
Паметта на новото поколение 



"Млади опълченци, 
венчайте България с 

лаврови венци! 
На вашата сила 

царят повери 
прохода, войната и 

себе дори!" 
  
 
 

Героите на Шипка 



Българското Опълчение  

     Участниците в тях се наричат  

   „опълченци поборници”. 

    В състава на българското Опълчение са 
представени всички  тогавашни групи от 
българското общество- от ратаи до учители, от 
бедни до заможни хора и т.н. 

  

Българското  Опълчение 
представлява български 
доброволчески части, взели 
участие в Руско – турската 
война от 1877- 1878 г. 



ОПЪЛЧЕНЦИТЕ, СВЪРЗАНИ С ВАРНА 

  Георги Минков Сивков, единственият кореняк 
варненец, е роден във Варна на 23 април 1848 г.  

 Баща му е котленски абаджия, но  след  като 
турци опожаряват града му, се преселва във 
Варна. В къщата на ул."Баба Рада" се ражда 
Георги. Бъдещият опълченец рано остава сирак. 

 След свада с турско заптие буйният младеж се 
качва на един австрийски кораб и така се озовава  
в Плоещ. Научава, че записват българи 
доброволци да се сражават заедно с русите 
срещу турските поробители. "За мен нямаше друг 
път. Колкото наближавах града, толкова повече 
ме хващаше меракът", разказва Георги Минков. 
 



 На 2 май 1877 г. младият 
българин е приет в редовете на 
опълчението лично от ген. 
Столетов. 
Зачисляват го в ІV рота на Втора 
опълченска дружина. 

 През август 1877 г. взема 
участие в боевете на Шипка, 
през декември - при с. 
Шейново. 

 След войната остава жив. 

 



 

      За участието си в 
Освободителната война 

   и за проявена храброст е 
награден с 5 ордена и медала. 

        Но както сам казва 
по-късно:“От всичко 
най-много ме топли 
мисълта, че и аз съм дал 
част от силите си, част 
от младостта си за 
свободата на България". 
 

На 4 юли 1878 г. по 
собствено желание е 
уволнен от Българското 
опълчение и се завръща 
в родния си град Варна, 
където отново се залавя 
с обущарския занаят. 
 



Георги Минков 
(правият вдясно) сред 
ръководството на 
Върховният македоно-
одрински комитет 
през 1899 - 1900. 

   Скромен и неизвестен, Георги 
Минков доживява до дълбока 
старост. Умира във Варна на 28 
февруари 1940 г., на 92-одишна 
възраст. Днес една от улиците в 
ж.к.”Владислав Варненчик”във 
Варна носи неговото име. За 
съжаление мраморната плоча, 
която признателните потомци 
поставят на някогашния му дом 
на бул. "Сливница" 25 отдавна е 
изчезнала. 
 



        В Музея на Възраждането във Варна 
се съхраняват лични вещи на Георги 
Минков: Георгиевски кръст за 
храброст, ордени за храброст с 
мечове, възпоменателни медали -  

руски и от Княжество България. 
     Музеят пази и няколко покани 
към опълченеца за участия в 
тържества, посветени на 
 годишнини от Освобождението.  



    В музея се пази 
възпоменателна чаша, 
дарена му по повод 25-
годишнината от края на 
Освободителната война 

 "В памет на шипченските      
герои, 

           9-10август1877".  

  

 На нея са изобразени моменти от боевете на 
Българското опълчение и е изписан текстът:  
"Где борците неотстъпно ратуват за права,     
тиранията    изчезва, убеден е врага." 



Драган Стоянов Драганов 
 

  Един от създателите на Шуменския таен 
революционен комитет.  

 Когато избухва Старозагорското въстание през 1875 г. 
той е от първите, които поемат пътя на борбата. След 
престой в Русенския затвор, преминава във Влашко. 
През 1876 г. Заминава за Сърбия и се включва в 
българския доброволчески отряд в Сръбско- турската 
война. 

