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ÍßÊÎËÊÎ ÄÓÌÈ ÇÀ ÞÐÈÑÒÀ ÏÀÍ×Î ØÎÏÎÂ
È ÍÅÃÎÂÀÒÀ ÎÒÄÀÄÅÍÎÑÒ ÍÀ ÐÎÄÍÈß ÊÐÀÉ

Âàñèë Ò. Âàñèëåâ

Панчо Шопов е ро ден на 15.VІІІ.1893 г. в Панагюрище. До 
пе ти клас учи в род ния си град, след което за вър ш ва гим на зия в 
Пазарджик.

Включва се в мар кси чески те кръ жо ци в учи ли ще, а по-къс но 
е сред съз да те ли те на пар тийна та гру па на Българската ра бот ни-
ческа со циал де мокра ти ческа пар тия (тес ни социалисти) в Пана-
гюрище. През те зи го ди ни е увле чен и от твор чест во то и иде ите 
на Лев Н. Толстой.

Участва във войни те, къ де то е ра ня ван и награж да ван за 
прояве на храброст.

През 1920 г. за вър ш ва пра во в Софийския уни вер си тет „Св. 
Климент Охридски“ заед но с брат си Христо, впослед ст вие дъл-
го го ди шен съ дия в град Кубрат.

От 1921 г. Панчо Шопов жи вее в София и ра бо ти в 
Столичната об щи на. Уволняван е по Закона за за щи та на дър жа-
ва та, аресту ван е за при част ност та си към дейност та на Българ-
ската ра бот ни ческа пар тия.

Развива тър гов ска дейност с „Уран“ ООД, дру жест во за ин-
дустрия и тър го вия, произ вод ст во на цинк вайс и др. бои. Повече 
от 30 го ди ни се за ни ма ва с пти це въд ст во и публи ку ва из след ва-
ния в спе циали зи ра ния пе чат. Член на Управителния съ вет и 
секре тар на Софийско дру жест во „Птица“ (1927–1946), член на 
Управителния съ вет и секре тар на Българския пти це въ ден съ юз, 
член на Управителния съ вет, пред се да тел и под пред се да тел на 
Българската пти це въд на ко опе ра тив на цен тра ла, след 1947 г. – 
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Софийска пти це въд на ко опе ра ция „Птица“, член на Управителния 
съ вет на Фонда за по добре ние на пти це въд ст во то, ре дак тор на в. 
„Кооперативно пти це въд ст во“. В област та на пти це въд ст во то 
дъл ги го ди ни ра бо ти в тяс но сътруд ни чест во и приятел ст во с ху-
мо риста Борис Руменов – Борю Зевзека.

След 9.ІХ.1944 г. бли зо де сет го ди ни е ди рек тор на Карбид-
ната фабри ка на га ра „Илиянци“.

Пенсионира се през 1955 г.
Напуска то зи свят на 4.ІІІ.1977 г. в София, в де ня на силно то 

зе метре се ние във  Вранча.
Произхожда от ро да на Вълко Шопа, пре сел ник в Панагю-

рище от с. Огоя, Софийско. По за ня тие та бак чия, за ни ма ва се и с 
дже леп чийст во и след ка то се за мог ва, ку пу ва доста имо ти в 
Панагюрище и из граж да соб ст ве на та бак чийска ра бо тил ни ца. 
Жени се за Лула Бобекова, сестра на па на гю ре ца Станьо Бобеков, 
ба ща на пред се да те ля на мест ния ре во лю ционен ко ми тет по вре-
ме на Априлското въста ние Павел Бобеков.

