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Един от вид ни те дей ци на Априлското въста ние, кой то се 
пос ве ща ва на ос во бо ди тел но то дви же ние още от вре ме то на 
Васил Левски, е Найден Стоянов Дринов. Той е по-ма лък брат на 
из вест ния бъл гар ски учен и исто рик проф. Марин Дринов. Роден 
е през 1846 г. Денят и ме се цът на раж да не то му не са из вест ни. 
Родителите на Найден са от най-бед ни те в Панагюрище, но 
въпре ки то ва те не искат си нът им да оста не негра мо тен и го за-
пис ват в Панагюрското учи ли ще при учи те ля отец Симон Гюров 
и не го вия по мощ ник Марин Дринов, брат на Найден. Тук уче ни-
ци те по лу ча ват съв сем оскъд ни зна ния, учат да че тат и да пи шат 
на „пе соч ни ци“. Като за вър ш ва взаим но то учи ли ще, Найден 
Дринов про дъл жа ва обра зо ва нието си в Главното учи ли ще, къ де-
то пре по да ват учи те ли те Захарий Круша и Нешо Бончев.1

През 1858 г., чет вър та та го ди на от постъп ва не то на Найден в 
Главното (Класното) учи ли ще, ро ди те ли те му из па дат в още по-
го ля ма си ро ма шия, по ра ди което той е при ну ден да на пус не учи-
ли ще то и да по ма га вкъ щи. Тогава е на 12 го ди ни. „В ония вре ме-
на – пи ше Найден Дринов в своите спо ме ни – ба ща ми бе ше из-
пад нал в та ка ва бед ност, що то ед вам мо жах ме да се прех ран ва ме 
до ма. Майка ми и сестри те ми Нона и Ана но се ха на гръб дър ва 
за огрев от го ра та. Много пъ ти во де ха и ме не в Ситната ко рия, та 
ми за де не ха по ня кое дръв це и заед но с тях ги до на сях до ма. При 
та ко ва бед но по ло же ние на ба ща ми и за що то брат ми Марин оти-
де в Русия, аз на пус нах учи ли ще то, за да оти да на за на ят да си 
на ме ря хля ба.“2

1 Найден Дринов, Записки из жи во та ми, с. 1 (ръ ко пис в ИМ – Панагюрище).
2 Пак там.



78 Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 2/2020

Веднага щом се раз де ля с учи ли ще то, мал кият Найден се 
гла вя ва чи рак у ко жу ха ря майстор Филип Рапонджиев. Тук той 
пре жи вя ва всич ки нес го ди на чи раклъ ка, ка то през ця ло то вре ме 
е из пол з ван за до ма шен слу га в къ ща та на майсто ра.3 След че ти ри 
го ди ни е по ви шен в кал фа със запла та 60 гро ша го диш но. Две го-
ди ни по-къс но ве че е майстор. През 1866 г., ко га то брат му Марин 
Дринов из пра ща от Русия 10 на по ле она, Найден Дринов ста ва са-
мостояте лен майстор.

За раз ли ка от дру ги те майсто ри, които се ин те ре су ват най-
ве че от част ни те си ра бо ти, Найден Дринов дру жи с учи те ли и 
по-ин те ли гент ни свои съграж да ни и проявя ва раз ностран ни ин те-
ре си. Той чле ну ва в чи та ли ще то и взе ма жи во участие в кул тур-
ния жи вот на гра де ца. В прос вет на та дейност на чи та ли ще то 
Найден Дринов се проявя ва и ка то ак тьор. Дружбата му с по-ин-
те ли гент ни те граж да ни и участието му в об щест ве ния и кул тур-
ния жи вот на Панагюрище го из ди гат над не го ви те дру га ри за на-
ят чии ка то бу ден и пре дан патриот. Затова, ко га то през 1871 г. в 
Панагюрище присти га Васил Левски, Найден Дринов е един от 
пър ви те, които вли зат в ос но ва ния ре во лю ционен ко ми тет.4 
Димитър Страшимиров го на ри ча „един от стъл бо ве те на ре во лю-
цион ния ко ми тет“.5

От то зи мо мент Найден Дринов при над ле жи на ре во лю цион-
но-ос во бо ди тел но то дви же ние и до Освобождението на България 
е един от най-после до ва тел ни те ре во лю ционе ри.

На Найден Дринов не му потръг ва в ко жу хар ст во то и за то ва 
през 1874 г., след раз ни дру ги опи ти, заед но с брат си Пею от ва-
рят в Панагюрище хан, кой то наемат от Кръстьо х. Манчев. Ханът 
се на ми ра на цен трал но място в гра да, на Долната чар шия (се га 
пл. „Бенковски“). След Освобождението е дър жан го ди ни на ред 
от друг ре во лю ционер и опъл че нец Иван Комитата. Работите в 
ха на тръг ват добре. В не го спи рат ид ва щи те от вън тър гов ци на 

3 Пак там. Вж. и Панагюрище и Панагюрско в миналото, ДИНИ, С., 1956, 
с. 129 и 130.

