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Abstract: Ivan Drasov is one of the prominent comrades of Vasil Levski in Lovech. In his memoirs Ivan 
Drasov himself argues that he was a Lovech revolutionary committee`s chairman. However many historical 
sources far more reliable than Ivan Drasov`s memoirs provide that he was not a chairman but a secretary of 
the private revolutionary committee in Lovech. Except a secretary of the private revolutionary committee in 
Lovech Ivan Drasov was a secretary of the Bulgarian revolutionary central committee based in Lovech too. 
As a secretary, Ivan Drasov wrote letters on behalf of the two revolutionary committees in Lovech in 1871 
and 1872. Some historians think that Ivan Drasov was also a treasurer of the Bulgarian revolutionary central 
committee in Lovech. However, there is no serious evidence to support this thesis so far. 
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В своите мемоарни бележки „Софий-
ското приключение в края на 1872 г. или сто 
български заточеници“, започнати на 11 май 
1875 г., Иван Драсов заявява следното по въп-
роса за своята длъжност в Ловчанския рево-
люционен комитет: „Мене избраха като за 
председател, Марина [Поплуканов] за мой 
помощник, а Д. Пъшков от Сопот, Ловешко 

село – за писар. Но право да си кажа, аз бях 
всичко – и парите поверяваха [на] мене, и пи-
шех, и изпъ[л]нявах председателската служ-
ба. Това стана, защото другите момци имаха 
своя частна работа, която не им позволяваше 
да изпълняват редовно длъжностите си.“1  
По-малко известен факт е, че през същата го-
1 ИД – БНРД: 209.
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дина, в която започва да пише „Софийското 
приключение“, Ив. Драсов заявява, че е бил 
председател на Ловчанския комитет и пред 
дееца на българската революционна емигра-
ция Иван Сапунов. В писмо с дата 21 октом-
ври 1875 г. Ив. Сапунов разказва на войводата 
Панайот Хитов, че се е срещнал с Ив. Драсов, 
който упорито твърдял, „че [е] работил в Бъл-
гария и бил председател на комитета. И тъй 
въобразил в главата си, че всички трябва да се 
[до]питат до него и той да заповядва, и пеле-
наша все да бъде при него.“2.

Отношението на изследователите към 
твърдението на Ив. Драсов, че е бил пред-
седател на Ловчанския комитет е различно. 
Някои смятат, че мемоаристът преувеличава 
ролята си в ръководството на Ловчанския ко-
митет (Сидельников 1970: 99; Лалев 1990: 77; 
Лалев 1996: 29 – 30); че е решил да се „пох-
вали“ (Кондарев 1956: 230; Кондарев 1957: 
145). Според други Ив. Драсов наистина е бил 
председател на Ловчанския комитет, но само 
временно (Боянов 1995: 87, 100). Според тре-
ти Драсов е изпълнявал и „председателската 
служба“ без да е бил избиран за председател 
(Унджиев 1965: 56; Унджиев 1967: 310; Абад-
жиев 1982: 92 – 93; Абаджиев 1988: 17 – 18).

В историографията обаче се е наложило 
мнението, че заеманата от Ив. Драсов длъж-
ност в Ловчанския революционен комитет е 
била не председателската, а секретарската 
(Бурмов 1948: 519; Димитров 1948: 103; Ди-
митров 1959: 225; Кондарев 1956: 235; Конда-
рев 1957: 163; Сидельников 1970: 98; Кирова, 
Василев 1970: 24; Панчовски 1990: 127; Зла-
тев 1993: 223; Златев 2007: 50 – 51; Павловска 
2001: 81; Павловска 2011: 64; Тончев 2011: 
119; Тончев 2017: 131; Тончев 2020: 67; Стоя-
нов 2012: 142; Павлов 2018: 254). Основание 
за подобно твърдение се открива в мемоарни-
те свидетелства на ловчанските комитетски 
дейци Марин Поплуканов и Димитър Мари-
нов Панталонджията, записани през 1901 г. 
2 АВСД I: 26.

