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№ 916 
 
Христо Иванов Бабаеленов (73 г.) 
род. в с. Куманичево, Костурско 
жив. във Варна 
19.02.1943 г. 
 
Заслуги: като четник от ВМРО взел участие в неколко сражения с турците 
и е бивал десетник и селски войвода.  
 
Семейство: съпруга Василка, р. 1880 г.  
 
Животописна бележка: „Постъпих във В.М.Р. организация през месец 
юлий 1901 г. При постъпването в организацията началството ме назначи 
за десетник да образувам чета от 10 души, за да може с тази чета да 
пренасяме пушки, да посрещаме чети и, ако ставаше нужда, да се 
притечеме в помощ на други чети. Така легално работих до откриване на 
въстанието. При първите дни на 1903 г. получих назначение от 
костурското градско началство – Михаил Николов Розов и Ципушев, за 
селски войвода и председател на комисията на селското ръководство. С 
тези две служби продължих до въстанието. При обявяване на 
Илинденското въстание на 20 юлий 1903 г. от нашето село излезохме 40 
души добре въоръжена чета под мое ръководство. Разделих четата си на 
четири групи с по един десетник, а именно: Спиро Динев Русев, 
Диаманди Ангелинов, Яни Козарев и Киро Мичов. На 21 юлий имахме 
първата престрелка с войска и башибозук над селото ни, след което 
сражение се присъединихме към главната ни чета, предвождана от Васил 
Чекаларов, Пандо Кляшев, Иван Попов и Никола Андреев (Алай бей). На 
22 юлий взехме участие в сражението за превземането на градеца 
Клисура. На 12 и 13 август взех участие с четата ми за превземането на 
градеца Невеска. На 14 август участвувах в големото сражение в 
планината Върбица над с. Загоричани. На 15 септемврий под началството 
на Лазар поп Трайков, Михаил Николов Розов, Манол Розов и Иван 
Попов взех участие в сражението в Каймакчалан, местност от с. 
Пожарско. След двудневното сражение отстъпихме към Мориовско, 
минахме река Черна, на завоя към с. Скочивир, стигнахме Селечка 
планина, малко по-нататък – още едно сражение в местността Чанища, 
Прилепско, след което сражение началството ни разформирова четите ни. 
Една част се отправи за към българската граница, а другата част – по-
големата, към селата ни и към гръцката граница. Аз с още двама другари 
– Костадин Пандов и Спиро Динев Русев, скрихме оръжието си в селото 
ни и тайно, близо при град Аласония346, минахме турско-гръцката 

                                                                        
346 Дн. Еласона в областта Тесалия, Гърция. 
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граница, и влезохме в Гърция, и от Пирея с параход пристигнахме за 
първи път в свободна България.“ 
 
Пенсията е одобрена и отпусната от Министерски съвет. 
 
388К, оп. 4, а.e. 916. 
 
 
 
№ 917 
 
Христо Кузманов Константинов (70 г.)  
род. в с. Прекопана, Леринско 
жив. във Варна 
14.04.1943 г. 
 
Заслуги: член на ВМОРО, за която е бил междуселски куриер; през 1903 
г. той е взел участие във въстанието и пр. 
 
Семейство: съпруга Юрданка, р. 1886 г.  
 
Животописна бележка: „Бех легален член на ВМОРО от основаването ѝ 
до 1902 г. в родното ми село. Като такъв изпълнявах куриерската 
длъжност от селото ни до околните български села: Загоричени, 
Сребрено, Черешница, Блатца, Бабчор, Вишени и обратно. Като куриер 
нощно време участвувах с оръжие при посрещането и съпровождането на 
районната ни чета. Поради шпионската афера през 1902 г. вместо 
изтезанията в турски затвор предпочетах гората и станах четник в 
костурската районна чета на В. Чекаларов. Като четник в тази чета бех до 
провъзгласяването на Илинденското въстание през 1903 г. Така също  
през време на въстанието до деня на преустановяване действията – с 
отряда на Иван Попов, като горски начелник в Костурския революционен 
район. Като такъв с оръжие взех участие в следните по-важни акции: при 
нападението и опожаряването на турското с. Билища; при нападението 
гарнизона за опожаряване казармата и превземането на Невеска – 
административен център в Леринско, ведно с леринските чети и горски 
началници; в сражението при отстъплението от Върбица и впоследствие 
при сражението при Порта на планината Вич. След въстанието емигрирах 
в България, после...347“ 
 
Пенсията е одобрена и отпусната от Министерски съвет. 
 
388К, оп. 4, а.e. 917. 
                                                                        
347 По-нататък текстът в животописната бележка липсва. 


