
Исторически паметници 

 

Часовниковата кула Берковица 

 

 
Най-отличителният архитектурен паметник в центъра на Берковица – неин 

символ и емблема. 
Строена е през 1762-64 г. Висока е 21.42 м. Имената на майсторите не са 

известни. Редовата й зидария с дървени пояси и тесни мазгали я отличават от 
околните обществени сгради и напомнят за старинност и романтика. 

Осмоъгълната втора част на кулата е от дървена конструкция, обшита с 
шинди. В нея са монтирани часовниковия механизъм и камбаната.  

 

 
Слънчеви лъчи играят по островърхия покрив на Часовниковата кула, която и 

днес отмерва времето с медния си звън. 
 
 
 
 
 
 



Къща  музей „Иван Вазов” –Берковица 

 

 
„Животът ми в Берковица съвпада с един от най-плодовитите периоди в 

моето творчество”. 
Така патриархът Вазов определя престоя си в малкия подбалкански градец, 

където живее и работи от м. март 1879 г. до 18 септември 1880 г. като 
председател на окръжен съд. 

В Берковица Вазов създава едни от най-хубавите си творби: повестта 
„Митрофан и Дормидолски”, поемата „Грамада”, „Зихра”, „Моята съседка 
Гмитра”, разказът „Белимелецът”, стихотворенията „На Ком”, „На детето”, 

„Малини”. По повод стихотворението „Малини” през 1964 г. под 
ръководството на арх. Стоимиров в Берковица е направен първият в света 

паметник посветен на малината – чешмата „Малинарка”, изработена от розов 
берковски мрамор. 

„Случайният гостенин” оставя трайни следи в живота на берковското 
общество тогава и до днес. Завещал ни е своя дух и Берковица му се 

отблагодарява, запазвайки Ипеклийската къща, в която е живял   превръщайки 
я в музей на 21.07.1957 г. Тя представлява интерес не само с вложената в нея 

архитектурно-строителна традиция, но и с това, че в нея се съхраняват 
оригинални Вазови творби. 

С ПМ № 1410 / 1940 г. къщата е обявена за национален паметник. Тя е 
строена от български майстори. Правят впечатление нейната украса и 

наредба. Приземният етаж е бил стопански, а до горния етаж, пригоден за 
живеене, се стига с вътрешно стълбище. 

 



 
Дясното крило е било мъжко (Вазовата стая) – просторна стая, осветена с 

много прозорци, камина, резбован таван и алафранги по стените. В дъното на 
тази стая има запазено като помещение турска баня. 

Лявото крило е било женско. В него е живял един от членовете на Берковския 
съд Иван Стоянов, който е прототип на Дормидолски в повестта „Митрофан и 

Дормидолски”. Потонът в тази стая е във вид на „рибена кост”, а в залата с 
преводната литература посетителите ще видят един впечатляващ със своята 

изработка резбован таван, дело на тревненски майстори. 
Къща-музей „Иван Вазов” Берковица носи атмосферата на Възрожденската 

епоха със своя неповторим колорит. Всяка година къщата се посещава от 
хиляди наши и чужди туристи, дошли да изкажат своето уважение и почит 

към безсмъртното творчество на Иван Вазов. 
Ипеклийската къща, в която е живял Иван Вазов в Берковица се намира почти 

в центъра на града на ул. „Поручик Грозданов” № 11.  
 
 

Исторически  музей -Лом 

 

 
Историческият музей в гр. Лом е основан на 20 септември 1925 г. като 

Ломско археологическо дружество "Алмус" с музей по инициатива на д -р 
Петър Кърджиeв (завършил медицина в Петербург, бивш кмет на Шумен). 
Управлението му се осъществява от настоятелство и контролна комисия, 

които се избират на общо събрание. Д-р Кърджиев е избран за председател и 



благодарение на голямата му любов към историята, той неуморно работи за 
събиране, съхраняване и популяризиране "паметта на народа" до 1950 г.  

 

 
Редовните членове на дружеството са седемдесет души - адвокати, лекари, 

търговци, аптекари, инженери, учители, художници и офицери. Те изработват 
и приемат неговия устав, в текстовете на който е вложена една трогателна 

загриженост за опазване старините на Ломския край, събиране и съхраняване 
на археологически паметници, етнографски материали, книги, фотографии, 

картини. Дружество и музей работят с помощта на общината и дарители, 
основният от които е Българска популярна банка "Богатство". Днес музеят 

има следните отдели: "Археология", "България ХV-ХIХ в.", "Нова и най-нова 
история", "Етнография" и "Художествен".  

 

 
Постоянната експозиция е разположена на двата етажа на музейната сграда 

по теми "Кръсто Пишурка и първите театрални представления в Лом", 
"Ломската скеля" (пристанище), "Божества и образи от Крит и Микена" 

(късно бронзов некропол при с. Орсоя, Ломско), "Християнска култура през 
вeковете” (иконна живопис и църковна утвар), ”Градски  бит - края на XIX век 
до 40-те години на XX век", "Лом - последните десетилетия на ХIХ в. - 40-те 

години на XX век" (административно устройство, икономика, занаяти, 
културен живот), "Хладно и огнестрелно оръжие".  

 



 
В сградата на музея има пиано, централната зала е с много добра акустика и 

дава възможност за камерни концерти. Лапидариумът в двора на музея е 
подходящ за различни тържества и концерти на открито. Сградата, в която 
днес е разположен Историческия музей, е построена след Освобождението 
(80-те години на XIX в.) по инициатива на първия окръжен началник в Лом, 

капитан Павел Дмитриевич Нечаев с предназначение „Общински дом”.  
 