от д-р Параскев Стоянов (Тилева, Нонева 
1989: 218, 245). Че Ив. Драсов е бил секре-
тар на Ловчанския комитет твърди и Стоян 
Заимов в своите мемоарно-исторически съ-
чинения (Заимов 1884: 30, 188; Заимов 1889: 
228; Заимов 1895а: 112; Заимов 1895б: 170; 
Заимов 1898: 165). Не е съвсем сигурно кой 
или кои са източниците, от които Заимов е 
почерпил тази информация. Най-вероятно 
обаче става дума за М. Поплуканов – човек, 
когото Ст. Заимов познавал още от времето 
на заточението си в Диарбекир3, и от чийто 
сведения знаем, че се е ползвал4. В подкре-
па на твърдението, че длъжността, която Ив. 
Драсов заемал в Ловчанския комитет е била 
секретарската, се изказва и Райна Колева-Ба-
лева – дъщеря на ловчанския комитетски 
деец Иванчо Колев (Еврев, Еврев 2003: 94). 
Същото твърдение поддържат Иван Урумов5 
и Данаил Кацев-Бурски6 (Урумов 1932: 101; 
Кацев-Бурски 1926: 90).

Тук се налага да направя едно поясне-
ние. Съгласно програмните документи на ко-
митетската организация от времето на Васил 
Левски длъжност „секретар“ в структурата на 
революционните комитети не е съществува-
ла. В Проектоустава на БРЦК, т.нар. „Нареда 
на работниците за освобождението на българ-
ския народ“, ясно е казано, че както Централ-
ният, така и частните комитети се състоят от 
„един председател и един подпред седател, 
един писар и един помощник, един касиерин 
и йоще седем члена, между които е и един 
поп“7. От посочените комитетски длъжнос-
ти най-близка по значение до секретар е тази 
на писаря. Проектоуставът не уточнява какви 

3 Вж. ДТС. ВЛ: 656, 662.
4 Вж. Заимов 1895а: 72.
5 Автор на първата публикувана биография на Ив. 
Драсов
6 Публицист, който през 1925 г. извършва специална 
анкета в Ловеч с цел да установи кой е предателят на 
Васил Левски
7 ВЛД II: 51 – 52.
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точно са били задълженията на комитетския 
писар, но имаме достатъчно основание да 
смятаме, че основната работа на писаря/се-
кретаря е включвала писането и изпращането 
на писма от името на комитета, а вероятно и 
воденето на протоколи по време на комитет-
ските заседания.

В разказа си пред д-р П. Стоянов М. 
Поп луканов твърди следното: „За събранията 
[на комитета – б. м. Д. Ив.] се държаха прото-
коли, които се занесоха на Любен Каравелова 
и си останаха у него“ (Тилева, Нонева 1989: 
219). До настоящия момент обаче протоколи 
от заседанията на Ловчанския революционен 
комитет не са открити8. Разполагаме обаче с 
няколко писма, написани от името на Ловчан-
ския комитет и изпратени до видния комитет-
ски деец в румънския град Турну Мъгуреле – 
Данаил Христов Попов9. Тези писма са общо 
тринадесет на брой и са с дати – 13 април 
1871, 7 юни 1871, 9 юни 1871, 17 юни 1871, 
11 юли 1871, 21 юли 1871, 29 юли 1871, 30 
юли 1871, 28 август 1871, 28 септември 1871, 
14 декември 1871, 10 януари 1872 и 2 август 
1872 г.10

Съгласно наложилото се в историог-
рафията мнение всички писма, изпратени от 
8 Подобно на други съвременници М. Поплуканов 
твърди, че документите от архива на БРЦК, вкл. и 
протоколите от заседанията на Ловчанския комитет, са 
предадени на османските власти от жената на Любен 
Каравелов – сръбкинята Наталия. Според Крумка Ша-
рова обаче подобни твърдения са неоснователни. Вж. 
Шарова 1993: 25 – 111; Шарова 1994: 5 – 100. 
9 Писмата, които членовете на Ловчанския револю-
ционен комитет изпращат до Д. Хр. Попов в периода 
април 1871 – август 1872 г., както и някои други до-
кументи, чието авторство се свързва с Ив. Драсов, са 
публикувани в документалните сборници „Архив на 
Възраждането. Т. I. Документи по политическото ни 
възраждане“, „Васил Левски. Живот дела и извори“, 
„Васил Левски. Документално наследство“, „Иван 
Драсов в българското национално революционно дви-
жение (1871 – 1877 г.)“, „Васил Левски. Документи“ и 
др. Поради естеството на това изследване обаче аз ще 
използвам техните оригинали.
10 НБКМ – БИА, ф. 88, а.е. 3, л. 1 – 20.

