Семейство: вдовица на Петко Димов Воденичаров, бивш жител на с.
Стоилово, поч. на 28.06.1936 г., дъщеря Руса на 41 г.
Животописна бележка: „Даваме настоящата животописна бележка за
лицето Петко Димов Горгов, бивш жител на с. Стоилово, че той е роден
през 1872 в с. Стоилово, че сега е покойник, че по народност бе българин,
че бе български поданик, че беше неграмотен, че по занятие беше
кошничар, че бе женен с 1 дете, че беше член на организационната чета
през 1903 г. в четата на воеводата Дико Георгев Джелебов и като такъв, с
оръжие в ръка, е взел живо участие в станалото на 6 август 1903 г. в с.
Стоилово сражение, Малкотърновско, срещу турската войска за
освобождаването на този край от турците поробители.“
Пенсията е одобрена и отпусната от Министерски съвет.
386К, оп.4, а.e.406.

№ 407
Мария Василева поп Томова (60 г.)
род. в с. Белица, Разложко
жив. в с. Белица, Разложко
12.02.1943 г.
Заслуги: съпруга на Васил поп Томов (поч.), като четник взел участие в
сражение в с. Белица; осъждан през 1903 г. за политическо убийство.
Семейство: съпруга на Васил поп Томов (поч.), син Владимир Василев
Поптомов на 33 г.
Животописна бележка: „Македонското освободително движение роди
титани на духа, които от пролетата си скъпоценна кръв пред олтара на
България записаха имената си за вечни времена в аналите на българската
история. Но то роди и плеяда дейци родолюбци, които макар и да не са
обкръжени с ореола на светци-герои като първите, беха готови да пролеят
кръвта си за родината. Те по Божия воля останаха живи в кървавата борба
срещу вековния враг – турчина, но със своите идеи и подвизи останаха
жив паметник и жива история за сегашното поколение, което ще черпи
поука и вдъхновение за повече правда и свобода. Такъв един скромен
труженик от рода на последните е и Васил п. Томов Василев, който зазида
своя камък за оградата на свободна България. Роден на 21 май 1874 г. в
китното балканско селище Белица, Разложко, разположено в южните
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склонове на Рила планина, де невга бродеше легендарната чета на Чавдар
войвода, той е закърмен и отгледан от стар свещенически род в голема
любов към брата роб и омраза към потисника турчин. Свършил
първоначалното си образование в родното си селище, а
прогимназиалното в Разлог (тогава Мехомия), той, жаден за повече наука,
измолва баща си да го прати в Сяр, където много успешно завършва
първия подготвителен курс за основни учители. Става учител в с. Плевня,
Драмско, а после в родното си село – Белица. Възпитан от баща си –
свещеник Тома Попов, в любов към всичко българско, той пръска обилна
светлина в душите на малките ученици българчета и ги подготвя за
великия ден – деня на революцията, когато македонския българин ще
трябва да скъса оковите на вековното турско робство.
Научил перфектно литературния турски език като никой друг в
Белица, за да бъде полезен на измъчените беличани, винаги, когато е
трябвало по най-различни поводи да се пише в турските учреждения, той
е бил в услуга на съселяните си българи.
Макар и големо село, в Белица интелигентните и събудени
българи се броели на пръсти. Турците, колкото и да са били късогледи,
разбирали, че духовете на българите са възбудени, че нещо се готви, че
има тайна революционна организация. И, естествено, те са винаги в
дирите на по-събудените селяни. Турската полиция търси удобен случай,
за да унищожи един по един първенците на революционното движение.
Една от ценните жертви, сложени пред олтаря на родината, е поп Тома
Василев – бащата на Васил п. Томов.
На 17 септемврий (стар стил) 1902 г., когато поп Тома Василев
отива уж по църковни работи в гр. Разлог, а всъщност да провери как се
развива разпита на хванатите българи – тайни комитетски хора,
пренасящи товари, оръжия, за околията, на връщане е проследен от
турците заптии, които знаели, че и той е таен комита, и при Бачевската
река е удушен в една урва, която и до ден днешен носи името
Поптомовото дере.
Разбира се, и сина – Васил п. Томов, изпада в немилост пред
турските власти. Началникът на турската стража в Белица му конфискува
къщата, като се настанява в нея. Една вечер той е повикан от първенците
турци на мохабет и, когато искат от него да каже кои бунтуват
населението, а той отрича, че има такива хора, неколко турци, начело с
местния помак Амди Чауш, го повличат към избата, за да го убият. Той
обаче по щастлива случайност се откопчава от тех, като се отървава с
разсичане на веждата с кама. От сега вече нататък той напуща тайния път
на революцията и отива нелегален в четата на юначния белички войвода
Георги Николов Попов422.
Наближава 1903 година – славната година на великата
Македонска епопея – Илинденското въстание. На 17 септемврий 1903 г.
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Георги Николов Поптеофилов (1883–1916) е белишки войвода на ВМОРО, родом от Белица.
