмурджинско 
жив. в Созопол 
19.04.1943 г. 
 
Заслуги: съпруга на Атанас Н. Кулджиев – бил е в четата на Таню 
Николов; като такъв е бил заловен от турската власт, арестуван и осъден 
на 10 г. затвор; излежал е 3 г. и умрял в одринския затвор. 
 
Семейство: вдовица. 
                                                
416 Борис Тиков (1898–1972) е войвода на ВМРО, родом от Кюстендил. 
417 Дн. Монастири в Гърция. 