Ловеч до Турну Мъгуреле, са написани от Ив. 
Драсов. Резултатите от една графическа екс-
пертиза, извършена през 1968 г. от Здравко 
Василев Герджиков – завеждащ Централната 
лаборатория за съдебни експертизи на Ми-
нистерството на правосъдието, обаче дават 
основание на някои изследователи да смятат, 
че две от писмата, които Д. Хр. Попов полу-
чава от името на Ловчанския комитет – пис-
мото от 11 юли 1871 г. и това от 28 август с. г., 
са написани не от Ив. Драсов, а от М. Поп-
луканов (Еврев, Еврев 2003: 111, 119; Боя-
нов 1995: 112 – 113). Според публикувания в 
изследването на баща и син Евреви текст на 
експертизата до заключението, че Ив. Драсов 
не е автор на писмата от 11 юли и 28 август 
1871 г. се е стигнало след като почеркът, с 
който са изписани тези писма, е изследван 
и сравнен с няколко „образци от почерка на 
Марин п. Луканов“. Сред тези „образци“ са 
писмото на председателя на Ловчанския ко-
митет до В. Левски от 7 октомври 1872 г. под-
писано с псевдонима „Алила Селевли“ и ня-
колко документа на М. Поплуканов датиращи 
от времето, когато той заема постовете кмет и 
окръжен управител на Ловеч, т.е. 1883 – 1890 
(Еврев, Еврев 2003: 114 – 119).

След като сравних оригиналите на всич-
ки писма, изпратени от Ловеч до Турну Мъ-
гуреле в периода април 1871 – август 1872 г., 
стигнах до следните заключения: 1) Между 
почерците, с които са изписани писмото от 11 
юли 1871 г., от една страна, и писмата от 13 
април, 7 юни, 9 юни, 17 юни, 21 юли, 29 юли, 
30 юли, 28 септември и 14 декември 1871 г., 
10 януари и 2 август 1872 г., от друга страна, 
разлика няма; 2) Почеркът, с който е изписано 
писмото до Д. Хр. Попов от 28 август 1871 г., 
обаче в известна степен се различава от този 
на всички останали писма, които Попов по-
лучава от Ловеч11. При това положение може 
да се допусне, че писмото от 28 август 1871 г. 
11 Различен е например начинът, по който Ив. Драсов 
и авторът на писмото до Д. Хр. Попов от 28 август 
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наистина не е написано от Ив. Драсов. Към 
подобно предположение навежда и обстоя-
телството, че от всичките тринадесет писма, 
които Д. Хр. Попов получава от името на Лов-
чанския комитет, писмото от 28 август 1871 г. 
е единственото, на което е отбелязан и гра-
дът, от който е изпратено12. Това подсказва, 
че въп росното писмо вероятно е написано от 
някое друго лице без опит в конспирацията.

Засега обаче, според мен, нямаме дос-
татъчно основание да смятаме, че това лице 
е М. Поплуканов. Първо, по моя преценка, 
между почерците, с които са изписани ори-
гиналите на писмото до Д. Хр. Попов от 28 
август 1871 г. и писмото до В. Левски от 7 ок-
томври 1872 г.13, наистина съществуват доста 
прилики, но също и някои разлики; Второ, 
въпросът за авторството на писмото от 7 ок-
томври 1872 г. е дискусионен. Според Илия 
Еврев авторът на това писмо е М. Поплука-
нов. Иван Унджиев обаче смята, че писмото 
от 7 октомври 1872 г. е написано от поп Кръс-
тьо Никифоров. И двамата изследователи 
подкрепят своите различни становища както 
със собствени наблюдения върху почерците 
на различни документи (Унджиев 1945: 1024; 
Еврев 1963: 56), така и с резултатите от ня-
колко графически експертизи, извършени по 
тяхна инициатива в периода 1965 – 1968 г. 
(Унджиев 1965: 64; Унджиев 1967: 312; Ев-
рев, Еврев 2003: 111 – 114). Трето, при срав-
нение между оригиналите на писмото до Д. 
Хр. Попов от 28 август 1871 г. и писмото на 
М. Поплуканов до председателя на Етропол-
ския комитет Тодор Пеев от 12 октомври 1872 
г.14 установих, че почерците на двата доку-
мента не са напълно еднакви.

