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ÐÅÖÅÍÇÈÈ

ÏÎÇÍÀÒÈßÒ ÍÅÏÎÇÍÀÒ ÌÀÐÊÎ ÒÎÒÅÂ

Ëîðà Äîí÷åâà*

На 23 ок том ври 2020 г. в сгра да та на музей „Възраждане и 
Учредително събра ние“ във Велико Търново бе пред ста ве на кни-
га та на Катя Митова-Ганева „Познатият не поз нат Марко Тотев“. 
Събитието ще бъ де за пом не но с успеш на та ак тьор ска въз ста нов-
ка, в която ожи вя ват съ би тия в ста ро Търново, свър за ни с ге роя 
на кни га та, и с из лож ба та с до ку мен ти, сним ки и ве щи на про чу-
тия тър но вец. Ще се за пом ни и емо ционал но то сло во на проф. д. 
ю. н. Атанас Семов, ав тор на пред го во ра към кни га та, озагла вен 
„Маркототевски на род ли сме? Почтеността ка то лош къс мет в 
България...“1.

Книгата за из вест ния тър нов ски ад во кат и об щест ве ник 
Марко Тотев не е слу чаен факт в твор ческия път на К. Митова-
Ганева. През 2007 г. по ини циати ва на К. Митова-Ганева и 
Тодорка Недева в Регионалния исто ри чески му зей – Велико 
Търново, бе ор га ни зи ра на из лож ба по по вод на 150-го диш ни на та 
от рож де нието на Марко Тотев, която пре диз вик ва под чер тан об-
щест вен ин те рес. Събитието бе ше свър за но с напра ве но то от не-
го ви те наслед ни ци да ре ние, включ ва що 180 то ма юри ди ческа ли-
те ра ту ра от лич на та му библиоте ка, сним ки и до ку мен ти. Така 
от кри то бе за явен ин те ре сът към жи во та и дейност та на Марко 
Тотев – един достоен пред ста ви тел на ад во кат ско то съсло вие в 

* Доцент в Историческия фа кул тет на Великотърновския уни вер си тет „Св. 
св. Кирил и Методий“.

1 Книгата е пос ве те на на го диш ни на та от обя вя ва не то на Велико Търново за 
„Историческа и ду хов на сто ли ца на България“ и е из да де на със спо мо щест во ва-
тел ст во то на „Великотърновско дру жест во за приятел ст во Бълга рия – Япония“ 
и на ве ли ко тър нов ски те ад во ка ти Веселка Коева и Йордан Цветанов.
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Търново, чието име оба че е оста на ло в об щест ве на та па мет ка то 
сим вол на лош къс мет.

Подготовката и из да ва не то на кни га та се впис ват в послед-
ва ли те дъл го го диш ни про уч ва ния на ав то ра вър ху жи во та и 
дейност та на Марко Тотев. Те са част от це ле на со че ни те уси лия 
да се просле ди във вре ме то раз ви тието на ад во кат ска та об щ ност 
в Търново, ре зул тат от които е дву том на та исто рия на Велико-
търновската ад во ка ту ра2, къ де то се отра зя ва по въз мож но най-
добрия на чин не са мо про фе сионал на та съд ба на тър нов ски те ад-
во ка ти, в то ва число и на Марко Тотев, но и тях но то място и 
участие в об щест ве ния жи вот на ста ра та сто ли ца.

Книгата „Познатият не поз нат Марко Тотев“ пред ла га по 
достъ пен и увле ка те лен на чин из ди ре ни те и събра ни фак ти, свър-
за ни с жи во та на из вест ния тър но вец. Изложението стъп ва вър ху 
от кри ти те ар хив ни до ку мен ти и пре доста ве ни те от наслед ни ци те 
све де ния, ко рек т но по со че ни в рубри ка та „Ползвани из точ ни ци и 
ли те ра ту ра“. В съ що то вре ме К. Митова-Ганева се е поста ра ла да 
из бя га от стро го науч ния под ход (конкрет но по зо ва ва не на ар-
хив ни до ку мен ти, спо ме ни и из след ва ния, под ре де ни спо ред 
съвре мен ни те изиск ва ния за офор мя не на науч ния апарат) при 
раз кри ва не на лич ност та на Марко Тотев, ка то съз да ва че ти вен и 
без спор но ин три гу ващ текст, кой то пре диз вик ва ин те рес сред чи-
та тел ска та ауди то рия. Показано е уме ние да се тър си ба лан сът 
меж ду лич на та исто рия на успе лия ад во кат и об щест ве ник и 
слож но то ди на мич но вре ме, в което той жи вее.

