
САВА 
КАТРАФИЛОВ





Сава Катрафилов е роден през
1836 г. в град Елена. Възпитаник
е на първото класно училище в 

България - Еленската
Даскалоливница. Наречена е от 
него „моята академия“. Там са
учили Петко Рачев Славейков, 

Добри Войников, Стоян
Михайловски и много други

известни българи. Имал е 
контакти с революционни дейци

в Сърбия, Румъния, Русия. 
Където е отивал, поп Сава все е 

създавал конфликтни ситуации, 
защото не е бил съгласен с 

тогавашните разбирания на 
тази заспала част от народа ни.



Дейността на Сава 
Катрафилов в град 

Търговище

От 1862 г. е учител в Ески Джумая,
днешно Търговище. Бил
взискателен, успявал да поддържа
интереса на учениците към
ученето, полагал грижи за
снабдяването им с учебници и
учебни помагала, самият той се
самообразовал. Родителите на
децата били доволни от работата
му.

В Ески Джумая създава
семейство и през 1863 и 1865 г.
става баща на двама синове –
Калчо и Горан. В Ески Джумая до
него достигат вести, от които
научава за хъшовете във
Влашко, за българската легия в
Белград начело с Раковски, която
се готви да навлезе в
българските земи, където се
подготвяло въстание, от тук той
ходи до Плоещ и Букурещ и се
среща и запознава с живота на
българи-емигранти.



След като учил право за една
година в Одеса и завършил духовна 

семинария в Белград, Сава 
Катрафилов е работил като учител
в Бургас през есента на 1873 г., но 

отделя повече време за 
революционна дейност, 

обикаляйки странджанските села и 
заради това училищното

настоятелство го принуждава да 
напусне преди завършване на 

учебната година. Поп Сава 
Катрафилов е бил и сред най-

активните възрожденци в борбата
за българска църковна

независимост.



Книга за славния Ботев
четник Сава Катрафилов, 

който загива с развято знаме
в ръка и оставя костите си в 

местността Милин камък
край Враца, издава неговият
правнук Георги Катрафилов. 
Името й „Непокорният“ най-
точно определя характера на 
поп Сава Катрафилов, който
казва “И сто живота да имах, 

бих ги дал за нея –
свободата“. 



Наскоро той сподели, че три години е 

издирвал информация в Централния

държавен архив, в Университетската

библиотека в София, в Богословския

институт и в Централната

библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. 

Разполага и с девет ръчно написани

писма от Сава Катрафилов. Едното от 

тях е до Панайот Хитов, в което се 

отчита за парите, които са му дадени

по направление. Има и седем писания 

от близки приятели на свещеника, 

учител и революционер, който заклел

Ботевата чета, а след превземането

на парахода “Радецки”, лично е 

въртял руля до Козлодуй.



„Известно е, че през 1875-1876 г. 
Сава Катрафилов е основал и 

възобновил основаните от Левски
революционни комитети (около 
четиридесет) в Странджанско-
Сакарския регион. Катрафилов

очаквал и действал за прииждане
на български доброволци от 

Бесарабия, Одеса и др., които да 
бъдат свалени с руски кораби на 

устието на река Камчия. 
Доброволците трябвало да донесат
и нужното оръжие за въстаниците

от вътрешността“



По време на подготовката на
Априлското въстание през 1876 г.,
(доколкото то е имало отражение
в Бургаския регион), село
Паничарево е било определено от
главния организатор на
въстанието в района - видния
революционен деец Сава
Катрафилов, по това време учител
в с. Пирне, за една от базите на
бъдещите въстанически чети.

А това показва, че в селото е имало и
съзаклятници“, пише в книгата си
правнукът на славния будител и
революционер. В „Непокорният“ той
разказва за повечето от селищата,
където поп Сава е бил учител, за
устройството и организацията на
Ботевата чета, за качването и
завземането на кораба „Радецки“, за
боя на Милин камък и кончината на
Сава Катрафилов, за
разочарованието и за
признателността.



Будителят Стоян Шивачев го
нарича Апостол на 

освобождението „Под булото на 
учител в с. Пирне (Айтоско) той 

бе станал цял апостол на 
освобождението на онази част 
от България, която се нарича

„Хасекията“ (поречието на 
Велека и Резовска до самия

черноморски бряг), като
денонощно пишеше, говореше
за пробуждането на тоя край“, 

разказва Шивачев. Стоян Шивачев



Сава Катрафилов е сравняван с 
Левски и Ботев и от Захари Стоянов. 
„Какво ласкаво може да се говори за 
човек като Катрафилов, който е бил 
поп, но се е разпопил, който е имал

семейство и дом, но е тръгнал да 
става революционер, който в джоба

си няма пукнат грош и за да 
преживява, е трябвало да проси. 

Трябвало е много прозрение и 
нравствено величие, за да се 

забравят тия „развалени” неща и се 
види човека... В онова време на това
бяха способни само хора като Левски

и Ботев, наричани също така
„чапкъни”, пише авторът на 

„Записки по българските въстания“. 
През 1876 г.

Захари Стоянов



Надяваме се, че 
историята на 

съгражданина ни, 
постигнал 

толкова много, ви 
е вдъхновила! 
Благодарим за 
вниманието!
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