1871 г. изписват главната буква В, а също и малките 
букви – б, д, ж, х, ь, ы.
12 НБКМ – БИА, ф. 88, а.е. 3, л. 13.
13 НБКМ – БИА, II А 9449.
14 РИМ – Ловеч, Отдел „История на България XV – 
XIX в.“, ОФ, Инв. № 1164.

Разбира се, хипотезата, че едно от пис-
мата, които ловчанските комитетски дейци 
изпращат до Д. Хр. Попов може и да не е на-
писано от Ив. Драсов, по никакъв начин не 
оспорва добре аргументираното твърдение, 
че последният е изпълнявал функциите на 
секретар на Ловчанския революционен коми-
тет. Освен на повечето от писмата, които Д. 
Хр. Попов получава от името на Ловчанския 
комитет, Ив. Драсов е автор и на достигна-
лия до нас препис на писмото на В. Левски 
до ловчанските комитетски дейци от 27 юли 
1871 г.15

Посочените дотук аргументи доказват, 
че Ив. Драсов е бил писар/секретар на Лов-
чанския частен революционен комитет. Както 
е добре известно, в българската историогра-
фия съществува дългогодишна дискусия по 
въпроса за съдбата на частния революционен 
комитет в Ловеч след създаването на Лов-
чанския централен революционен комитет, 
по-известен като БРЦК в Българско. Много 
изследователи смятат, че Ловчанският частен 
комитет просто се преобразува в Централен 
комитет за вътрешността. Според мен обаче 
по-основателно е мнението, че съществуване-
то на Ловчанския частен комитет продължава 
и след създаването на БРЦК в Българско16.

Ако се продължи с използвания дотук 
подход, би следвало да се приеме, че Ив. Дра-
сов е бил секретар не само на Ловчанския час-
тен революционен комитет, но също и на БРЦК 
в Българско. Тази теза се потвърждава на пър-
во място от самия Ив. Драсов, който в писма-
та си до Ст. Заимов от 6 септември 1900 г. и 
д-р П. Стоянов от 28 юни 1901 г. твърди, че 
е бил „член-секретар“ на Централния револю-
ционен комитет със седалище в Ловеч.17 Раз-
15 НБКМ – БИА, ф. 85, II А 8013. Авторството на това 
писмо е установено още от Димитър Страшимиров, 
който отстрани на първия лист е добавил бележка: 
„Ръкопис на Ив. Драсов“
16 Вж. Иванов 2022: 254 – 281.
17 ИД – БНРД: 353, 356.
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бира се, по-важно значение има установеният 
от изследователите факт, че с почерка на Ив. 
Драсов са изписани всички официални доку-
менти, излезли от името на БРЦК в Българ-
ско. Тези документи са: писмо до Д. Хр. По-
пов от 25 ноември 1871 г., с което последният 
е упълно мощен от „Ц.К.“ да отиде в Букурещ 
при Любен Каравелов, за да обсъдят някои ва-
жни въпроси за националноосвободителното 
движение18; писмо от БРЦК в Българско до 
Панайот Хитов в Белград от 10 януари 1872 г.; 
писмо от БРЦК в Българско до Филип Тотьо 
в Одеса също от 10 януари 1872 г.; писмо от 
БРЦК в Българско до братята Ботьо и Димитър 
Папазови в Казанлък от 16 януари 1872 г.; ок-
ръжно писмо от БРЦК в Българско до частния 
революционен комитет в Карлово от 16 януари 
1872 г.; окръжно писмо от БРЦК в Българско 
до ЧРК в Сливен също от 16 януари 1872 г. и 
окръжно писмо от БРЦК в Българско до ЧРК в 
Плевен от 23 януари 1872 г.19

Освен тези писма автограф на Ив. Дра-
сов са и някои писма, отправени от името на 
В. Левски. Добър пример е писмото до Д. Хр. 
Попов от 27 октомври 1871 г., в което се ко-
ментират редица важни за комитетското дело 
въпроси: 1) Получен ли е отговор от намира-
щия се в Одеса Филип Тотьо?; 2) Ходил ли е 
Димитър Ценович в Черна гора?; 3) Л. Кара-
велов продължава ли да издава в. „Свобода“?; 
4) Спряло ли е излизането на в. „Дума на бъл-
гарските емигранти“20 и др.21 Ив. Драсов е ав-
тор и на преписа на едно писмо на В. Левски 
до новопосветени дейци в комитетското дело 
с дата 19 февруари 1872 г.22

