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Семейство: съпруга Павлина, р. 1870 г., дъщеря Веса, р. 1922 г., син 
Петър, р. 1924 г., син Димитър, р. 1930 г. 
 
Животописна бележка: „През 1912–1913 г. постъпих в МОО като 
доброволец, без да подлежа на набор и повикване, и зачислен в IV 
Битолска дружина, 3-та рота. Притежавам уволнителен билет и съм 
награден с орден „За храброст“. 
 
Пенсията е одобрена и отпусната от Министерски съвет. 
 
386К, оп.4, а.e.465. 
 
 
 
№ 466 
 
Мито Григор Тупаров (62 г.) 
род. в Струмица 
жив. в Струмица 
31.03.1943 г. 
 
Заслуги: доброволец в Македоно-одринското опълчение, 1912–1913 г., в 
оперативната зона. 
 
Семейство: съпруга Фанка, р. 1894 г., син Христо, р. 1918 г., дъщеря 
Марика, р. 1922 г., дъщеря Даница, р. 1929 г., дъщеря Любинка, р. 1932 г. 
 
Животописна бележка: „През 1912–1913 г. постъпих в МОО като 
доброволец, без да подлежа на набор и повикване, и зачислен в V 
Одринска дружина, 3-та рота, 1-ви взвод.“ 
 
Пенсията е одобрена и отпусната от Министерски съвет. 
 
386К, оп.4, а.e.466. 
 
 
 
№ 467 
 
Милан Динев Танчев (68 г.) 
род. в Кукуш 
жив. в София 
18.02.1943 г. 
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Заслуги: доброволец в Македоно-одринското опълчение, XIII Кукушка 
дружина; четник в четата на Гоце Нисторов, Млади Павле; взел участие 
в сражението срещу турците при Арженското езеро в Адата и при Гандач 
и Гумендженското езеро. 
 
Семейство: съпруга Магда. 
 
Животописна бележка: „От 1918 г. съм деятелен член на нелегалната 
организация в гр. Кукуш, която водеше жестока борба против поробителя 
на племето ми. Така например през 1902 г. в града ни беше изпратен 
сръбския учител Иванчо, за да отвори в града ни сръбско училище. Целта 
на този подлец ни беше ясна, а именно да се обезличи сладкия български 
език. Затова организацията натовари мен и още неколко други кукушани 
да се справим с него, т.е. да го изпъдим. Още същия момент, без да му 
мислим за последиците, ние му нанесохме побой в самото училище, 
където живееше, и той незабавно напусна града ни. За това ни деяние бех 
осъден от турската власт на едномесечен тъмничен затвор. През 1903 г. 
аз не можех да седя със скръстени ръце и да търпя тормозите на турчина, 
затова постъпих доброволно в четата на Кръстю Асенов. С неговата чета 
влезохме в сражение срещу турците при с. Постолар, Кукушка околия. 
Тук падна убит главатаря ни. След това постъпих в четата на Гоце 
Крецовски, т.нар. още Млади Павле. С неговата чета влизахме в сражение 
срещу турците при Арженското езеро в Адата. Влезохме в сражение 
наново при Гандач и Гумендженското езеро. По-късно доброволно 
отидох с четата на Аргир Манасиев, сега починал. С неговата чета 
влезохме в сражение срещу турците при Беш бунар, Гевгелийска околия. 
Към края на 1904 г. турския султан даде амнистия на всички четници. При 
това положение всички се прибрахме по домовете си. Бойните знамена на 
четите беха свити, обаче ние, които кръвно мразихме турчина и не 
можехме да търпим неговия тормоз, и постоянно живеехме с надеждата 
за свобода, не стоехме със скръстени ръци да я чакаме да ни се подари, 
затова организацията работеше тайно. Така например през 1906 г. аз и 
неколко мой другари, а именно Колю Петров-Даскала, Мицо Манолов 
(поч.) и Йордан Икономов (поч.), по общо решение на управителното тело 
на организацията, нанесахме голем побой на неколко български 
предатели и за това ни деяние бехме осъдени на 5 г. тъмничен затвор в 
Еди куле в Солун. Тук в затвора ме свари Хуриета, 1908 г., и бехме 
освободени. Дойде по-късно Балканската война 1912–1913 г. и по 
собствено желание, доброволно постъпих в XIII Кукушка дружина в 
Македоно-одринското опълчение, и взех участие в оперативната зона във 
всички сражения, които дружината ни води. След завършване на войната 
дълго се лутах да търся семейството си, което беше се изселило от Кукуш, 
докато най-сетне го намерих в гр. Дупница и то голи боси като йоси. 
Участвувах също така и в Европейската война. Прилагам вестника 



373 
 

„Български доброволец“453, в който е отпечатана снимката на четата на 
Гоце Нисторов, в която съм и аз подреден под № 9.“ 
 
Пенсията е одобрена и отпусната от Министерски съвет. 
 
386К, оп.4, а.e.467. 
 
 
 
№ 468 
 
Мите Христов Стойков (61 г.) 
род. в с. Горни Стубел, Кратовско 
жив. в с. Горни Стубел, Кратовско 
05.03.1943 г. 
 
Заслуги: доброволец в Македонско-одринското опълчение, 1912–1913 г., 
в оперативната зона. 
 
Семейство: майка Сара на 80 г., син Тиме на 24 г., съпруга Костадинка 
на 58 г., дъщеря Драга на 16 г., братанец Доне на 28 г. 
 
Животописна бележка: „Подписаните жители на с. Горни Стубел, 
община Злетовска, околия Кратовска, удостоверяваме с подписите си, че:  

1. Мите Христов Стойков от с. Горни Стубел, община Злетовска, 
околия Кратовска, е роден в с. Горни Стубел в 1882 г.; 

2. Да е благонадежден българин;  
3. Да е бил опълченец в Македоно-одринското опълчение;  
4. Да е вземал участие като опълченец в Балканската война в 

походите против турците през 1912 г. и то: София, Саран бей, Мустафа 
паша, Лозенград, Бабаески, Малгара, Кешан, Еникьой, Мраморно море, 
Шаркьой, Ипсала, Фере, Дедеагач, Гюмурджина, Демир Хисар, Петрич, 
Струмица, Щип и в боевете против турците – Малгара, Платана и 
Шаркьой, против сърбите – Емирица, Пониква, Каменица и Дулица, и 
през войната 1915–1918 г., и че през сръбския режим се е държал като 
добър българин. Подписали: Стоян Йосифов, Тасе Радев, Наум Трайчов.“  
 
Пенсията е одобрена и отпусната от Министерски съвет. 
 
386К, оп.4, а.e.468. 
 
 
 
                                                
453 Вестникът липсва в пенсионното досие. 