Катя Митова-Ганева е на ме ри ла въз мож но най-добрия под-
ход при струк ту ри ра не на съ дър жа нието на кни га та, за да пред-
ста ви не го ва та жи тейска съд ба, про фе сионал на ре али за ция и об-
щест ве на дейност. Не е слу чаен фак тът, че в на ча ло то се раз кри ва 
обли кът на въз рож ден ско Търново, род но то място на Марко 
Тотев. Макар и накрат ко, ав то рът ак цен ти ра не са мо вър ху не ве-
роят на та кра со та на гра да, но и вър ху не го во то раз ви тие ка то сто-
пан ски, тър гов ски и ду хо вен цен тър през епо ха та на Българското 

2 Митова-Ганева, К. История на Великотърновската ад во ка ту ра. Т. I (1878–
1944). Велико Търново: Фабер, 2015, 366 с.; История на Велико търнов ската ад-
во ка ту ра. Т. II (1944–1990). Велико Търново: Фабер, 2019, 530 с.
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въз раж да не. Търновци не оста ват встра ни от об що бъл гар ски те 
стре ме жи за пости га не на сто пан ски проспе ри тет, цър ков на не за-
ви си мост, кул тур но-прос ветeн по дем и из во юва не на по ли ти-
ческа сво бо да. Своята трай на сле да в исто ри ческа та па мет оста-
вят д-р Васил Берон, Стоян Ахтар, Петко Р. Славейков, Велчо 
Джамджията и др.

Проучването на К. Митова-Ганева по каз ва, че се мейна та 
сре да и род ст ве ни те връз ки оказ ват опре де ле но влияние вър ху 
офор мя не то на лич ност та на Марко Тотев и след ва ния от не го 
път през го ди ни те. Баща му Тотю Петков е един от те зи пред-
прием чи ви и тру до лю би ви тър нов ски жи те ли, които съз да ват 
обли ка на въз рож ден ския град. Съпругата на Марко Тотев – 
Поликсена Кабакчиева, е дъ ще ря на ви ден тър го вец, ува жа ван 
граж да нин, свър зан с ре во лю цион ни те бор би. Не по-мал ко из-
вестен е ро дът, от кой то произ хож да нейна та май ка. Братът на 
Поликсена, Никола Кабакчиев, раз ви ва ак тив на ре во лю цион на 
дейност, а след Освобождението заема раз лич ни ад ми нистра тив-
ни длъж ности.

Централно място в кни га та има гла ва та „Професионалист и 
по ли тик“. Будният мла деж не оста ва не за бе ля зан в го ди ни те на 
Временното руско управле ние, ко га то ра бо ти ка то пи сар в кан це-
ла рията на руския гу бер на тор Шчербицки. Избраният от Марко 
Тотев път трай но го свър з ва с из граж да не то на съ деб на та систе ма 
в но ва та бъл гар ска дър жа ва. До 1890 г. той пре би ва ва в раз лич ни 
на се ле ни места ка то ми ро ви съ дия (с. Паскалевец, Великотър-
новско, Севлиево, Търново) и член на Окръжния съд в Ловеч и 
Търново, след което се от да ва на ад во кат ска та про фе сия.

Представянето и ос мисля не то на би тието на ад во ка та Марко 
Тотев е напра ве но в кон тек ста на крат ко то пред ста вя не на нор ма-
тив на та уред ба, от на ся ща се до упраж ня ва не то на ад во кат ска та 
про фе сия. Уставът на ад во ка ти те от 1876 г., Временните пра ви ла 
за устройст во то на съ деб на та част в България от 1878 г. и Законът 
за устройст вото на съ ди ли ща та от 1883 г. мар ки рат пър ви те стъп-
ки към въ веж да не и изяс ня ва не на ро ля та на ад во ка та в съ деб на та 
систе ма.

