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№ 316 
 
Коста Христов Костов (74  г.) 
род. в с. Стоилово, Малкотърновско 
жив. в с. Стоилово Малкотърновско 
23.02.1943 г. 
 
Заслуги: като четник взел живо участие във въстанието през 1903 г. за 
освобождение на Странджанския край от Турско робство. 
 
Семейство: син Стоян на 30 г., р. 1869 г. 
  
Животописна бележка: „Удостоверявам, че по народност съм българин, 
български поданик, че съм с първоначално образование, че по занятие 
съм земледелец, че съм женен с 3 деца, че бех член на организираната 
чета на воеводата Дико Георгев Джелебов. Като такъв, с оръжие в ръка, 
съм взел живо участие в станалото на 6 август 1903 г. в с. Стоилово 
сражение между четата и турската войска за освобождаването на този 
край от турците поробители и удостоверявам, че не съм се проявявал в 
противобългарски и противодържавни идеи.“ 
 
Пенсията е одобрена и отпусната от Министерски съвет. 
 
386К, оп.4, а.e.316. 
 
 
 
№ 317 
 
Кръсто Христов Караскаков (72  г.) 
род. в с. Въмбел, Костурско 
жив. във Варна 
16.03.1943 г. 
 
Заслуги: бил четник и войвода и като такъв участвувал с оръжие в ръка 
във всички акции против турския режим и в сражения; от 15.03.1907 г. до 
Младотурския преврат (1908 г.), като политически деец, е лежал в 
костурския и битолския затвор. 
 
Семейство: съпруга Севда 1871 г. 
 
Животописна бележка: „От 1898 г. бех член на ВМОРО в родното ми 
село и останах такъв до 08.10.1918 г., откогато съм емигрант във Варна. 
Като един от основателите, бех член-организатор на селското ръководно 
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тело. Първото мое дело е участието ми в борбата срещу гърцката 
пропаганда с премахването на платените оръдия и отварянето на 
българско училище и черква в селото ми. Организирах убийството на 
ренегата Сотир Лафазанов (1900 г.) и всесилния на деня Касъм Ага от с. 
Крапещница, от когото беше пропищяло населението в българските села. 
Преди Илинденското въстание бех селски войвода. Като такъв с 
въоръжената ми чета 1903 г. взех участие в помощната акция при 
сражението в с. Смърдеш и се спаси положението с обсадената районна 
чета и тая на Борис Сарафов. През Илинденското въстание заедно с четата 
ми, начело с горското началство, взех участие във всички акции и 
сражения в Костурския революционен район. Останах такъв и след 
въстанието, като прибрах и складирах оръжието от всички, които се 
легализираха. През 1905 г. взех участие в сражението при с. Въмбел и 
спасих положението на обсадената чета на Пандо Кляшев с Димитър 
Влаха и Атанас Кършаков361 с 14 момчета, от които само едно загина. 
През 1906 г. участвах в екзекуцията на попа Христо и Яни Ставрев – ятаци 
на гръцките андарти в с. Въмбел. През 1907 г. три месеца бех в четата на 
Пандо Сидов362 и Христо Цветков363. Маскиран, в Костур откриха ме и ме 
арестуваха. До Хуриета 1908 г. лежах в костурския и битолския затвор. 
След Хуриета, през 1910 г., бех в четата на Христо Цветков до 
Балканската война, след което се зачислихме в партизанския отряд на 
Васил Чакаларов, Иван Попов и Христо Силянов. И след войната пак 
останах. При Общата война първи посрещнах българските войски на 
албанската граница при с. Звезда и се зачислих в партизанския отряд на 
Протогеров в Подградец, за което притежавам и удостоверение № 2603 
от 22.08.1942 г.“ 
 
Пенсията е одобрена и отпусната от Министерски съвет. 
 
386К, оп.4, а.e.317. 
 
 
 
№ 318 
 
Костадин Стоянов Чиликов (63 г.) 
род. в с. Пирок, Лозенградско 
жив. в с. Пънчево, Бургаско 
10.04.1943 г. 
 

                                                
361 Атанас Кършаков (1883–1907) е костурски войвода на ВМОРО, родом от Косинец, Костурско. 
362 Пандо Сидов (1878–1942) е костурски войвода на ВМОРО, родом от Жупанища, Костурско. 
363 Христо Цветков (1877–1934) е костурски войвода на ВМОРО, родом от Кономлади, 
Костурско. 