18 НБКМ – БИА, ф. 88, а.е. 8, л. 25.
19 НБКМ – БИА, ф. 85, II А 8026, 8029, 8030, 8035; 
НБКМ – БИА, ф. 98, II B 433; НБКМ – БИА, ф. 103, II 
А 8028.
20 Български революционен вестник, издаван в Браила 
през лятото на 1871 г. под редакцията на Христо Ботев
21 НБКМ – БИА, ф. 85, II А 8018.
22 НБКМ – БИА, ф. 85, II А 8947.

Разполагаме и с някои преки и косве-
ни документални данни, които показват, че 
в края на 1871 г. и началото на 1872 г. цяла-
та или поне част от кореспонденцията на В. 
Левски е минавала през ръцете на Ив. Дра-
сов, който вероятно е бил човекът, натоварен 
с нейното разпращане. В архива на Д. Хр. По-
пов е запазен пощенски плик, в който е било 
поставено едно писмо до него, писано преди 
21 декември 1871 г. За приблизителното дати-
ране на писмото съставителите на Васил Лев-
ски. Документи се позовават на следната бе-
лежка на Д. Хр. Попов върху плика: „Прието 
тук на 21 10/врия [1]871 Отговор 30 10/врия 
[1]871“ (Шарова и др. 2000: 299). Освен ци-
тираната бележка на Попов пликът съдържа 
и надпис: „За Господина Азиса Рушидоолу 
Небоолу23 в Никопол“, изписан с почерка на 
Ив. Драсов24. Изследователите предполагат, 
че с този плик е изпратено някое незапазено 
писмо на В. Левски до Д. Хр. Попов. Засега 
обаче това не може да бъде категорично дока-
зано. Възможно е в надписания от Ив. Драсов 
плик да се е съдържало не писмо на Левски, а 
писмото на самия Драсов до Д. Хр. Попов от 
14 декември 1871 г.

Като по-сигурно доказателство, че Ив. 
Драсов е бил човекът, през чиито ръце е ми-
навала кореспонденцията на В. Левски, могат 
да ни послужат две писма, които са написани 
от Апостола, но съдържат поправки и добавки 
с друг почерк. Едното от тези писма е с дата 
17 януари 1872 г. От съдържанието на пис-
мото, което се състои от един лист изписан 
едностранно, не става ясно кой е неговият ад-
ресат. За определянето на адресата на писмо-
то ни помага една бележка на гърба на листа, 
която гласи: „За Сливен“. Тази бележка е из-
писана с почерка на Ив. Драсов25. Голям брой 
поправки и добавки с друг почерк съдържа и 
23 Псевдоним на Данаил Хр. Попов
24 НБКМ – БИА, ф. 88, а.е. 8, л. 8.
25 НБКМ – БИА, ф. 103, II А 8033.
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писмото на Левски до богатия жител на Пле-
вен Костаки Хаджикостов, писано около 23 
– 24 януари 1872 г.26 Съставителите на Васил 
Левски. Документи смятат, че тези поп равки 
и добавки вероятно са на Ив. Драсов (Шарова 
и др. 2000: 335). Според мен това е твърде ве-
роятно, понеже почеркът, с който са изписани 
добавките, е сходен с този на Драсов.

Друго убедително свидетелство за анга-
жираността на Ив. Драсов с кореспонденци-
ята на БРЦК в Българско и В. Левски са две 
вписвания в джобното тефтерче на Апостола. 
На 22 януари 1872 г. Левски е отбелязал, че е 
похарчил 10 гроша „за книги на Ваня“ и още 
3 гроша „на В[аня] за пликове“27. Изследова-
телите на документалното наследство на В. 
Левски с основание смятат, че споменатият 
„Ваня“ е не друг, а Ив. Драсов (Възвъзова-Ка-
ратеодорова и др. 1973: 271).

В българската историческа литература 
битува и мнението, че Ив. Драсов е бил не 
само писар/секретар, но и касиер на БРЦК в 
Българско. Първият автор, който поддържа 
тази теза, е Ст. Заимов. В някои от мемоар-
но-историческите си съчинения той нарича 
Ив. Драсов „секретар-касиер“ на Ловчанския 
централен комитет (Заимов 1884: 30; Заимов 
1889: 228; Заимов 1895б: 170; Заимов 1898: 
165).