  При обявяване на Руско-турската война се записва 
в Опълчението на 29 април1877г. Зачислен във Втора 
Дружина, ІІ ра рота. Изминава целия боен път- при 
Стара Загора, Шипка, Шейново и Котел. 

  

Роден в с. Везир  Козлуджа (дн. гр.Суворово) 
през 1856 г.   



 За проявен героизъм в боя при 
Шипка и Шейново е отличен със 
Знака за отличие на Военния 
орден"Св. Георги" ІVстепен. 

  

 

 

 

 

 

След Освобождението  в продължение на дълги 
години служи в управлението на Шумен 
 Околийски началник е на Нови пазар, Айтос, 
Ихтиман и София. Умира през 1931 г. в София.  

 



Учителят Тодор Мутевски 

    През 1870 г. преминава във 
Влашко. При обявяването на 
Руско- турската война се 
включва в редиците на 
опълченците. 
 

 Получава образованието си в 
Бесарабия и Чехия, учителства на 
различни места-в Габровско,Никополско. 
А от 1867г.отива в Провадия, където 
изиграва важна роля във възрожденската 
история, по негова идея е образувана 
революционна група. 



ОПЪЛЧЕНЦИ, УСТАНОВИЛИ СЕ ВЪВ ВАРНА 
СЛЕД ОСВОБОЖДЕНИЕТО 

Преселници от  Тулча 

• Господин 
Хаджииванов 

• Жельо Янакиев 

• Сава Бонев 

• Ради Петров 

• Иван Кузманов  

 

Преселници от Бесарабия 

• Зинови Дерменджиев 

• Георги Иванов 
Панайотов 

• Атанас Иванов  

 

Преселници от Македония 
Иван Илиев Владиков- Владиката 
Коста Григоров 
Андрей Темелков  



Иван Илиев Владиков- Владиката 
 

    

   Роден през 1851 г. в 
македонското селце Търлис. Като 
малък, го пращат послушник в 
Зографския манастир, но той 
избягва.След години заминава за 
Румъния, където даскалува, 
сприятелява се с хъшовете,  

споделя техния мизерен живот и в подкрепа на 
общите надежди за освобождение се записва в 
четата на Филип Тотю. С нея участва в Сръбско- 
турската война.  



 и след като се сражава геройски на 
връх „Шипка”, при село Тича и при 
Котел, получава напълно заслужено 
орден „Свети Георги” ІV степен. 

     
 Години след Освобождението Иван Илиев 
се  установява във Варна и се занимава със 
мирна строителна дейност. Но не за дълго. 
 

 След разпускането на четата отива в 
Румъния, където на 1 май 1877г. се записва 
доброволец в Четвърта Опълченска дружина  



  След обявяване на  Съединението на 
България, изпълненият с ентусиазъм  Иван 
Владиков събира пред дома си във Варна 150 
доброволци от всички възрасти, готови да 
воюват там, където отечеството ги прати. 

     С тези мъже  Иван Владиков преминава 
през цялата война, поднасяйки на отечество 
си победа след победа.  

  

 
 

Прибира се във Варна обкичен 
със слава, с медали за храброст 
и смели планове за живота. 



  През 1903 г. си построява къща в с. Галата, 
където живее до края на земния си път. Напуска 
този свят през 1923 г. на 72-годишна възраст. 

 

 

 

 Паметната плоча на Иван 
Владиков се намира на 
фасадата на дома на ул. „Иван 
Владиков” № 10 в кв. Галата.  
На нея е гравиран текст: 
 

 „На това място се намираше къщата, в която 
от 1903 г. до 1923 г. живя поборник-опълченецът 
Иван Илиев Владиков/1851 – 1923 г./” 



Преселници от 
Габровско 

• Стефан Николов 

• Димитър Попов 

 

 

Преселници от 
Шуменско 

• Иван Алексиев Момов 

• Марин Казаков 
Преселници от Търновско 

Панайот Кърджиев                               Станю Божилов- 
 Иван Димитров                                          от Копривщица 
 

Снимка на последните живи опълченци, направена в средата на ХХв. 