Вълко Шопа и Лула Бобекова имат пет де ца – Петър, Панчо, 
Койчо, Иван и Цвета. И че ти ри ма та му си но ве участ ват в 
Априлското въста ние, а внукът му Павел П. Шопов е в Хвъркова-
тата че та на Георги Бенковски. Може би най-изя ве ният наслед-
ник на Вълко Шопа е Атанас Шопов, за вър шил пра во в Петербург, 
гла вен секре тар на Бъл гар ска та екзархия в Цариград, гла вен ре-
дак тор на ек зар хийския вест ник „Новини“, после „Вести“, ге не-
ра лен кон сул на България в Солун, ав тор на де сет ки из след ва ния 
за бъл гар щи на та в Македония и Беломорието, член на Българската 
ака де мия на науки те. Братът на Атанас Шопов – Стефан, е пол-
ков ник и участ ник в Балканската и Междусъюзническата война, 
ръ ко во ди тел на бъл гар ска та ар мия на фрон та при Дедеагач и 
Гюмюрджина през Първата световна война. Синът на Атанас 
Шопов, съ що Стефан, поема по пъ тя на ба ща си – дипло ма цията. 
Достойно място в ро да заемат и юристи те Панчо и Христо 
Шопови.

При по до бен произ ход не е чуд но, че през це лия си жи вот 
Панчо Шопов е по ар хи ви те и библиоте ки те, че непре къс на то 
тър си сре щи с участ ни ци в исто ри чески те за Панагюрище и 
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България съ би тия, че съ би ра ден след ден све де ния за оби чаите в 
Панагюрско и останки те от на род на та съкро вищ ни ца – пес ни, по-
го вор ки, диалек т ни ду ми и из ра зи, по ве рия, че пи ше за исто рията 
на род ния си край и спе чел ва за въз рож ден ска та си кауза не мал ко 
после до ва те ли.

Още ка то слу жи тел на Столичната об щи на със съ дейст вието 
на Комитет „Бележити па на гюр ци и Панагюрско“ през 1940 г. ор-
га ни зи ра ак ция по съх ра ня ва не на тлен ни те останки на Марин 
Дринов, запла ше ни от уни що жа ва не след уре гу ли ра нето на те ре-
на и из важ да не то му от гро бищ ния парк.

В края на 30-те го ди ни и до 1.ІІ.1941 г. е уред ник в София на 
в. „Оборище“, из да ние на панагюрското чи та ли ще „Виделина“. 
Във вре ме то до 9.ІХ.1944 г. е сред най-ак тив ни те ав то ри на дву-
сед мич ни ка. Печата ста тии за ге роите на Априлското въста ние, 
за даска ли те и кни жов ни ци те на Панагюрище, за съх ра ня ва не и 
от бе ляз ва не на места та, свър за ни с па мет та на ве ли ки те бъл га ри, 
ро де ни или оста ви ли сле да в род ния му край, за из дир ва не на гро-
бо ве те на Сава Радулов, Васил Чолаков, Павел Бобеков, за оби-
чаите на ста ри те па на гюр ци, за ко ло рит ни те пред ста ви те ли на 
сто ли ца та на въста нието в сто ли ца та на ос во бо де на България. На 
стра ни ци те на в. „Оборище“ по мест ва нез на чи тел на част от 
събра ни те от не го диалек т ни ду ми и по го вор ки от Панагюрско. 
Още през 1939 г. пра ви да ре ния за експо зи цията на за мисле ния 
исто ри чески му зей – ве щи на граф Н. П. Игнатиев, сним ки, ар-
хив ни ма те риали.

Изследователската ра бо та на Панчо Шопов се раз раст ва зна-
чи тел но след уч ре дя ва не то по не гов по чин на Комитет за про уч-
ва не ми на ло то на Панагюрище и Панагюрско. Комитетът е ре-
гистри ран по фир ме но де ло № 22/1952 г. на Софийския на ро ден 
съд със се да ли ще София, ул. „Ами Буе“ № 15 – до ма на из бра ния 
за пред се да тел Панчо Шопов, и е прием ник на ра бо ти лия през 30-
те го ди ни на ХХ век Комитет „Бележити па на гюр ци и Пана-

гюрско“.
Комитетът за про уч ва не ми на ло то на Панагюрище и Пана-

гюрско пре уста но вя ва дейност та си през 1961 г., тъй ка то ЦК на 
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БКП взе ма ре ше ние за раз фор ми ро ва не на всич ки кул тур но-прос-
вет ни дру жест ва и ор га ни за ции.

