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ПРЕДГОВОР 

  

Историята като наука включва историята на локалните общности. Техният политически, 

икономически и културен живот е неотменна част от общонационалната ни история. Изследвания от 

подобен род носят важна и ценна информация. Те се пишат много трудно, защото трябва да бъдат 

съобразени и с особеностите на националната ни история. Такава е последната печатна изява на Йордан 

Герасимов. Интересът му към миналото на регион Монтана датира отдавна, сериозен, последователен и 

траен. Със своите издадени досега книги и статии Йордан Герасимов е добре известен на читателите. 

Пред нас е книга с материали от Монтана и региона, касаещи обществено-политическия живот, войните, 

учебното дело, общинското управление, социалния живот, културата, събитията и паметта за тях. 

В сборника са включени 25 материала. Една част от тях се публикуват за пръв път, други са вече 

публикувани. 

Материалите най-общо можем да разделим на: 

І. Материали за епохата до освобождението и за Освобождението; 

ІІ. Материали за епохата след Освобождението 

Интерес за автора представлява темата за ислямизацията в нашия край, макар да има съвсем 

оскъдни данни за нея. Забележителен е материалът за участието на населението от Ломския край във 

въстанието в Северозападна България от 1850 г. въз основа на проучвания в националната научна 

литература. Авторът систематизира основните факти за участието на населението във въстанието, 

териториалния му обхват, числеността на въстаниците в селищата, ръководителите, както и приноса на 

участниците във въстанието. Засегнат е и проблемът за Априлското въстание от 1876 г., макар то да не 

засяга пряко регион Монтана.                                                                                                                                  

Редица материали, предложени в този сборник, имат приносен характер и уточняват важни 

моменти, които до този момент не са били окончателно проучвани. Такива са класифицирането и 

уточняването на опълченците от Монтана, Освобождението на Чипровския край през 1877 г. 

Читателите ще бъдат заинтригувани от статията, свързана с признателността на поколенията към героите 

от Освободителната война. Темата за Сръбско-българската война от 1885 г. е представена с участието на 

Кутловската опълченска чета, което е малко известно и популярно в историческата литература. Малко се 

знае и за кървавите избори в Монтана през 1887 г. по време на управлението на Стефан Стамболов. 

Впечатляващи са изследванията, свързани с общинското управление в Лом и най-вече в Монтана. 

Йордан Герасимов разглежда важни моменти от развитието на общините през 1890 – 1894 г. и през 1934 – 

1938 г. Представено е управлението на кметовете Игнат Попов, Тодор Грънчаров и Гоцо Митов, големите 

Кутловски кметове. 

Освен това авторът представя на вниманието на читателя малко известни материали за 

водоснабдяването на града (1905–1944 г.), за ролята на различни дружества по онова време – 

гимнастическо, македонско, читалищния съюз; така също и сведения, касаещи учебното дело в града, 

честване на Чипровското въстание през 1938 г., помощта на населението от Северозапада за населението 

във Видин по време на наводнението от 1942 г.  

Това, което прави впечатление в сборника, е доброто боравене на автора с документален материал 

на фона на общонационалната ни история. 

Пред нас е произведение на Йордан Герасимов, което дава интересна информация за града и 

прездизвиква заслужен интерес, като попълва бели полета в историята на регион Монтана и града. Това е 

книга, която пренася читателя в онази атмосфера на града, когато строителите на нова България полагат 

основите на днешна Монтана. 

Анюта П. Каменова-Борин     
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ДОКУМЕНТИ ЗА НАЛАГАНЕТО НА ИСЛЯМА В СЕВЕРОЗАПАДНИТЕ БЪЛГАРСКИ ЗЕМИ ХV-

ХІХ ВЕК 

 

Сред известните източници за ислямизирането на част от българското население през епохата на 

османското иго е документалният сборник “По следите на насилието”, С., 1972 г. Редактор на второто 

основно преработено и допълнено издание (С., Наука и изкуство, ч. І, 1987 г. и ч. ІІ, 1988 г.) е проф. Петър 

Петров. На специалистите по история и нашата общественост съставителите предлагат голям брой 

документи, които проследяват истината за народностната и религиозна дискриминация, за масовите и 

единични помохамеданчвания на християнското население. В публикуваните писмени извори се срещат 

имената на повече от 70 селища в северозападните български земи. Най-често се споменават големите 

центрове Видин и Враца, откъдето всъщност започва ислямизационната вълна. 