Галерия варненски опълченци: 

 Найден Колев Иванов-роден на 2.09.1849г.в 
Котел. Зачислен в ІV Олълченска дружина на 
27.04.1877г., с която изминава пътя към 
свободата. След Освобождението живее във 
Варна на ул.”Г. Бенковски”48 до края на живота 
си -18.12.1939г. 

 Желю Георгиев Попов -роден в Шумен. На 
1.05.1877 г. се записва в Българското опълчение, 
като млад офицер се сражава при Стара Загора, 
Шипка и Котел.След Освобождението е 
държавен служител в Бургас, Поморие и Шумен, 
а след 1885г. е околийски окръжен управител в 
Преслав, Чирпан и Провадия.Живее най- дълго 
време във Варна на ул.”Съборни” 46, където 
напуска този свят на 6.11.1931г. 



 Ради Петров Михайлов, от Тулча, опълченец от VІ 
дружина, участва във всички сражения на 
Опълчението. След Освобождението живее във 
Варна на ул. “27 юли”46 до смъртта си през 1927г. 

 Иван Димитров Коларов, от Велико Търново,  
опълченец в ІІІ дружина от 9.051877г              

    След Освобождението се заселва в Балчик, после 
живее във Варна на ул.”Стремска”1 до смъртта си 
на 31.05.1920г. 

 Панайот Кърджиев, от с.Арбанаси е опълченец от І 
дружина. Участва във всички битки. След 
Освобождението живее във Варна на 
ул.”Венчан”6. Умира през 1927г.  

 
 И много други, общо около 80 герои на България! 



 
След войната… 

   По данни на исторически документи във 
Варна и Варненско са живели до смъртта си над 
80 опълченци и поборници. Някои от тях 
достигат до високи служебни постове в 
йерархията на държавните институции. 
Господин Хаджииванов е окръжен управител на 
Варна и Бургас. Станю Божилов е 
градоначалник във Варна и Добрич. Драган 
Стоянов е околийски началник в няколко града. 
Жельо Попов е държавен служител и околийски 
и окръжен управител. Тодор Мутевски работи в 
Нова Загора като училищен инспектор и 
държавен ковчежник.   



  Мнозина от опълченците, свързали 
съдбата си с Варна стават дребни 
занаятчии, чиновници, стражари, наемни 
работници. 

   Георги Минков продължава да се занимава 
с обущарство, Стефан Николов е пощенски 
служител, Андрей Темелков работи като 
файтонджия във Варна, Никопол и София. 

 Иван Владиков се занимава със строителна 
дейност. Тончо Витанов и Георги Попов са 
прошеписци (молбописци) в различни 
градове на страната. 



Иван Драганов Чернев 

Домът на Иван Чернев е бил на 
 ул. “ Г.С.Раковски”51 Варна 



В крайна бедност… 

  Наскоро след Съединението Тодор Мутевски 
е назначен за мирови съдия. През 1888 г. е 
околийски началник на Нова Загора – длъжност, 
от  която е уволнен през 1894 г. За своята 27-
годишна учителска дейност, за депутатството и 
отговорното си чиновничество той получава 
мизерна пенсия - 66 лева месечно. 

      Много от участниците в 
Национално освободителното 
движение и в Опълчението изпадат в 
тежко материално положение. 



Опълченци ветерани от Руско-Турската война на 
възпоменателна среща по случай 55 години от 

войната, Варна 3 март 1933 г. 
 



  
За Никола Корчев 

разказ от първо лице от Константинка Корчева- 
правнучката    

 
 “Прадядо ми Никола Павлов Корчев е роден 
през март 1836 г. в село Горна Диканя, 
Самоковска епархия. Оженил се млад, на 19 
години, за мома от Долна Диканя. Бил едър 
човек, много висок - около 2,10 м, силен, буен и 
непокорен.  