На 22 ноем ври 1888 г. е приет пър вият Закон за ад во ка ти те, 
кой то регла мен ти ра място то на ад во ка та в сфе ра та на пра во раз да-
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ва не то, как то и изиск ва нията за при до би ва не на ад во кат ска пра-
воспо соб ност. Липсата на доста тъч но про фе сионал но под гот ве ни 
кад ри към конкрет ния исто ри чески мо мент обяс ня ва пред ви де ни-
те в за ко на кри те рии за упраж ня ва не на та зи про фе сия: пра во да 
ад во катст ват имат за вър ши ли те прав ни науки в ня кое вис ше учи-
ли ще; за вър ши ли те сред но обра зо ва ние (или по не тре токлас но 
образование), при усло вие че са прак ти ку ва ли три го ди ни; при те-
жа ва щи те слу же бен ценз (бив ши ми нистри и ли ца, за ни ма ва ли се 
„с ад во катст во при окръж ни те и по-ви со ки те съ ди ли ща“, или ли-
ца, които „имат в слож ност че ти ри го диш на съ дийска и ад во кат-
ска прак ти ка при окръж ни те и по-гор ни те съ ди ли ща“). Така през 
1892 г., ма кар и без спе циал но обра зо ва ние, но на ба за та на 
упраж ня ва на та от не го съ деб на прак ти ка на Марко Тотев е при-
зна то пра во то да упраж ня ва ад во кат ска та про фе сия.

Той се ут вър ж да ва ка то до бър ад во кат в област та на граж-
дан ски те де ла и раз ви ва успеш на ка риера в Търново и София. 
Авторът фо ку си ра вни ма нието вър ху не го вия из клю чи те лен про-
фе сиона ли зъм, свър зан с об стойно то и вни ма тел но под гот вя не на 
за щи ти те и пре да ва не то им в пис мен вид на съ диите. Свидетелство 
за без спор ни те му про фе сионал ни ка чест ва е проявя ва ният под-
чер тан ин те рес на ко ле ги те му към де ла та, по които Марко Тотев 
е за щит ник, как то и изпол з ва не то на не го ви пле доарии в обу че-
нието на сту ден ти те по пра во в Уни вер си те та. Направените от К. 
Митова-Ганева про уч ва ния со чат, че Марко Тотев ня ма за гу бе ни 
де ла. Сред клиен ти те му са це ли се ла (Розовец, Пловдивско; 
Малко Чочовени, Сливенско; Драгойново, Хасковско). Тяхната 
бла го дар ност се из ра зя ва в обя вя ва не то на Марко Тотев за по че-
тен граж да нин, в име ну ва не то на ули ци в не го ва чест, в поста вя-
не то на портре та му в об щи на та. Не мо же да се от ми не и фак тът, 
че той осъж да Народното събра ние за ра ди непра вил но изпи са на 
буква в за ко на за обез ще тя ва не на учи те ли те, тъй ка то по то зи на-
чин се про ме нял не го вият сми съл. Всепризнатите му ка чест ва ка-
то ад во кат пра вят въз мож на съв мест на та му ра бо та с из вест ния 
юрист проф. Йосиф Фаденхехт.

Освен ка то ад во кат Марко Тотев е поз нат и ка то по ли тик и 
ад ми нистра тор (окръ жен упра ви тел в Бургас през 1900 г.). Той не 
е чужд на по ли ти чески те страсти, които съ пътст ват раз ви тието на 
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мо дер но то бъл гар ско об щест во. Изявява се ка то пла ме нен при-
вър же ник на Народнолибералната пар тия и на нейния ли дер 
Стефан Стамболов. Прави впе чат ле ние про ти во поста вя не то на 
след ни те по со че ни в кни га та фак ти – от ед на стра на, по ка на та, 
от пра ве на към Васил Друмев (митро по лит Климент) през 1884 г. 
да бъ де кум на вен чав ка та му с Поликсена Кабакчиева, и от дру га 
стра на, ка те го рич но то иска не на рев ност ния при вър же ник на 
стам бо ло вист кия ре жим Марко Тотев да бъ де да ден под съд 
митро по ли тът по по вод на про чу та та му реч в за щи та на пра-
восла вието през 1893 г. В по ли ти ческа та биогра фия на Марко 
Тотев се впис ва и не го во то из би ра не, ка то пред ста ви тел на 
Народноли бералната пар тия, за де пу тат в Четвъртото Велико на-
род но събра ние през 1893 г.