Още в първите векове на чуждото господство държавната власт установява редица привилегии за 

мюсюлманското население. В закона за пристанището на гр. Видин от ХV-ХVІ век е посочено, че от 

продажбата на солена риба се вземат от мюсюлмани по 3 на всеки 100 акчета (османска сребърна монета), 

от неверниците по 4 и от чужденци по – 5 акчета. Събирането на данъци в империята често е било 

придружено с насилия и произволи на османските първенци и чиновници. Това не скриват и самите 

официални документи – писма и заповеди на административната власт в отговор на многобройните жалби 

и изложения на данъкоплатците. Една султанска заповед от 1715 г. повелява да се сложи край на терора и 

незаконното събиране на данъци, тъй като видинският комендант вземал “по-големи суми от определените 

по законите и списъците”. В друг документ от по-късно време се съобщава, че закупчикът на данъка в 

Оряхово събрал без всякакво основание 8 400 гроша, а освен тях също 14 000 гроша от данък за 1829 г. 

(Писмо на великия везир от 11 ян. 1831 г.). 

В османската държава животът бил устроен върху принципа за разделянето на нейните поданици 

според тяхната религиозна принадлежност. Ето защо една заповед на видинския управител от 1779 г. 

забранява общото къпане на жените в градските бани, като еврейките, християнките и циганките трябвало 

да се  къпят два пъти седмично – в неделя и вторник, а мюсюлманките – през останалите дни. 

Редица документи от чуждестранни автори описват ограниченията на българската православна 

църква, наложени от османската власт. В доклада си от 15 юли 1857 г. пруският консул в Русе М. Калиш 

уведомява, че християнската община във Видин решила да постави по-голяма камбана на своята черква, но 

по заповед на властта бил изваден езика на старата камбана. Бенямин Калай – унгарски пътешественик, 

посетил доста селища през 1868 г. пише: “на много места, така например във Видин, употребата на 

камбани е забранена”. 

Голяма част от сведенията в сборника се отнасят за извършените в миналото масови и единични 

помохамеданчвания. В първите векове на робството срещаме данни за изселване на цели български села, 

чиито жители били заставени да живеят в чужда за тях народностна среда. От описа на феодалните 

владения през 1479 г. научаваме, че раята на с. Цибра (Горни Цибър, Ломско) е била откарана в Цариград 

и вероятно продадена в робство1. Подобна е била участта на селяните от Скомля (Белоградчишко) и 

Бранковци (Видинско)2, на чипровчани след въстанието от 1688 г. и пр.   

Не по-малко тежки последици за българската народност са имали и единичните 

помохамеданчвания, които се извършвали почти ежедневно през цялата епоха на чуждото господство. В 

един протокол на видинския кадия от 24 окт. 1728 г. се казва: “В нашия град от покоряването му насам в 

деня на кяфирския (християнския) празник на червените яйца (Великден) мюсюлманите по стар обичай 

устройват увеселение с илюминации, като потурчват един момък от кяфирското население”3. 

Новите мюсюлмани са записвани в османските регистри най-често със “служебното” презиме 

Абдулах (син на божия раб). През ХV-ХІХ век то се среща дори в по-малките селища като Драганче (с. 

Драганица, Берковско), Вършец, Расуха (с. Расово, Ломско) и др.4 В краткия регистър на Видинския 

 
1 По следите на насилието. Документи за помохамеданчвания и потурчвания. Съст. Петър Хр. Петров. С., 1972, с. 72. 
2 Пак там, с. 72. 
3 Пак там, с. 31-32. 
4 Пак там, с. 231. 
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санджак от 1560 г. са записани осем души нови мюсюлмани, от които един с българското си име – Перван, 

син на Абдулах. 

Отделни документи твърдят, че някои българки доброволно се отрекли от бащината вяра и 

преминали в лоното на исляма. За подобно деяние на девойка от с. Арчар, Видинско, пише митрополит 

Антим І в писмо до видинския архимандрит от 20 дек. 1870 г. Случаите на вероотстъпничество според 

него се дължат на “нехайството на родителите, невежеството на свещениците и неволята, съжителството с 

отоманите, както и висящото положение на църковните ни работи”. Една дописка от Враца, поместена в 

английския вестник “Левант таймс” (Източно време) от 15 юни 1874 г. обаче ни насочва към истинските 

подбудители на това позорно явление. Авторът  разказва за едно малолетно момиче, което подмамено от 

лъжливи обещания, напуснало бащината си къща и поискало да приеме исляма5. 