Още пре ди да огла ви ко ми те та, Панчо Шопов привли ча око-
ло се бе си не са мо ра бо те щи те в му зея в Панагюрище из сле до ва-
те ли, но и хо ра „от вся коя въз раст, кла са, пол и за ня тье“, за които 
слав на та исто рия на Панагюрище и Панагюрския край е не об вър-
за на от обла ги и по чести кауза. Лука Меченов и Атанас Сугарев, 
ди рек то ри на му зея, от крит през 1951 г., Пенка Попова, Делчо 
Карайлев, Руска Патърчанова, Цвятко Събев, Христо П. Шопов, 
Недьо Горинов съв мест но под гот вят пла но ве за ра бо та на ко ми-
те та, на сър ча ват се, по ма гат си. Привличат по мощ ни ци от се ли-
ща та в ра йо на на Панагюрище – учи те ли, чи та лищ ни дей ци, кни-
жа ри, наслед ни ци на участ ни ци те в Априлското въста ние, ро до-
лю би ви и ин те ре су ва щи се от ми на ло то на на ро да си бъл га ри.

До ор га ни те на мест на та власт, до учи ли ща та и чи та ли ща та 
в Панагюрско са из пра те ни раз ра бо те ни въпрос ни ци за съ би ра не 
на дан ни и ма те риали по места за участ ни ци те в прос вет но то дви-
же ние на Възраждането, в цър ков на та бор ба, в Априлското въста-
ние.

Отделен апел-пис мо с на со ки за уста но вя ва не на всич ки въз-
мож ни биогра фич ни дан ни за участ ни ци те в събра нието на 
Оборище тръг ва през юли 1957 г. от ко ми те та към вся ко от се ла-
та, из пра ти ли пред ста ви те ли за приема не на пла на и да та та на 
бун та.

И ре зул та ти те не за къс ня ват.
Комитетът за про уч ва не ми на ло то на Панагюрище и 

Панагюрско натруп ва огро мен из во ров ма те риал за исто рията на 
Панагюрския край, кой то по-къс но Панчо Шопов пре да ва ос нов-
но в Историческия му зей – Панагюрище, а съ що и в Централния 
дър жа вен ар хив, в Архива на Българската ака де мия на науки те, в 
Държавния ар хив – Пазарджик. В не го са на лич ни биогра фич ни 
дан ни за все ки от по бор ни ци те и опъл чен ци те от Панагюрище и 
ра йо на, опис на ар хе оло ги чески те на ход ки, то пограф ски те наиме-
но ва ния на мест ности те, го ри те и ре ки те в Панагюрско, спи сък 
на ро до ви те и лич ни те име на в Панагюрско, из пра тен и на Инсти-
тута за бъл гар ски език към Българската ака де мия на науки те, све-
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де ния за го во ри те в гра да и се ла та, по които Институтът за бъл-
гар ски език пла ни ра и про веж да науч на експе ди ция в Панагюрско. 
Ежегодно сдру же нието на без ко рист ни те ро до люб ци ор га ни зи ра 
чест ва ния на бе ле жи ти па на гюр ци и по ла га уси лия да приоб щи 
към тях мла ди те хо ра от Панагюрище и окол ни те се ла.

Причастните към дейност та на Комитета за про уч ва не ми на-
ло то на Панагюрище и Панагюрско из вър ш ват по ре ди ца от науч-
ни из след ва ния и под гот вят публи ка ции. От из да тел ст во „Наука 
и из куст во“ из ли зат два сбор ни ка с из след ва ния „Пана гю рище и 
Панагюрско в ми на ло то“ (1956) и „Панагюрище и Панагюрският 
край в ми на ло то“ (1961), а от Военно из да тел ст во – сбор ни кът 
„Оборищенци. Народните пред ста ви те ли от 1876“ (1972)

Подготвени са тре ти том на „Панагюрище и Панагюрският 
край в ми на ло то“ и кни га та „Учителите въз рож ден ци в Пана-
гюрище“, които по раз лич ни при чи ни не сти гат до чи та те ли те. Не 
по ма гат ни то по зи тив ни те от зи ви на проф. Иван Дуйчев, кой то 
да ва науч на оценка на из след ва нията и под гот вя пред го вор, ни то 
участието с раз ра бот ки на без спор ния учен Христо Вакарелски, 
който на мла ди го ди ни е учи тел в Панагюрище.