Марко Тотев е съпри частен и участ ва ак тив но в об щест ве-
ния жи вот на Велико Търново. Във вре ме то от 1895 до 1897 г. той 
е пред се да тел на чи та ли ще „Надежда – 1869“, което е цен тър на 
кул тур но-прос вет на та дейност в гра да. Неговото ръ ко вод ст во е 
свър за но с фи нан со во то ста би ли зи ра не на ин сти ту цията чрез 
проявя ва нето на осо бе на настойчи вост при съ би ра не то на дъл го-
ве те на част ни ли ца и ор га ни за ции към чи та ли ще то и оси гу ря ва-
не то на дъл жи ми те су ми от стра на на Търновската об щи на. 
Заслуга на пред се да те ля Марко Тотев е въ веж да не то на ин вен тар-
ни кни ги и ка та ло зи, в които се опис ва ця ло то иму щест во (кни ги, 
де ко ри, рек ви зи ти, ме бе ли и др.). Запазените све де ния по каз ват, 
че през пе риода 1895–1897 г. чи та ли ще то се раз ви ва пъл но цен но, 
за да изпъл ни функ циите си на ду хов но сре ди ще на ста ропрестол-
ния град – обо га тя ва се библиотеч ният фонд, на ба вят се нуж ни те 
за те атрал на та тру па сце нич ни де ко ри, оси гу ря ва се госту ва не на 
те атрал ни и опер ни гру пи, да ва се въз мож ност за изпол з ва не на 
чи та лищ ния са лон при от бе ляз ва не на офи циал ни те праз ни ци.

Със си гур ност успе хи те на Марко Тотев в про фе сиона лен и 
об щест вен план са свър за ни със ста бил ност та, която му да ва се-
мейст во то. Заедно със своята съпру га те от глеж дат и възпи та ват 
три те си де ца – два ма си нове и ед на дъ ще ря (най-мал ка та му дъ-
ще ря уми ра ра но от ту бер ку ло за, което е при чи на се мейст во то да 
на пус не Велико Търново). Неговите си но ве са достой ни бъл гар-
ски ге не ра ли. Георги Марков за вър ш ва Военното учи ли ще в 
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София през 1908 г. Преминавайки през всич ки сте пе ни във воен-
на та йе рар хия, той ста ва ге не рал-лейте нант през 1939 г. Уволнен 
е през 1941 г. По-мал кият син Никола Марков за вър ш ва успеш но 
Военното учи ли ще през 1908 г. Участва в Балканската вой на ка то 
ко ман дир на ро та в съста ва на 20-и пе хо тен добруджански полк, 
как то и в Първата све тов на вой на (сра же нията при Дойран, 
Гевгели, Каймакчалан и Битоля). Награден е с два ор де на „За 
храброст“ IV ст., II кл. През 1940 г. ве че е ге не рал-лейте нант. 
Заради из ра зе но то от не го не съгла сие по по вод на при съ еди ня ва-
не то на България към Тристранния пакт през 1941 г. е увол нен, в 
съ щия ден е пен сиони ран и по-го ле мият му брат. Никола Марков 
е ав тор на „Ръководство по възпи та ние и обу че ние на войни ци те“ 
(1934). След уста но вя ва не то на оте чест ве ноф рон тов ска та власт 
на 9 сеп тем ври 1944 г. ген. Никола Марков пре жи вя ва тру ден пе-
риод. В края на 40-те го ди ни е изпра тен в ла ге ра „Богданов дол“, 
а по-къс но, за да оси гу ри не об хо ди ми те сред ст ва за из д ръж ка на 
се мейст во то си, е при ну ден да про да де жи ли ще то, което при те-
жа ва във Варна.

Дъщерята на Марко Тотев – Кръстинка, съз да ва се мейст во с 
ге не рал-ма йор Рашко Атанасов. Роденият във Велико Търново 
ге не рал има за бе ле жи тел на воен на, по ли ти ческа и об щест ве на 
ка риера. Той е ми нистър на вътреш ни те ра бо ти в пра ви тел ст во то 
на Андрей Тошев (1935). Генерал Рашко Атанасов е пред се да тел 
на спор т но то дру жест во „Юнак“, а във вре ме то от 1941 до 1944 г. 
ръ ко во ди Българския олим пийски ко ми тет. С име то му са свър за-
ни важ ни об щест ве ни съ би тия във Велико Търново. По не го ва 
ини циати ва (ка то на чал ник на 18-а пе хот на етърска дружина) се 
ор га ни зи ра па рич на ло та рия за съ би ра не на сред ст ва за из ди га не 
на военен му зей, чи та ли ще и дом в гра да. Той е пря ко свър зан с 
ор га ни зи ра не то на тър жест ва та по по вод на 100-го диш ни на та от 
Велчовата за ве ра през 1935 г. Биха могли да се по со чат и дру ги 
при ме ри за не го ва та съпри част ност при ре ша ва не то на важ ни за 
ста ропрестол ния град пробле ми ка то ак тив но то му участие при 
съз да ва нето на Комитета за кул тур но и сто пан ско пов ди га не на 
Велико Търново през 1942 г. Съдбата на ген. Рашко Атанасов 
след 9 сеп тем ври 1944 г. е тра гич на – той е осъ ден на смърт от 
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Втори състав на Народния съд в София. Присъдата е от ме не на с 
ре ше ние на Върховния съд от 12 април 1996 г.