Но все пак налагането на мохамеданската вяра най-често е било съпроводено с насилие над живота 

и честта на християнското население. През 1681 г. кутловският кадия удостоверява, че новият 

мюсюлманин, син на Абдулах, всъщност е помохамеданчен русин, притежаван от някой си Мухарем ага6. 

Сведения за средствата, с които християните са били приобщавани към мохамеданската вяра дава един 

протокол на видинския кадия от 3 септ. 1772 г. Според този документ Дели Ахмет от Видин отвлякъл 

живеещите във Влашко Радан, Илика, Мария, Флора, Драгомир и Стана, вероятно деца на емигрирали 

българи, и ги продал на пазара за роби във Видин. Притежателят им Хаджи Юмер ага, ги принудил да 

станат мюсюлмани, а след неговата смърт те преминали у друг господар, който им назначил един ходжа за 

да ги обучава в четене на корана7. 

Трагичната съдба на християните роби, доведени на пазара във Видин, описва унгарският 

пътешественик от ХVІІІ век граф Келемен Микеш: “Тук всеки ден виждаме как водят от улица на улица 

робите, ту мъже, ту девойки, ту жени с деца. Щастлива е оная жена, която я купуват заедно с детето й, 

защото често пъти един купува жената, а друг – детето, в един час те се разделят един от други, за да не се 

съберат никога”. 

Вълнуващ пример за извършените насилия при единичните ислямизации е животът на врачанския 

жител Кръсто Иванов. Под предлог, че неговият баща е оставил дългове, трима османлии от града продали 

имуществото му и цели две години го държали под стража, за да го склонят да приеме исляма с жена си и 

петте си деца. За този случай разказва Найден Геров в писмо до руския консул във Видин от 12 май 1864 г. 

Нещастният българин, след като успял да се освободи от угнетителите си, стигнал пеша чак до Пловдив, 

където потърсил закрила от руския дипломат Н. Геров. 

Дори в последните години на османското управление опитите за асимилиране на българите не 

престанали. За това свидетелстват излизащите в Румъния революционни вестници на нашата емиграция. 

“От известно време насам – пише в. “Свобода”, бр. 13 от 27 март 1871 г. – мисля да ви съобщя за нашата 

турска Европа…От август до сега само във Видин са потурчени 25 момичета. А повечето от тези момичета 

бяха още невръстни 12-14 г. А султанският канон (закон) не допуска това”8. Вестник “Независимост”, бр. 

232 от 23 март 1874 г., също в дописка от Видин, съобщава, че са помохамеданчени 13 момичета, от които 

8 от Врачанска каза и 5 от Берковската. Турските бейове, пише вестникът, “изпращат своите слуги да 

вземат от българските села по-хубавите девици и ги довеждат в харемите им. Когато беят удовлетвори 

своята азиатска страст с това или онова нещастно момиче, то го дава на някое заптие за жена и си търси 

нова жертва”9. 

Посочените документи от сборника “По следите на насилието” са само част от историческите 

извори за налагането на исляма в северозападните български земи. Те доказват по неоспорим начин 

истината за българския произход на ислямизираното население и неговите потомци. Във времето на тежки  

изпитания то не загубва напълно народностното си самосъзнание и чувството за принадлежност към 

българския род. 

 
5 Пак там, с. 414. 
6 Пак там, с. 108-109. 
7 Пак там, с. 297-298. 
8 Пак там, с. 405. 
9 Пак там, с. 413. 
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УЧАСТИЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ ЛОМСКИЯ КРАЙ ВЪВ ВЪСТАНИЕТО В 

СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 1850 Г. 

 

Въстанието на селяните от Северозападна България през 1850 г., известно като едно от най-

големите въстания на българския народ в борбата против османското господство, е обект на научни 

изследвания повече от едно столетие. Принос в издирването на сведения за въстанието, неговото 

изучаване и популяризиране имат изследователите Д. Маринов, Г. Димитров, Вл. Тодоров-Хиндалов, Д. 

Цухлев, С. Дамянов, Стр. Димитров, П. Кузманов и др. Сред най-значимите трудове, посветени на 

въстанието, се откроява монографията на проф. Страшимир Димитров “Въстанието в Северозападна 

България през 1850 г.”, издадена през 1961 г. 