   Една нощ, било е през 1872 г., пристигнали в 
дома му двама турци и пожелали да останат само 
жените в къщата, а прадядо ми и баща му 
отпратили. Никола и баща му се престорили, че 
тръгват, а всъщност нападнали турците, 
изтрепали ги и ги заровили край воденицата. 

   



   Казват, че тая история била 
послужила като първообраз на 
сцената от "Под игото". Тъй 
или иначе, но като заровили 
труповете, трябвало бързо да 
бягат. Качили се всички на 
каруцата и тръгнали към 
Самоков. 

     Но поради буйния си характер Никола 
не търпял никаква неправда. На гръцкия 
владика Матей показал пътя за Гърция и му 
рекъл, че за него  място в Самоков няма.  



   

   Като го назначават да кара влак по 
линията Русе - Варна, на няколко пъти, скрит 
във вагона за въглища и дърва, пътувал с него 
дяконът Левски.  

  По това време Апостола често трябвало да 
пътува за Букурещ, където правил събранията 
на революционния комитет. 

 Като го подгонват турците 
решава да замине за Цариград, 
където постъпва на работа в 
Барон-Хиршовата железница. 
Изучава занаята и става 
локомотивен машинист . 



      Заради това,че закачил 
бременната му съпруга, Никола 
убил турчин и пак се наложило 
да бяга в Букурещ. 

     Там се свързал с българските 
емигранти и се включил в 
Опълчението, в Трета 
опълченска дружина под 
командването на подп.Калитин. 

    От Плоещ тръгва по пътя на 
Самарското знаме.  



      Самарското знаме е 
един от символите на 
Освобождението. 
Знамето е ушито от 
монахините  от 
Самарския  девически 
манастир. От едната 
страна е украсено с лика 
на Чудотворната 
Казанска Богородица, а 
от другата страна са 
извезани образите на 
светите братя Кирил и 
Методий.  

На специален церемония в 
Плоещ на 6 май 1877г. 
знамето е връчено на 
българските опълченци от 
кмета на Волжкия град 
Самара.  



    старият троянски воевода дядо Цеко Петков, който 
благославя светинята с думите: „Да даде Господ това 
свято знаме да премине от край до край 
многострадалната българска земя.” Знамето 
тържесвено е връчено на първия знаменосец 
унтеруфицер А. Манченко. 

 

     От 14 часа след 
тържествен молебен 
започва церемонията по 
приковаването на 
знамето с позлатени  
гвоздеи към специален 
прът. Първият гвоздей 
забива княз Николай 
Николаевич, последният - 



   По време на битката при 
Стара Загора на 31 юли 1877 г. 
се води голяма борба за 
Самарското знаме.  

     Загиват последователно 
знаменосците унтерофицер 
опълченец Антон Марчин, 
унтерофицер Авксентий 
Цимбалюк, опълченец С. 
Минков и дружинния 
командир подполковник 
Павел Калитин.  

 

Корчев в 1910 година, 
София 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Nikola_Korchev_Sofia_1910.jpg


Това се случва в днешното село Енина до Казанлък.  
   Като вижда, че командирът 

пада, пронизан от щикове, 
Никола Корчев грабва 
знамето. Понеже е бил много 
здрав физически, в последните 
минути, преди да пленят 
знамето, успява да го наведе 

Това момченце спасява 
знамето, изнасяйки го 
от полесражението.  

ниско долу (затова 
дръжката на знамето е 
счупена) и да  го даде на  
Черногорчето.  



       Подвига на Никола Корчев 
е, че при спасяването на 
знамето, с тялото си защитава 
подполковник Павел Калитин, 
получавайки 11 рани. 

