
ПАМЕТНИЦИ В СЕЛА ОТ ОБЩИНА БЕРКОВИЦА 

 

с. Котеновци 

Стояща паметна плоча 

Намира се на площада в селото 

Височина - 0.80 м. Ширина - 0.52 м. Дебелина - 0.12 м. 

Изградена от  бял мрамор през 1953 г. 

Увековечава подвигът на Петър Каменов Андреев, загинал в 

Отечествената война 1944- 1945 г. и Никола Цеков Божинов загинал в 

Септемврийското въстание 1923 г. 

Изграден със събрани средства от населението 

 

с. Мездрея 

Паметник на загиналите през Втората световна война 

Построен в памет на загиналите герои от Втората световна война 

Разположен е на площада в  селото 

Височина - 1.80 м. мрамор 

Общински собственост, няма данни с какви средства е изграден. 

 

с. Черешовица 

Паметник на загиналите във войните 

Издигнат на площада в селото от цимент 

Издигнат в памет на загиналите в Първата световна, Междусъюзническата 

и Балканската войни 

Височина - 1.40 м. Дължина - 0.60 м. Ширина - 0.30 м. цимент 

Открит през август 2008 г., в чест на загиналите в Първата световна, 

Междусъюзническата и Балканската войни 

Изграден със средства от дарения 

 

с. Ягодово 

Паметник на загиналите в Балканската и Общоевропейската война 

Намира се на площада в селото. 

Изграден от мрамор през 1927 г. 

Височина - 2.80 м. Дължина - 0.60 м. 



с. Бистрилица 

Паметник на загиналите в Септемврийското въстание и Отечествената 

война през 1944 г. 

Намира се в центъра на селото 

Височината  на паметника  е 1.70 м., а дължина - 1.30 м. 

Изграден е от  мрамор 

 

с. Пърличево 

Паметна плоча на загиналите през Първата световна война 

Издигната в центъра на селото 

Височина - 1.00 м. Дължина - 0.70 м. 

Изградена от розов мрамор. 

Открита през 1920 г. 

Издигната в памет на загиналите през Първата световна война 

Построен със  средства от дарения. 

 

с. Костенци 

Паметник се намира в центъра на селото. 

Издигнат в чест на загиналите в Балканската, Първата световна и 

Междусъюзническата войни 

Височина - 1.60 м. Дължина - 1.70 м. Ширина - 1.00 м. 

Изграден от мрамор със средства от дарения и открит на 22.09.2008 г. 