4 Найден Дринов, Записки из жи во та ми, с. 4.
5 Д. Страшимиров, История на Априлското въстание, т. II, 1907, с. 98.
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аба джийска, ко жу хар ска и дру га сто ка. Ханът е сре ди ще на по-
съ бу де ни те па на гюр ци, които се съ би рат тук да об съж дат об-
щест ве но-по ли ти чески въпро си. Въпреки заетост та си око ло ха-
на, Найден Дринов е ду ша та на те зи съ би ра ния и раз го во ри и ни-
ко га не изоста вя об щест ве ни те ра бо ти. Продължава да бъ де деен 
член на чи та ли ще то и на аба джийско то сдру же ние, в което е из-
бран за ка сиер.

Найден Дринов се за пал ва още по ве че по на род ни те ра бо ти 
след сре щи те си с Тодор Каблешков през 1875 г. в Пазарджик. 
Каблешков го пос ве ща ва в тайни те на ор га ни за цията за ос во бож-
де ние. Разкрива му пла на за под пал ва не на „топ ха не то“ в 
Цариград, което ще бъ де знак за пре ми на ва не то на бъл гар ски че-
ти от Сърбия и Румъния, за под го тов ка та на на ро да, за на ба вя не-
то на пуш ки и ба рут.6

След то зи раз го вор с Тодор Каблешков, Найден Дринов вли-
за в пре го во ри с един тур чин от Златица за достав ка на ба-
рут. През зи ма та на 1875 г., заед но с вер ния си дру гар Георги 
Ненов Манев, той за на ся в Копривщица един кон ски то вар от 
доста ве ния ба рут, тъй ка то коприв щен ци се оплак ват, че ня мат.

Настъпва ре ши тел на та 1876 г. Апостолите пре ми на ват 
Дунав и бър зат да достиг нат до опре де ле ни те им въста ни чески 
ра йо ни. През сре да та на яну ари 1876 г. Георги Бенковски и 
Панайот Волов ве че са в се ли ща та на IV ре во лю ционен окръг. 
Бенковски оти ва в Копривщица, къ де то съста вя ре во лю ционен 
ко ми тет. По не го во на реж да не па на гю ре цът Петко Бояджиев – 
Кундурджията, кой то жи вее в Копривщица, за ми на ва за Пана-
гюрище да се свър же с па на гюр ци и да им съ об щи за присти га не-
то на апосто ла. Преди всич ки той тър си хан джията Найден 
Дринов. Срещата е уго во ре на за 1 февру ари 1876 г., съ бо та. 
Найден Дринов приема съ об ще нието с ра дост и вед на га ор га ни-
зи ра посре ща не то на Георги Бенковски в Панагюрище. Най-
напред пре да ва но ви на та на Георги Манев, с ко го то заед но са се 
кле ли пред Васил Левски, и го на то вар ва да посрещ не и до ве де 

6 Найден Дринов, Записки из жи во та ми, с. 6.
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Бенковски. На дру гия ден, ра но сутрин та, Георги Бенковски се 
наста ня ва у Найден Дринов, кой то е щаст лив да приеме и укрие в 
своя дом пра те ни ка на Гюргевския ре во лю ционен ко ми тет. От 
то зи мо мент Найден Дринов ста ва во де ща лич ност всред дейци те 
на Априлското въста ние и един от най-прибли же ни те хо ра на 
Георги Бенковски. Той по соч ва хо ра та, които вли зат в ре во лю-
цион ния ко ми тет, а ха нът му се превръ ща в сре ди ще на ре во лю-
цион ни те при го товле ния. Тук се пра вят тай ни за се да ния, тук се 
про веж дат сре щи с пра те ни ци те на дру ги те се ли ща от IV ре во лю-
ционен окръг и на оста на ли те окръ зи, тук се по лу ча ва ко респон-
ден цията на ко ми те та. Димитър Страшимиров на ри ча ха на „цен-
трал на стан ция на це лия ко ми тет ски свят“ и „гла вен склад на 
бун тов ни му ни ции и за оръ жия“.7

Като це ни пре да ност та на Найден Дринов към ос во бо ди тел-
но то де ло и връз ки те му със се ла та, Георги Бенковски го из пра ща 
да укре пи ня кои ко ми те ти. С та ка ва за да ча той оби ка ля ко ми те-
ти те в Пазарджик, Пловдив и Брацигово.8

Навсякъде Найден Дринов се спра вя успеш но с въз ло же ни те 
му по ръ че ния. Комитетските кни жа се па зят у Дринов, а ця ла та 
ко респон ден ция до ко ми те ти те и до Георги Бенковски се по лу ча-
ва лич но от не го. Той крие пис ма та в ка ле на дел ва, за ро ве на в то-
ра на ха на. Всички пра те ни ци от вън уста но вя ват връз ка с не го, а 
той ги пред ста вя по-къс но на Бенковски.

Като член на ко ми те та Найден Дринов се гри жи и за достав-
ка та на оръ жие, ба рут, сна ря же ние и всич ко, как во то е не об хо ди-
мо. Сам той е въ оръ жен с ху ба во чер кез ко ши ша не.

Найден Дринов взе ма дей но участие в ор га ни зи ра не то и про-
веж да не то на Оборищенското събра ние.