Цял век по-късно Иван Лалев също из-
казва мнението, че Ив. Драсов е бил касиер на 
БРЦК в Българско (Лалев 1990: 68 – 78; Ла-
лев 1996: 23 – 30; Лалев 2019: 57, 149 – 160). 
Основните източници, на които Лалев се по-
зовава, са няколко сметки на В. Левски, които 
изследователите датират в периода октомври/
ноември 1871 – април/май 1872 г. Във всяка от 
тези сметки се споменава сумата от 1358 гр. 
или 6 турски лири = 630 гр. и 8 наполеона = 
728 гр, приети от „касиерина“. В две от смет-
ките – едната отбелязана в джобното тефтер-
26 НБКМ – БИА, ф. 85, II А 8103.
27 ЛБВЛ: 76.

че на В. Левски, а другата на самостоятелен 
сметководен лист, не се уточнява за кой точно 
касиер става дума28. В трета сметка, също на 
самостоятелен лист, Апостола отбелязва, че 
въпросните 1358 гр. са му предадени от „ка-
сиерина в Ло[веч]“29. В друг лист със сметки 
(на гърба) Левски е записал следното: „1358 
[гр.] от Ваня тук“ и малко по-надолу „1054 
[гр.] от Ваня тук“30. Ив. Лалев смята, че 1358-
те гр. предадени от „Ваня“, най-вероятно Ив. 
Драсов, са същите 1358 гр., които Левски е 
приел от „касиерина в Ло[веч]“ (Лалев 1990: 
73; Лалев 1996: 24; Лалев 2019: 150).

Ив. Лалев обръща внимание и на един 
друг сметководен документ, който, според 
него, също има значение за изясняването на 
въпроса за касиерството на Ловчанския цен-
трален комитет. Този документ е изписан с 
почерка на Ив. Драсов като само отстрани на 
листа се съдържа една бележка от В. Левски, 
която гласи: „Ваньова сметка“. В документа 
са отбелязани различни разходи – 208 гр. за 
кон на Тодор П. Драсов31; 360 гр. на Христо 
Иванов – Големия за 1 револвер с 20 куршу-
ма; 36 гр. за ножчета на Ангел Кънчев и др. 
Освен това Ив. Драсов на два пъти е записал, 
че в него са останали 1054 гр.32 Това, според 
Ив. Лалев, са 1054-те гроша, които Левски е 
приел „от Ваня“. Сред другите посочени от 
Лалев аргументи е обстоятелството, че Ив. 
Драсов е човекът, който движел финансови-
те въпроси във връзка с оръжието, което чле-
новете на Ловчанския частен революционен 
комитет закупуват от Румъния през лятото на 
1871 г. с посредничеството на Д. Хр. Попов33 
28 ЛБВЛ: 94; ВЛД II: 62.
29 ВЛД II: 66.
30 Пак там: 78.
31 Братовчед на Иван Драсов
32 НБКМ – БИА, ф. 85, II A 8105.
33 Информация по този въпрос съдържат писмата, кои-
то Ив. Драсов изпраща до Д. Хр. Попов в периода 13 
април – 28 септември 1871 г. Вж. НБКМ – БИА, ф. 88, 
а.е. 3, л. 1 – 17.
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(Лалев 1990: 73, 76; Лалев 1996: 24, 27 – 28; 
Лалев 2019: 151, 156 – 157).