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(стар стил) е вдигнато въстание и в Разложко. Белица е в първите редове,
за да стане изкупителна жертва. Тя е запалена от четирите краища. Щабът
на четите е в Рилската местност Рибните езера и веднага праща неколко
чети да се сражават в Разложко с турския аскер. Над с. Белица се явяват
четите на полк. Янков и Георги Николов. Васил п. Томов е в четата на
последния. Тя заема позиция на баира зад църковните гробища, водейки
дълго време сражение с турския аскер. Селото е обхванато от огнените
езици на пожара. Много български жени са излезли в Среде река, в
ливадите, където сметат, че е най-безопасно. Тук обаче връхлитат жадни
за плячка турци и извиват ками и приклади над главите на беззащитните
жени, търсейки злато. Четата на Георги Николов, в която е и Васил поп
Томов, се спуща покрай черквата към Среде река и в кърваво сражение
разпръсва турците, като отправя жените към гората за спасение. След това
Васил поп Томов е оставен на пост на улицата под черквата всред
свистенето на куршумите, за да посочва пътя на беличаните към рилските
гори. Така изтеглено населението, благодарение геройския дух на
четниците, беличаните дават сравнително малко жертви. Пренощувайки
в гората, пазени от четниците, които вече са пропъдили граничната турска
застава, беличани, на другия ден – 18 септември, прехвърлят границата –
билото на Рила планина и се озовават в Стара България.
По силата на една амнистия на другата година, 1904 г., Васил п.
Томов и всички беличани се връщат в Белица, за да строят нови домове в
родното пепелище. Тогава той бива избран единодушно от българското
население за мухтар (кмет) на християнското население в Белица, като
запазва най-енергично неговите жизнени права.
Сега се сблъскват два мирогледа: този на турчина, считайки
българите за „покорна рая“ (стадо) и този на българина – водач, да
отстоява българските интереси на беличани. Но турците не могат да
търпят него – човека, който работи за българската кауза. Те ще си
отмъстят както на бащата, стига само малко коз да имат.
Околийския революционен комитет в гр. Разлог изпраща на ...423
юлий 1905 г. четници, за да убият един от най-свирепите турци,
страшилището на Белица – Насъф Тапанарски, помак, който е взел живо
участие в Баташкото клане, като се върнал от там с неумити в кърви ръце,
хвалейки се, че избил десетки гяури. На 5 юлий като гръмотевица се
разнася вестта, че Насъф Тапанарски и син му са убити от комити в
горската местност Сухо село, Беличко землище. Турците се разбеснели.
Не можейки да отмъстят на истинските убийци, решават да си отмъстят
на мухтаря Васил п. Томов, който требвало да знае, че в гората е имало
комити. Цигани въглещари, които са били в гората същия ден за въглища
– турците ги бият до смърт, за да излъжат пред турския съд, че са казали
на мухтаря Васил п. Томов какво в гората имало комити. Намерени били
от турците и физическите убийци – двамата братовчеди Григор и
423
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Костадин Бояджиеви, които били чаркчии в гората. Разбира се, подобно
на Васил п. Томов не са били съучастници в убийството.
Циганите, пребити от бой, дават лъжливи показания и Васил п.
Томов е осъден на 5 г. строг тъмничен затвор, а Григор Бояджиев и
братовчед му Костадин – на 15 г. затвор. Откарват ги вързани до Сяр пеш,
конвоирани от турски жандарми, като биели с прикладите до насита, че
са „баш комити“. Васил п. Томов е затворен в Солун, в прочутото кале
Еди куле, затуй, че като мухтар на Белица е укрил българските комити.
Три години лежа във влажния зандан (до Хуриета), при живот, който не
подобава и на нощните птици – бухалите и кукумявките, но не и на
човешките същества. Три години влачи всичката мизерия на турските
затвори, но не признава, че убийството на Тапанара е дело на
Македонската революционна организация, като предпочете стоически да
търпи страданията за благото на родината пред собственото си
благополучие. Оставил жена и две невръстни деца, останали върли
сиромаси след опожаряването на Белица, без осигуровка на насъщния,
той доброволно пое тежкия кръст на страданието в името на една велика
идея – Свободата на брата роб. Васил п. Томов е вземал участие и през
Световната война, в редовете на славната българска войска от първия до
последния ден. Той, както много други скромни труженици, даде своята
дан за възраждането и освобождението на българите от турско робство.
Помина се на 13 юний 1933 г., като видя свободна, но не и обединена
България.
Подписаните Георги Ив. Ковачев, Янко Ив. Богатинов и Иван С.
Тричков – всички от с. Белица, Разложко, негови връстници и познати. За
верността на горното се подписваме собственоръчно.“
Пенсията е одобрена и отпусната от Министерски съвет.
386К, оп.4, а.e.407.

№ 408
Мария Атанасова Курандова (58 г.)
род. в с. Владимирово, Малешевско
жив. в с. Владимирово, Малешевско
20.02.1943 г.
Заслуги: вдовица на Атанас Гаврилов Курандов; вследствие много бой и
тормоз от контрачетници на югославската държава, починал през 1925 г.
Семейство: син Гаврил на 26 г., внук Михаил на 5 г. и внучка Зара на 2 г.
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