От 1963 г. Панчо Шопов е член на ре дак цион на та ко ле гия на 
сп. „Панагюрска ле то пис“, пре име ну ва но на „Летопис на Пана-
гюр ския край“, из да ние на Общия на ро ден му зей – гр. Панагю-
рище. В спи са нието се появя ват не го ви ма те риали за исто рията 
на Панагюрище и част от библиогра фията му за Панагюрище и 
Панагюрския край до Освобождението.

През го ди ни те Панчо Шопов под гот вя и публи ку ва исто ри-
чески из след ва ния за Васил Д. Чолаков, един от пър ви те бъл гар-
ски ет ногра фи (Известия на Етнографския ин сти тут и му зей при 
БАН, т. VІІІ, 1965 г.), за Сава Радулов, пър ви ди рек тор на Бол-
градската гим на зия („Панагюрище и Панагюрският край в ми на-
ло то“, в съ ав тор ст во с Недьо Горинов), за дей ци от Априлското 
въста ние в Панагюрище („Панагюрище и Панагюрският край в 
ми на ло то“, в съ ав тор ст во с Петър Митев), за ос но ва ва не и раз ви-
тие на со циалисти ческа та пар тия в Панагюрище („Панагюрище и 
Панагюрско в ми на ло то“), за по ве че от 20 от участ ни ци те в събра-
нието на Оборище („Оборищенци...“). Частично, ос нов но във в. 
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„Оборище“ и в сп. „Летопис на Панагюрския край“, из ли зат про-
уч ва нията му за па на гюр ски те учи те ли от Възраждането, за раз-
ви тието на ки ли мар ст во то в Панагюрище, за съз да ва не то на ле то-
ви ще то Колониите, за на род ни те оби чаи в Панагюрско, за жи во та 
на па на гюр ци в София.

Не са публи ку ва ни и до се га раз ра бот ки те му за Петър П. 
Карапетров (Черновежд), съз да тел на па на гюр ско то чи та ли ще 
„Виде лина“ и на пе ча тар ско дру жест во „Промишление“ в Цари-
град, за Атанас Шопов, не гов срод ник, юрист, дипло мат, член на 
Българското кни жов но дру жест во (се га Българска ака де мия на 
науките) и ав тор на мно гоброй ни из след ва ния по ма ке дон ския 
въпрос, за не умор ния ту рист и по пу ля ри за тор на при ро да та и за-
бе ле жи тел ности те на България Павел Делирадев, за Стоян 
Костур ков и из сле до ва тел ска та му дейност, за учи те ли те от Въз-
раждането Кесарий п. Василев, Атанасий Чолаков, Марин Дри-
нов, Нешо Бончев, Найден п. Стоянов, Захарий Круша, Йордан 
Ненов, Константин Десимиров, за ос во бож да ва не то на во да чи те 
на Априлското въста ние в Копривщица, за дър жа ни от мест ни те 
чор ба джии.

Не са публи ку ва ни и библиогра фиите, под гот ве ни от Панчо 
Шопов, на ма те риали за Панагюрище и Панагюрския край от пре-
ди Освобождението и на тру до ве те на Атанас Шопов, Петър 
Карапетров (Черновежд), Павел Делирадев.

Съхранените исто ри чески из след ва ния на юриста Панчо 
Шопов, пос ве тил жи во та си на исто рията на Панагюрище и 
Панагюрско, на Бъл гар ско то възраждане, пред стои да бъ дат из да-
де ни с бо гат сним ков ма те риал от издателство „Валентин 
Траянов“.

В настоящия брой на спи са ние „Адвокатски преглед“ пред-
ста вя ме из след ва не то на Панчо Шопов за Атанас Шопов, за вър-
шил пра во в Петербург и ра бо тил ка то съ дия в Софийския апе ла-
ти вен съд, и за чле но ве те на Военния съ вет и Привременното 
пра ви тел ст во по вре ме на Априлското въста ние в Панагюрище 
Найден Дринов и Искрьо Мачев, които след Освобождението са 
ад во ка ти.



9Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 2/2020

Като при ло же ние публи ку ва ме ма те риала на Атанас Шопов 
„Едно пъ ту ва не в Пловдивско (по из вър ше ни те зверства)“, из ля-
зъл в броеве от 22/23.Х.1876 г. до 30/20.ХI.1876 г. на в. „Стара 
пла ни на“, из да ван в Букурещ от бъ де щия про фе сор в 
Юридическия фа кул тет на Софийския уни вер си тет „Св. Климент 
Охридски“ Стефан С. Бобчев (Стефан Бежан).

В дни те на Априлското въста ние Атанас Шопов е в 
Цариград, уче ник в Имперското воен но ме ди цин ско учи ли ще 
заед но със Стефан С. Бобчев. И тур ски те, и чуж дестран ни те из да-
ния в сто ли ца та на им пе рията из на сят ин фор ма ция за въста нието, 
пре доста ве на от пра ви тел ст во то и пъл на с не исти ни, с опи са ния 
на все въз мож ни жесто кости, из вър ш ва ни от… бъл га ри те. Стефан 
С. Бобчев по лу ча ва потре са ва щи све де ния от България за погро-
ми те в не по кор ни те се ли ща и без да се съ обра зя ва с цен зу ра та, ги 
об на род ва. Веднага е по тър сен от власти те, но успя ва да на пус не 
Цариград и през Одеса се озо ва ва в Букурещ. Започва из да ва не то 
на в. „Стара пла ни на“.

Неговият съ уче ник Атанас Шопов е по ви кан в Бъл гар ска та 
екзархия. Молят го да оти де до род ния си край и да ви ди на място 
как во точ но се случ ва. Младежът – на 21 го ди ни, приема. Изборът 
на ар хиере ите не е слу чаен. Освен лич ни те ка чест ва на Атанас 
Шопов от зна че ние е и об стоятел ст во то, че пи том ци те на 
Имперското воен но ме ди цин ско учи ли ще са с тур ска воен на 
унифор ма и „но сят сабля“. Атанас Шопов на пуска Цариград на 
10.VIII.1876 г. и на 12-и съ щия ме сец е в Татар-Пазарджик. За ня-
кол ко сед ми ци оби ка ля въста на ли те се ли ща от Пазарджишкия и 
Пловдивския ре гион и след завръ ща не то си в Цариград под гот вя 
доклад за Бъл гар ска та екзархия. Този доклад, на ос но ва та на кой-
то е и публи ка цията във в. „Стара пла ни на“, да ва въз мож ност на 
бъл гар ски те ар хиереи да пре диз ви кат вни ма нието на чуж ди те 
дипло ма ти и жур на листи вър ху дейст ви тел но то по ло же ние на 
бъл га ри те след въста нието и да им пре доста вят досто вер на ин-
фор ма ция за звер ст ва та на власт та.

В публи ка цията ре дак цията на в. „Стара пла ни на“ вна ся ня-
кои свои бе леж ки и не съгла сия, без да от чи та за да ча та, въз ло же-
на на Атанас Шопов, и нейно то блестя що из пъл не ние, раз кри ва-
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що прояве ни те по-къс но от не го дипло ма ти чески за лож би. В 
докла да си Атанас Шопов раз ра бот ва за бъл гар ска та кауза и нуж-
ди те на Бъл гар ска та екзархия за ти ха на ме са и въз дейст вие обяс-
не ния за при чи ни те за въста нието, за от съст вието на осо бе но ак-
тив на бой на дейност от стра на на въста на ли те, за без при чин ни те 
из би ва ния, обез честя ва ния, гра бе жи и опо жа ря ва ния, из вър ше ни 
от тур ци те не из мен но по по ръ ка или при без мъл в но одобре ние на 
офи циал на та власт.

Материалът във в. „Стара пла ни на“ из ли за без по соч ва не на 
ав то ра, но през 1877 г. тур ски те власти уз на ват за ми сията на въз-
пи та ни ка на Имперското воен но ме ди цин ско учи ли ще. Пак за къс-
ня ват. Атанас Шопов на пуска тай но Цариград и след по-мал ко от 
го ди на от но во е в сто ли ца та на им пе рията като част от ос во бо ди-
тел на та руска ар мия.