Настоящото съобщение има за цел да систематизира и представи основните факти за участието на 

населението от Ломския край и очертае неговия принос в борбата през 1850 г. Става въпрос за 

териториалния обхват на въстанието в този край, за числеността на участниците в отделните селища и за 

по-видните му ръководители и организатори. 

Известно е, че още в началото на 1850 г. по време на срещите и съвещанията в Раковишкия 

манастир са били включени и редица дейци от Ломския край. Един от тях е баш-кнезът на ломска нахия 

Иван Кулин от с. Медковец. При обсъждане на въпроса за начина на действие той се изказал за въстание, 

вместо създаване на хайдушки дружини и бил избран в комитета по подготовка и ръководство на 

въстанието1. За предводител на въстаниците от Ломския край бил определен капитан Кръстю от село 

Раковица, а за негов помощник – Илия Гечов от с. Чорлево (дн. с. Дреновец). Главатари на чети били Иван 

Кулин, Димитър Панов-Гинин, Марин Ников и дядо Иван от Ломска каза2. Според изработения план най-

напред трябвало да се нападне и превземе гр. Лом, след което въстаниците от Ломска каза да помогнат в 

овладяването на крепостите при Видин и Белоградчик. 

Организатори на въстанието в Ломска нахия, както и в останалите нахии – Белоградчишка, 

Видинска и Кулска, били баш-кнезовете и кнезовете и чорбаджиите на отделните селища. Според молбата3 

на въстаналите селяни до сръбския княз Александър Карагеоргиевич от 4 юни 1850 г. във въстанието били 

посветени 235 кнезове и чорбаджии от 118 селища в Северозападна България. 48 от тези 118 селища са от 

Ломска нахия. В списъка на селищата на Ломска нахия обаче са включени и села като Връв и Брегово – в 

близост до Видин, а също и такива, които са били в състава на Кутловска нахия. Селища от района на 

Кутловица (дн. Монтана), включени във въстанието са: Церовене (Долно Церовене), Кошарник (дн. кв. на 

Монтана), Войници, Долна и Горна Вереница, Вълкова Слатина (дн. Доктор Йосифово) и Сливовик. 

Възниква въпросът за действителния брой на селата от Ломска нахия, участвали във въстанието. Според 

подробния списък на господарските села от нахия Поломие4 от 40-те години на ХІХ век общият брой на 

селищата е 44, 38 от които са господарски села. В ломска каза (казата е по-голяма админстративно-

териториална единица от нахията) общият брой на всички селища според проф. Симеон Дамянов през този 

период е 755. Посочените данни показват, че във въстанието са взели участие не само селяните от 38-те 

господарски села в Ломска нахия заради спора им с турските аги за земята, но и селяни от други селища на 

казата и извън нея, поради стремежа от отхвърляне на чуждото потисничество и произволите на местните 

бейове. 

В хода на въстанието участниците от Ломския край били съсредоточени в три пункта. Първият от 

тях бил в с. Чорлево, където на определения ден на въстанието – 1 юни (Спасовден) се явил с 

въоръжението си капитан Кръстю пред многобройни въстаници от селата: Бело поле, Воднянци, Роглец, 

Извор, Киселево и Чорлево6 (дн. Видинска област). Според к.и.н. Петър Кузманов в с. Чорлево били 

съсредоточени около 600-700 души в очакване на заповед за настъпление към Лом7 (през с. Дреновец и с. 

 
1 Кузманов, П. Кнез Иван Кулин. С., 1971, с. 52. 
2 Дамянов, С. Ломският край през Възраждането. С., 1967, с. 180. 
3 Христов, Хр. и Н. Генчев. Българско Възраждане. Христоматия по история на България, ч. ІІ, С., 1969, с. 244-247.  
4 Пак там, с. 93. 
5 Дамянов, С. Цит. съч. с., 359-361. 
6 Маринов, Д. Политически движения и въстания в Западна България. Сб. НУНК, кн. ІІ, 1890, с. 87. 
7 Кузманов, П. Войводата Цеко Петков. С., 1989, с. 41. 
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Василовци). Вторият сборен пункт бил при с. Добри дол в м. “Козя гърбина”, където се събрали въстаници 

от западния край на Ломска каза – Толовица (Септемврийци), Ярловица, Шипот, Арчар и др.8 (дн. 