 
На западната и южната фасада при строежа, по настояване на кап. Нечаев, са 
вградени пет епиграфски паметника от римската епоха. През 1920 г. и 1922 -

23 г. в сградата са заседавали Първа и Втора ломска комуни.  
Сградата е обявена за паметник на културата в „Държавен вестник”, бр. 5 

,1973 г.  
Информация за контакти:3600 Лом, ул. Еремия Българов №6  

Тел.: (0971) 66 069, 
 e-mail: muzei_lom@abv.bg  

Интернет страница: muzei.lom.bg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Латинската  баня – Берковица 

 

 
Архитектурно-строителен паметник на културата. Строена  веднага след 

завладяването на берковският район от римляните (29 г. пр.н.е.)  
В едно известие за събитията от онова време четем: „Устроихме тази крепост 

и за нейния гарнизон (легион) построихме тази баня” Така гласи част от 
текста върху намерена  плоча с римски надпис. Колко след това е работила 

банята, никой не знае. През 1665 г. т урски инженер Инстели Чауш Ага е 
построил джамията в близост със срутената римска баня. И същата година 

реставрирал банята в турски стил. Строежа се извършва от българското 
население  на  ангарийни  начала. 

Позната е в града с името Турската баня, не само заради това, че е 
реставрирана от турски инженер по време на турското робство, но и с това, че 
в нея се е позволявало къпане само на турци, а за българи е било забранено. 
След Освобождението банята преминава в общинска собственост, както е и 

до днес. 
 
 
 

Паметник на загиналите в Балканската война – Долно 
Белотинци 

и 
Паметна плоча 1923 г. Септемврийското въстание – Д. 

Белотинци 

 

В с. Долно Белотинци се намират няколко паметника, един от тях е паметника 
на загиналите във войните през 1912, 1913 и 1915-1918 г.  и Паметна  плоча 

на загиналите участници  в „Септемврийското въстание” през 1923 г.  
 



Читалището  - Лом 

 

 
Народно читалище „Постоянство” 1856 Лом- едно от първите читалища в 

България наред с читалищата в Свищов и Шумен 
 Началото е преди повече от век и половина, в далечната 1848-а. В една от 

класните стаи на Ломското училище, младият учител Кръстьо Пишурка 
подрежда своите учебници, книги, вестници и списания на различни езици, а 

на вратата окачва табелка „ЧИТАЛИЩЕ”.  
 

 
Тук започва всеки ден да се събира мало и голямо. Това е началото и 

на  Ломската читалищна библиотека.   Библиотечната дейност се активизира 



след основаването на Ломското гражданско дружество „Развитие” (1848 г. ) и 
особено след 1909 г., когато Читалището се премества в новата си сграда. 

 

 
В Ломското читалище се ражда и първият български театър. В есенната вечер 

на 1856 г. „млади българчета” разтварят първата театрална завеса за 
представлението „Многострадална Геновева”. На 12.12.1856 г. е второто 
театрално представление, съпроводено с изпълнения на малък оркестър, 
скрит зад завесата. Това е „Велизариевата опера”, пригодена от Ангелаки 

Войнович, съмишленик и другар на Пишурка, който е гледал операта 
„Велизарий” от Доницети. На практика, това е първото музикално-

драматично представление в България.  
 



Така започва 
онази ярка читалищна диря на духа, за която Цветан Минков възкликва: 

„Ломското читалище е уникум в цялата история на европейската култура, 
която не познава подобна форма на народопросвета”.Влиянието на източната 
и особено на западноевропейската култура, проникваща чрез великата река 
Дунав, е осезателно в развитието на Читалището.На сцената на Ломското 

читалище се представя детският оперетен театър – 1914 год., с постановката 
„Деца и птички” от П.Пипков, под диригентството на Б.Белчев, а по-късно 

диригентската палка е поета от Петър Евстатиев.  
 

 
През 1923 г. учителят П. Евстатиев създава оперетния театър при 

Читалището. Активна музикална дейност развиват певческото дружество 
„Кавал” и хор „Петко Стайнов”. 

 



 
С много любов, усилия и апостолски труд Иван Кирилов и Руска Ванова 

създават балет и детска балетна школа (1953 – 1957 г.). Обществено-
историческият климат в Лом е особено благоприятен за развитието на 

читалищните форми и дейности. Създадени един път, те се развиват успешно, 
генерират идеи от различни култури и водят до присъствието на бележити 

творци. Тук гастролират Мими Балканска, Кръстьо Сарафов, Георги Костов, 
Иван Димов, Васил Кирков, Никола Икономов и много други.  

 

 
През по-новата си история читалище „Постоянство” показва онова 

постоянство, което е присъщо на деятелите му от основаването до наши дни. 
Реализират се редица спектакли, изявяват се хиляди самодейци, осъществяват 

се паметни гастроли в София, в страната, в чужбина.  
 



 
Ломското читалище има своята историческа заслуга за запазването и 

развитието на българския език и традиция за зараждането на  театралното, 
музикалното и други изкуства, за развитието на библиотечното дело и 

краезнанието в България. 
Е-mail: postoianstvo@mail.bg 

facebook/Читалище Постоянство Лом 
За повече информация: 

http://postoyanstvo1856.alle.bg/ 

Войнишки паметник – Мокреш 

 

 
Паметникът е на загиналите от село Мокреш в Сръбско-българската война 

1885 година, Балканската война 1912-1913 година и в Първата световна война 
1914-1918 година. Тържествено е осветен и открит на 19 юли 1925 година. 

Намира се непосредствено до стария площад на селото и на около 300 метра 
от сегашния център. Височината му е 3,80 м, ширината - 0, 95 м, а дължина - 

0, 73 м. Паметникът е изграден от мрамор. 
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