Златко Златев приема аргументите на 
Лалев и също смята, че Ив. Драсов е бил ка-
сиер на БРЦК в Българско поне за известно 
време (Златев 1993: 224; Златев 2007: 51). Ан-
тоанета Кирилова обаче изказва някои съмне-
ния по отношение основателността на под-
държаната от Ив. Лалев теза. Тя изтъква, че: 
1) Съгласно Наредата и приетия по време на 
Общото събрание на БРЦК, проведено от 29 
април до 4 май 1872 г., „Устав на Българския 
революционни централни комитет“ касиерът 
на Централния комитет бил длъжен да издава 
разписки срещу парите, приети от частните 
комитети34; 2) Няколко документа показват, 
че такива разписки е издавал В. Левски. Сред 
тези документи са един лист със сметки, в 
който Левски отбелязва: „чисти пари ми пре-
дава гр. 5172, а разписки дадох за горните гр. 
5932“35, и един образец на окръжно писмо с 
дата 17 януари 1872 г., в който Апостола за-
явява на няколко частни комитета, че ще им 
разпрати „разписките от ЦК“ след като него-
вите пълномощници Сава Младенов и Васил 
Йонков му предадат техните парични вноски 
за комитетското дело36. Кирилова също об-
ръща внимание на сметководния документ, 
в който Левски е записал „1358 [гр.] от Ваня 
тук“ и „1054 [гр.] от Ваня“. Тя обаче анализи-
ра не само тези две бележки, а цялата сметка, 
в края на която Апостола е записал: „21 633 
– гр. внесени в ръцете ми“37. Оттук изследо-
вателката прави извода, че сумите от 1358 и 
1054 гр. не са средства отпуснати на Левски 
от Ив. Драсов в качеството му на касиер на 
БРЦК в Българско, а са по-скоро средства на 
Ловчанския частен комитет, отчетени пред 
Левски подобно на други суми, събрани и 
34 ВЛД II: 51, 95.
35 Пак там: 64.
36 Пак там: 72 – 73.
37 Пак там: 78.

представени пред Централния комитет от ко-
митетските пълномощници (Кирилова 2007: 
64 – 65).

Ангажираността на Ив. Драсов с фи-
нансовите въпроси във връзка с доставката 
на оръжие от Румъния, според А. Кирилова, 
също не е аргумент в полза на тезата, че той 
е бил касиер на Ловчанския централен коми-
тет. Изследователката обръща внимание на 
писмото на Ив. Драсов до Д. Хр. Попов от 
28 септември 1871 г., в което сметките меж-
ду Попов и ловчанските комитетски дейци се 
уравняват. Освен стойността на оръжието в 
писмото от 28 септември са отбелязани и ня-
кои други разходи, а именно – 54 наполеона 
за един брой на „Период[ическо] списание“ 
на Българското книжовно дружество; 160 гр. 
за печата на революционната организация в 
България, донесен през м. юли 1871 г. от Ди-
митър Общи; някакъв личен дълг на М. Поп-
луканов и 3 наполеона, дадени от ловчалии 
на Анастас Попхинов38. Накрая на писмото 
Ив. Драсов отбелязва: „Печатът и на М[арин] 
П[оплуканов] сметката е особ[е]на: за печата 
остава да отговаря Ц[ентралния] Ком[итет], а 
М[арин] ще ви внесе особ[e]но парите“39. Ки-
рилова смята, че, ако Ив. Драсов наистина е 
бил касиер на БРЦК в Българско, то той би 
поел някакъв ангажимент по въпроса за из-
плащането на комитетския печат, а не би ка-
зал, че за това „остава да отговаря ЦК“ (Ки-
рилова 2007: 67).

С най-голяма доказателствена стойност 
по въпроса за касиерството на БРЦК в Ловеч, 
според А. Кирилова, са няколко квитанции 
за парични средства, приети от ЧРК в Пазар-
джик, Сливен и Стара Загора през втората 
половина на м. ноември 1872 г. В тези кви-
танции е отбелязано, че сумите от посочените 
комитети са предадени „чрез … х. Асанаа“, 
„чрез касиерина“, „чрез касиерина х. Асан-
38 Брат на Данаил Хр. Попов и член на ЧРК в Плевен.
39 НБКМ – БИА, ф. 88, а.е. 3, л. 17.
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на“40. Съставителите на Васил Левски. До-
кументално наследство предполагат, че „х. 
Асанна“ е псевдоним на В. Левски (Възвъзо-
ва-Каратеодорова и др. 1973: 229). Освен това 
изследователите отдавна са установили, че 
през м. ноември 1872 г. Левски се намира на 
обиколка в южнобългарските градове (Въз-
възова-Каратеодорова и др. 1987: 161 – 163). 
Всичко това кара Кирилова да смята, че ка-
сиерските функции в Ловчанския централен 
комитет са изпълнявани от В. Левски, без той 
да е бил официално избиран за касиер. Изсле-
дователката обаче допуска, че в отсъствието 
на Левски функциите на касиер на БРЦК в 
Българско са изпълнявани от някой от лов-
чанските комитетски дейци, най-вероятно 
Ив. Драсов (Кирилова 2007: 69 – 70).