В кни га та е от де ле но място и на го ля ма та сла бост на Марко 
Тотев – увле че нието по ха зар та. Всъщност за та зи не го ва страст 
допри на ся навли за не то на ха зар т ни те игри в би та на тър нов ци 
след Освобождението. С нея е свър за на и раз каз ва на та случ ка, 
при която му се па да ряд ко сре ща на та ком би на ция „кент флош 
роял“, но пре ми на ва не то на траур на про це сия пре къс ва игра та, 
което ка ра Марко Тотев да ка же: „Абе, то на Марко Тотев все тъй 
ще му се слу чи!“. Не мо же да се пре це ни ед ноз нач но оба че не го-
во то ре ше ние ка то пред се да тел на чи та ли ще „Надежда – 1869“ да 
въ ве де през 1895 г. нов вид дейност, добли жа ва ща се до ха зар т-
ни те му увле че ния, ма кар на ме ре нията му си гур но да са би ли 
свър за ни с идеята, че та ка мо же да се уве ли чат па рич ни те 
постъпле ния в кул тур на та ин сти ту ция.

За ця лост но то пред ста вя не на лич ност та и жи во та на Марко 
Тотев допри на сят публи ку ва ни те спо ме ни и анек до ти за про чу-
тия тър нов ски ад во кат. Така чи та те лят успя ва да из гра ди своята 
пред ста ва не са мо за един достоен про фе сиона лист, ак ти вен об-
щест ве ник, до бър и гри жо вен ба ща, но и да приеме чисто чо веш-
ки те му сла бости. По то зи на чин не го вият образ ста ва по-пъл-
нокръ вен и жив. Още по ве че че и днес, ко га то не успеем в ня как-
во на чи на ние, пра вим заклю че ние за „мар ко то тев ския“ си къс мет.

Изключително зна че ние за въз дейст вието на из ло же нието 
имат илюстра циите. Ценните се мей ни сним ки и фак си ми ле та та 
на до ку мен ти съз да ват не пов то ри мо то усе ща не за ав тен тич ност-
та на раз ка за на та исто рия на Марко Тотев и не го во то се мейст во. 
Не мо же да не се под чер тае ви со кият про фе сиона ли зъм при по-
лигра фич но то офор м ле ние на кни га та, де ло на ве ли ко тър нов ско-
то из да тел ст во „Фабер“.

В заклю че ние тряб ва да под чер тая, че из след ва не то на жи во-
та и дейност та на от дел ни лич ности при да ва осо бе на плът ност и 
за вър ше ност на конкрет на та кар ти на в опре де лен пе риод от исто-
ри ческо то раз ви тие. В то зи сми съл опи тът на К. Митова-Ганева 
да из ва ди на яве достъп ни те към то зи мо мент све де ния за лич на та 
и про фе сионал ната съд ба на Марко Тотев има своето зна че ние в 
ня кол ко на со ки: раз кри ва не на про це си те, свър за ни със съз да ва-
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нето на ад во ка ту ра та във Велико Търново (в кон тек ста на из граж-
да не то на мо дер на та държава) и фор ми ра не то на об щест ве ния 
елит в ста ропрестол ния град с осъз на ти те от го вор ности за ак тив-
но участие в по ли ти ческия и кул тур но-прос ве тния жи вот; както и 
пре съз да ва не на на си те на та с ди на ми ка ат мос фе ра в сле дос во-
бож ден ско то раз ви тие на ста ра та бъл гар ска сто ли ца.

Марко Тотев е от хо ра та, оста ви ли сле да в об щест во то. 
Свидетелство за то ва е на пи са но то през ав густ 1936 г. във в. 
„Янтра“: „Марко Тотев, ви на ги благ, ве сел, вни ма те лен към всич-
ки, той бе из вестен със своето добро сър це и ду ша. За тия му цен-
ни ка чест ва и за не го ви те достойн ст ва, той бе ува жа ван от всич ки 
свои съграж да ни. Той ня ма ше неприяте ли.

Със смър т та му град Велико Търново за гу би един от тия 
достой ни граж да ни, които с труд, чест ност, без ко ристие се из диг-
на ха и заеха вид но място в об щест ве ния ни жи вот“.