Видинска област). Според проф. Стр. Димитров въстаниците от всички пунктове трябвало да се съберат в 

с. Василовци преди настъплението към Лом9, а според П. Кузманов градът трябвало да бъде атакуван 

едновременно от три страни.  

Движението на въстаниците от с. Чорлево с капитан Кръстю се забавило, тъй като не били 

въстанали всички села и поради очакваната военна помощ от Сърбия. Едва на 3 юни капитан Кръстю бил в 

с. Дреновец. На следващия ден – 4 юни според П. Кузманов било свикано съвещание на всички по-стари 

хора и кметове от селата на Ломска, Белоградчишка и Кулска нахия – 235 кнезове и първенци-чорбаджии 

от 121 села и градове10. Тогава според него е била изготвена и споменатата молба от въстаналите селяни до 

сръбския княз за посредничество между тях и турските власти. П. Кузманов не посочва мястото на 

проведеното съвещание на 4 юни. Според проф. Стр. Димитров молбата пък е била съставена още при 

подготовката на въстанието в Раковишкия манастир, а датата 4 юни е била добавена по-късно11. Като се 

има предвид, че на 3 и 4 юни въстаническият отряд на капитан Кръстю се е намирал в с. Дреновец, в 

подкрепа на тезата на П. Кузманов е логично да предположим, че съвещанието е проведено във 

въстаническия лагер при същото село. Това твърдение се подкрепя и от сведенията на Д. Маринов, че в с. 

Дреновец капитан Кръстю получил известие, че Сърбия не само отказва да помогне на въстаниците, но и 

забранява строго да се дават пушки и барут и затворила границата12. Така ръководителите на въстанието се 

оказали в чувствително променена ситуация, която налагала осъществяване на военни действия без чужда 

помощ. Самото известие, че Сърбия няма да помогне на въстанието понижило духа на участниците, малка 

част от които били въоръжени. От около 800-900 души според Д. Маринов само 15 имали пушки13. Към 

отряда на капитан Кръстю се присъединили и въстаници от селата Извор, Ярловица, Шипот, Дреновец, 

Тополовец и Хасанова махала14. Пак според Д. Маринов и въстаници между с. Хасанова махала (дн. 

Динково) и Лом били готови да се присъединят към основния отряд и мнозина били на път към с. 

Дреновец, но били застигнати от идващите от Лом турци и разпръснати15. 

Така на 4 юни след обяд, а според П. Кузманов16 на 6 юни, въстаниците влезли в бой с 

пристигналия от Лом турски отряд при с. Хасанова махала. Силите на противника били по-малки – около 

60-70 конници с Шериф ага, но те имали превес в оръжие и боен опит. След двучасова битка селяните 

били разбити и се разпръснали. Капитан Кръстю паднал още в началото на боя, а помощникът му Илия 

Гечов бил тежко ранен и по чудо успял да се спаси. Според Д. Маринов17 при Хасанова махала загинали 60 

уши въстаници, докато според чуждестранни извори18, броят на участниците бил 2 000, а на убитите от 250 

до 500. Последните данни обаче се считат от повечето изследователи за преувеличени. 

Що се отнася до другите два отряда – при с. Добри дол и с. Ковачица, независимо от сведенията на 

Д. Маринов за присъединяване на въстаници от пункта при с. Добри дол преди боя при Хасанова махала, 

се приема, че те изчакали развоя на събитията, а след неуспеха на 4 юни се отказали от обкръжаването и 

превземането на Лом. Известно е, че част от събралите се в мест. “Козя гърбина” край с. Добри дол на 

връщане нападнали и изгорили турския конак в с. Арчар. Проф. Стр. Димитров19 твърди, че жителите от 

поречието на р. Цибрица, които трябвало да се съсредоточат при с. Ковачица изобщо не се вдигнали. П. 

Кузманов като се позовава на спомените на Велко Абаджиев, пише, че Цеко Петков, като кнез на с. Момин 

 
8 Дамянов, С. Цит. съч. с., 181. 
9 Димитров, Стр. Въстанието от 1850 г. в Северозападна България. С., 1972, с. 87. 
10 Кузманов, П. Кнез Иван Кулин. С., 1971, с. 62. 
11 Димитров, Стр. Първото общобългарско народно представителство. Във “Въстанието в Северозападна България 

1850 г. ” – юбилеен вестник по повод 145 години от въстанието, С., 1 юни 1995 г. 
12  Маринов, Д. Цит. съч. с., 93. 
13 Пак там. 
14 Пак там. 
15 Пак там. 
16 Кузманов, П., Цв. Симеонов, Н. Филипов. История на село Медковец. С., 1995, с. 177. 
17 Маринов, Д. Цит. съч. с., 96. 
18 Христов, Хр. , Н. Генчев. Цит. съч., с. 248-250. 
19 Димитров, Стр. Цит. съч., с.92. 
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брод /дн. кв. на Лом/ организирал чета от с. Дългошевци (дн. Замфир), Момин брод, Криводол (дн. 