След обя вя ва не то на въста нието на 20 април 1876 г. Найден 
Дринов е член на пре рас на лия във Военен съ вет и ед новре мен но 
в Привременно пра ви тел ст во ре во лю ционен ко ми тет. Облечен 
във въста ни ческа фор ма, той непре къс на то оби ка ля посто ве те и 

7 Д. Страшимиров, История на Априлското въстание, т. III, 1907, с. 27 и 28.
8 НБКМ. БИА. П. д. 1545, док. 2.
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по зи циите на въста ни ци те и ги на сър ча ва. Когато съпро ти ва та на 
въста ни ци те в окрайни ни те на гра да е сло ме на и на 30 април 1876 
г. тур ци те вли зат в Панагюрище, Найден Дринов, кой то на пуска 
гра да с послед ни те бе гъл ци, се укри ва в близ ка та го ра, а после се 
прехвър ля на Лисец и Братия. След ня кол ко дни тай но се връ ща в 
гра да да тър си до маш ни те си и да взе ме хра на, но е за ло вен в до-
ма си от съ се да Нено Оряшков и пре да ден в ла ге ра на Хафъз па-
ша. Оттук, заед но с дру ги въста ни ци, овър зан с въ же та е от ка ран 
в Пазарджик и там е око ван във ве ри ги. След жесто ки мъ че ния 
Найден Дринов е препра тен в Пловдивския зат вор. Новите по-
боища и мъ че ния не сло мя ват бор ческия му дух. Пред след ст ве-
на та ко ми сия и тур ския съд Найден Дринов се дър жи достой но, 
ка то не из да ва ни то един от дру га ри те си, участ ни ци във въста-
нието. Обявената ам нистия не го за ся га, за що то е приз нат за един 
от глав ни те ор га ни за то ри на въста нието. По-къс но успя ва да се 
ос во бо ди от зат во ра с под куп и се при би ра в Панагюрище. 
Залежава се теж ко бо лен и за то ва тур ска та власт не го тър си до 
ид ва не то на руски те войски в Панагюрище.

След Освобождението Найден Дринов е наз на чен в Съвета 
на ста рейши ни те в Панагюрище и под пис ва, заед но с дру ги те 
ста рейши ни Искрьо Мачев и Захарий Койчев, две из ло же ния – от 
28 яну ари 1878 г. и от 22 февру ари 1878 г., из пра те ни от 
Панагюрище до Отдела на на род но прос ве ще ние и ду хов ни де ла.9

За наз на че нието си в Старейшинския съ вет пи ше в пис мо от 
7 яну ари 1878 г. до брат си Марин Дринов, кой то се на ми ра по то-
ва вре ме в Орхание (дн. Ботевград): „Азе имам мно го теж ка ра бо-
та, която зав че ра, ко га то ни се ос во бо ди се ло то, поиска ге не ра ла 
три ли ца за град ски упра ви те ли и на ши те се ля ни из бра ха, в което 
число съм и азе, но се га ми се ви ди мно го теж ко не що и не знам 
как во да пра вя, за то ва про ся ва ши те съ ве ти. Найден.“10

Изглежда, че Найден Дринов на пуска в ско ро вре ме 
Старейшинския съ вет, за що то в но во из ло же ние от 1 ав густ 1878 

9 НБКМ. Архив Марин Дринов, док. 369, л. 7–8.
10 Пак там, док. 149, л. 3–4.
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г., с иска не на по мощ за из граж да не на из го ре ни те цър к ви в 
Панагюрище11, до Марин Дринов, за веж дащ Отдела на на род но 
прос ве ще ние и ду хов ни де ла, име то на Найден Дринов лип с ва. 
По-къс но той заема раз лич ни ад ми нистра тив ни служ би: през 
1880 г. е око лийски учи ли щен ин спек тор на Панагюрската учеб-
на око лия, в която се включ ва Копривщица12, а в края на съ ща та 
го ди на е наз на чен за око лийски съд ник (съдия) в Ихтиман.13

По спо ме ни на си на му Марин Дринов, Найден Дринов е 
око лийски съ дия в Ихтиман от 1881 г. до 1886 г., съ дия в Казанлък 
през 1887 г. и кмет на Панагюрище око ло три го ди ни. Член е и на 
Постоянната ко ми сия в Пазарджик.

След ка то на пуска Панагюрската об щи на, Найден Дринов се 
уста но вя ва в гра да ка то ад во кат, ка къв то оста ва до смър т та си.

Найден Дринов е го лям ру со фил и поклон ник на руско то мо-
гъ щест во и си ла. За те зи му чув ст ва към на ша та Освободителка 
често е преслед ван през ре жи ми те на Стефан Стамболов и д-р 
Васил Радославов.

Найден Дринов уми ра на 22 яну ари 1909 г., на 63-го диш на 
въз раст.

11 НБКМ. Архив Марин Дринов, док. 301, л. 1–5.
12 В. „Марица“, г. III, бр. 219 от 19.IX.1880 г.
13 Пак там, г. III, бр. 235 от 14.XI.1880 г.


