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Всяка година на 3 март – Освобождението на България, жителите на видинското село
Киреево поднасят цветя пред бюст паметника на героя от Руско-турската
освободителна война капитан Николай Киряев и пред неговия гроб, намиращ се в
Раковишкия манастир, каза Радио “Фокус”- Видин Герго Гергов, кметският наместник
на населеното място. Още през 1876 година капитан Киряев идва като пратеник на
руския император на Балканския полуостров за да подготви местното население за
войната между Русия и Турция. „Минава през Босна и Херцеговина, среща се с лидерите
на Сърбия и търси помощ от тях за подкрепа на руската офанзива в България. В
Зайчар се сформира отряд от 1100 души предимно от български четници и капитан
Киряев получава и една планинска сръбска батарея”, обяснява кметският наместник. С
отряда и батареята кап. Киряев отива на позиция при Салаш – Ново корито, където има
за цел да изтласка турските части и не им позволява да разделят двете дивизии –
Тимочката и Моравската. „След боя при Салаш кап.Киряев се отправя през нощта към
Раковица, където се е установила турска бойна единица.
На 5 срещу 6 юни 1876 г. минава село Подгоре . В същото време сръбските части е
трябвало да отблъснат частите на Осман паша при село Велики Извор. Сърбите забавят
нападението и кап.Киряев сам предприема настъпление срещу турските части
дислоцирани в село Раковица. В боя капитан Киряев пада пронизан от куршум”,
разказва Герго Гергов. Погребан е в общ гроб с останалите загинали воини в местност
между селата Подгоре и Раковица, където сега има издигнат паметник. През 1882
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година да се поклонят на паметника идва братът на капитан Киряев и видинския
владика Антим Първи. Костите на капитан Киряев са препогребани в този ден в
Раковишкия манастир. Селяните от близкото населено място Пределина и от
намиращите се наблизо Раковишки колиби молят екзарх Антим Първи населеното място
да получи името на кап. Киряев. През 1962 година в селото пред читалищната сграда
издигат бюст-паметник на героя от Руско-турската освободителна война. Преди 6
години гробът на кап.Киряев е посетен от руска православна делегация, водена от
викария на руския патриарх Алексий. Концерт от църковни песнопения изнася хорът на
Московския новоспаски манастир.
Радио “Фокус”- Видин
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