 

За подвига си Никола 
Корчев бил награден с 
орден за храброст "Св. 
Георги" - IV степен. 
 



  След Освобождението се премества да 
живее във Варна със съпругата си и сина им 
Иван, където се ражда и вторият им син - 
Атанас. Живеят в центъра на Варна в голяма 
къща. Тук Никола започва да се занимава със 
строително предприемачество. По това време 
турските, арменските и гръцките къщи били 
хаотично разхвърляни във Варна. Прадядо ми 
участвал в тяхното разрушаване, за да се 
направи нов градоустройствен план. 

   И тъй като бил много уважаван от всички, 
те го тачели наедно с капитан Петко Киряков- 
Петко Войвода,  издействал един много хубав 
градоустройствен план за стария център на 
Варна. 
 



 На тържествата 
през 1902 г. на 
Шипченските 
височини, когато  

    е открит и осветен 
новопостроеният 
Храм-паметник 

Картината е завършена 
през 1911 г. и веднага 
получава голяма 
популярност. Преди да отиде 
в ателието, прадядо ми 
обличал парадната 
опълченска униформа и 
съпроводен от гвардейци със 
знамето пристигал при 
художника. 

художникът Ярослав Вешин вижда 
достолепния знаменосец на 
Самарската светиня. Макар след 
години, изпраща телеграма до дядо 
Никола, че желае да го нарисува със 
знамето в ръце.  

 Било като някакъв празничен ритуал. Софиянци по 
улиците го приветствали и му ръкопляскали. 
Рисуването продължило 4-5 месеца. Много често 
присъствал и писателят Иван Вазов. 



  

    На погребението му се 
стича цяла Варна. 
Изпратен е с военни 
почести.  

“Прадядо ми Никола умира на 29 август 1921 г. 

При преместването на 
варненските гробища през 
1938 г. синът му Иван събрал 
костите му в сандъче и ги 
предал в храма - костница 
на Шипка. 
 



 На 2 март 1981 г. моят баща пожела всички 
материали, които имаме, да предадем на 
Националния военно-исторически музей. 
Това са оригинални подписи на Филип 
Тотьо, на Стефан Караджа, Георгиевските 
кръстове, ордени, сабя, униформа, както и 
много оригинални снимки на опълченци.” 



 
Разказ от първо лице: 

   Казвам се Георги. Моята баба Мария Калафати, родена 
през далечната 1908г., лично се е познавала с Никола 
Корчев и неговото семейство и често ми е разказвала за 
него. Къщите им били на 30-40 м разстояние една от друга 
и баба Мара, още младо момиче, ходела в дома на отдавна 
пенсионирания и вече на преклонна възраст дядо Никола, да 
се грижи за  внуците му.  

  Сега на мястото на къщата на Никола Корчев  във 
Варна е построена жилищна сграда. На фасадата стои 
възпоменателната плоча, напомняща, че там е бил домът 
на опълченеца, известен като Спасителят на Самарското 
знаме, така както си я спомням от детството.  
 А  Варненското ЖП депо носи името на  железничаря 

Никола Корчев . 
  Точно  срещу къщата на баба и дядо на ул. „Хаджи 

Димитър” живееха възрастните Тодор и Донка Темелкови. 
Бащата на дядо Тодор- Андрея Темелков, бил участник в 
Руско- турската война. Като дете като им ходех на гости, 
най- обичах да си играя с ордените на опълченеца. 
 



Над изданието работиха: 
Учениците от VІ г клас на ІІІ ОУ”Ангел Кънчев” 

 
• Красимира Милчева 

• Памела Радева 

• Иван Петков 

• Толга Бошнаков 

• Георги Костадинов 

• Мариела Стефанова 

• Полина Данаилова 

• Юсуф Шенов 

 

   С помощта на М.Андреева- класен ръководител на VІ г клас 

 

 С любезното съдействие на музейните работници от музея на  
Възраждането- гр.Варна 

 

 