Трайково), Голинци (дн. кв. Младеново, гр. Лом), с която взел живо участие във въстанието в Ломска 

околия. Начело на 150-200 въстанали селяни, дислоцирани около Момин брод, Цеко Петков – според 

същия автор – забавя настъплението на турския отряд от Лом, но е принуден да отстъпи20.  

След боя при с. Хасанова махала по-голяма част от оцелелите се пръснали и върнали по селата. 

Единствено Иван Кулин с големи усилия успял да събере част от разбитите въстаници – около 150 души, с  

които се отправил към Белоградчик, като по пътя четата се увеличила. Според проф. Стр. Димитров 

групата на Иван Кулин била от 400-500 души, а по пътя към тях се присъединили и селяни от с. Расово, 

Медковец, Сливовик и др., които помогнали да се укрепи блокадата на крепостта при Белоградчик21. П. 

Кузманов определя числеността на отряда на Ив. Кулин на 600-700 души като посочва и въстаници от с. 

Церовене (Долно Церовене) и с. Кърки жаба (Аспарухово), а по пътя към него се присъединили и стотина 

души начело с Цеко Петков и Димитър Панов-Гинин22. 

Интересни данни посочва П. Кузманов за участието на Ломския край във въстанието. Той пише, че 

от ломските села излизат към 3 000-4 000 души, като се има предвид, че селата са 44, според него всяка 

община мобилизира от 70 до 90 мъже23. В последните си изследвания П. Кузманов отбелязва, че при строг 

ред и дисциплина на сборните пунктове (Северозападна България) се озовали към 18 000 души от 118 

общини или средно от всяка община по 152 души. От с. Медковец, според него се събрали около 500 души 

от селата Медковец, Сливовик, Церовене, Крива бара и Комощица, като само от Медковец били 

мобилизирани към 200 души, т.е. от всяка къща по един бунтовник24.            

 Независимо от различията в данните на отделните изследователи за участието на населението от 

Ломски край във въстанието, което се  дължи на липсата на автентични документи, не се оспорва неговия 

масов характер. 

След военния неуспех е изпратена делегация в Цариград, която да представи исканията на 

българите от Северозападна България пред османското правителство. Делегацията се завръща със 

султанска заповед за ограничаване своеволията на агите, ликвидиране на системата за прекупуване на 

данъци и предоставяне на земята на селяните. Начело на делегацията е Иван Кулин, в нея участват и други 

представители на Ломския край – поп Никола от Медковец, Цеко Петков и Марин Манойлов от 

Дългошевци и Димитър Панов-Гинин от Лом25. 

Така Ломският край остава в историята на въстанието от 1850 г. не само с големия брой селища 

участвали във въстанието, но и с голямото съвещание на 4 юни при с. Дреновец, с едно от първите големи 

стълкновения при с. Хасанова махала, участието в боевете за овладяване на Белоградчишката крепост и в 

мирната делегация с Иван Кулин в Цариград за уреждане на въпроса за селските земи в Северозападна 

България. 

 

 
20 Кузманов, П. Войводата Цеко Петков. С., 1989, с. 48. 
21 Димитров, Стр. Цит. съч., с.91. 
22 Кузманов, П. Войводата Цеко Петков. С., 1989, с. 44. 
23 Пак там, с. 41. 
24 Кузманов, П., Цв. Симеонов... Цит. съч., с. 176-177. 
25 Дамянов, С. Цит. съч. с., 183. 
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НАЧАЛО НА УЧЕБНОТО ДЕЛО В КУТЛОВИЦА  

(МОНТАНА) ПРЕЗ ХІХ ВЕК 

 

От времето на Стоян Марков е известно, че българско училище в Кутловица преди Освобождението 

не е имало, а 4-5 момчета са отивали на училище в съседното село Мала Кутловица. В това училище са се 

учили 10-12 деца, а учител е бил Стоян Тойката1. Както навсякъде в килийните училища в България така и 

тук учениците са изучавали наустницата, псалтира и часослова.  