По мое мнение изразените от А. Кири-
лова съмнения по отношение на тезата, че ка-
сиер на БРЦК в Българско е бил Ив. Драсов 
са основателни. Освен посочените от Кири-
лова аргументи против поддържаната от Ив. 
Лалев теза говори и обстоятелството, че нито 
една от известните до момента квитанции за 
парични вноски в полза на комитетското дело 
не е издадена от Ив. Драсов. Всичките 49 
броя кочанни квитанции от фонда на РИМ – 
Ловеч са попълнени от В. Левски41.

Друг обаче е въпросът дали всичко това 
ни дава достатъчно основание да смятаме, че 
функциите на касиер на БРЦК в Българско 
са изпълнявани от Левски, а само в негово 
отсъствие – от комитетските дейци в Ловеч. 
Обстоятелството, че самият Левски на ня-
колко пъти в своите сметководни документи 
споменава за наличието на касиер в Ловеч, на 
когото предава парични средства и от когото 
взема такива42, подсказва по-скоро, че БРЦК в 
40 ВЛД II: 145 – 146.
41 РИМ – Ловеч, Отдел „История на България XV – 
XIX в.“, ОФ, Инв. № 54 – 55.
42 В същия сметководен документ, в който Левски спо-
менава, че е приел 1358 гр. от „касиерина в Ловеч“, се 
съдържат и следните бележки: „В Лов[еч] предавам на 

Българско е имал свой касиер поне номинал-
но. Но кой точно е бил този касиер и защо той 
не е изпълнявал всички функции, предвидени 
в програмните документи на революционна-
та организация, са въпроси, на които все още 
не можем да дадем задоволителен отговор. 
Според А. Кирилова Левски е изпълнявал ка-
сиерските функции в Ловчанския централен 
комитет в качеството си на негов „председа-
тел“ (Кирилова 2007: 69). В случая Кирилова 
се солидаризира с поддържаното от Цветана 
Павловска мнение, че председател на БРЦК в 
Българско е В. Левски (Павловска 1993: 357; 
Павловска 1998: 152, 157; Павловска 2001: 33 
– 35; Павловска 2011: 73). По-аргументирано 
обаче, според мен, е мнението на Крум ка Ша-
рова, че и след създаването на БРЦК в Бъл-
гарско Левски запазва своите изключителни 
правомощия на главен ръководител на всички 
революционни комитети в България, вкл. и на 
Централния (Шарова 1995: 7 – 21). Казано с 
други думи, В. Левски не е бил член на Лов-
чанския централен комитет, а е стоял над него 
и точно това вероятно му е давало правото в 
определени моменти да изпълнява функции-
те на председател43, касиер и пр. на ръковод-
ния център на ВРО.

Ив. Драсов се нарежда сред най-ак-
тивните комитетски дейци в град Ловеч. 
Безспорно доказателство за това е неговото 
избиране в ръководството и на двата ловчан-
ски революционни комитета. Макар на пръв 
пог лед да изглежда по-маловажна, длъжност-
та на комитетския писар/секретар също има 
своето значение. Достигналите до нас писма, 
които Ив. Драсов пише от името на частния 
и Централния революционни комитети в Ло-

касиерина гр. 2443:20. [В]зимам от касиерина 630: от 
л[ири] т[урски] 6; 728: от напо[леона] 8“. Вж. ВЛД II: 64.
43 Сред основни аргументи, които карат Цв. Павловска 
да смята, че В. Левски е бил председател на БРЦК в 
Българско са мемоарните свидетелства на някои коми-
тетски дейци, които наричат Апостола „нашият пред-
седател“ или „главният председател на комитета“ Вж. 
ПСПСАУ: 61, 87.
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веч, ясно показват, че секретарят е човекът, 
който поддържал връзката между револю-
ционния комитет, в който членува, и остана-
лите революционни дейци и комитети. Освен 
това писмата на Ив. Драсов до Д. Хр. Попов 
от 1871 – 1872 г. имат много важно значение 
като автентични извори за състоянието на 
българското националноосвободително дви-
жение през този период. А писмата, които Ив. 
Драсов пише от името на В. Левски и БРЦК 
в Българско, свидетелстват за голямото дове-
рие, което Апостола е имал към своя другар 
„Ваня“.
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