До Освобождението Кутловица е била населена с преобладаващо турско население. Според същия 

автор в селището е имало само първоначално турско училище2 (на мястото на днешната сграда на Водно 

стопанство), което е просъществувало и през следващите десетилетия.  

Непосредствено след Освобождението, отбелязва Ст. Марков, в Кутловица е открито училище през 

1879/1880 г., което се е помещавало в една малка стаичка. Там се обучавали 10-12 деца от учителя Стоян 

Тойката3. Мястото на това  килийно училище е било съществуващата магерница (готварница) при 

черковния храм. 

И според друг източник – “Статистика за училищата в Княжество България през учебната 1895-

1896 г.”, училището в гр. Фердинанд съществува от 1879 г.4 

От историята на училището в с. Мала Кутловица е видно е, че първият учител в Кутловица – Стоян 

Попов е бил учител и в с. Мала Кутловица. Според тази история, написана през 1928 г., като част от 

Летописната книга на училището в с. Мала Кутловица, то е отворено за пръв път около 1871 г. Пръв 

учител е бил Христо п. Първанов, а след него са били: Стоян Попов (Тойката), Кръсто Ценов и др. от 

същото село и Андрей Попов от с. Чипровци 5. Учудващо е, че през 1879 г. според данните за двете 

училища, Стоян Попов е учител едновременно и в двете села. 

Такава е истината според отдавна възприетото официално гледище за историята на учебното дело в 

нашия град. Такова становище е изложено и в научното ни съобщение за просветното дело в гр. 

Фердинанд от Освобождението до края на ХІХ век, изнесено на научната конференция през 1991 г. по 

повод 100 години от обявяването на Кутловица за град. Днес обаче съществуват и не малко факти, които 

не са в съгласие с официалното мнение. Налице са допълнителни сведения, в светлината на които 

посочените твърдения за началото на учебното ни дело вече не са така сигурни. 

Кои са новите факти, все още неизползвани за осветляване ранните години на просветната ни 

история, макар, че с отделни публикации по други поводи те вече са станали достояние на нашата 

общественост.    

В публикуваната от Георги Тахов през 1996 г. приписка за посещението на Васил Левски в 

Кутловица през 1872 г., сред участниците в сбирката се споменават имената на даскал Илия и псалт Йован, 

събрали се при дякон Василия6. Този факт означава, че най-малко пет години преди Освобождението на 

селището ни тук е имало учител, който освен, че е участвал в “народните работи”, вероятно е обучавал и 

български деца. 

В своята публикация Г. Тахов, съпоставя данните от приписката с тези за гр. Фердинанд от 

сборника “Български алманах за 1892 г.”7 и приема, че  даскал Илия е Илия Градинаров, а псалт Йован е 

книжарят Иван Младенов. Известно е обаче, че едва след 1884-1885 учебна година в селището ни има 

учител на име Градинаров, родом от Силистра, който е първият директор на прогимназията8. Едва ли 

даскал Илия и Илия Градинаров са едно и също лице, тъй като разликата в данните от двата източника е 20 

години. Възможно е и псалт Йован, да е известният даскал Иванчо Младенов от Берковица, който се 

установява тук след Освобождението. При това и той е имал славата на отличен черковен певец.  

 
1 Марков, Ст. Град Фердинанд. Антропогеографски проучвания, Лом, 1944, с. 40. 
2 Пак там, с. 41. 
3 Пак там, с. 40. 
4 Статистика за училищата в Княжество България през учебната 1895-1896 г., С., 1898. 
5 Държавен архив Монтана, Ф 232 К, оп. 1, а. е. 75, л. 45. 
6 Тахов, Г. Новооткрит документ за идването на Васил Левски в Кутловица – Монт-прес, № 36, 7-8 май 1996.    
7 Български алманах за 1892 г., С., [1892] с. 422. 
8 Кратка история на гр. Фердинанд от Освобождението до днес (реч на кмета Гоцо Митов при откриването на панаира) 

– Наше слово, № 486, 18 авг. 1934. 
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 Може дори да се окаже, че през 70-те години на 19 век тук е имало не един, а двама учители – 

даскал Илия и Иванчо Младенов. Такова значително учителско присъствие в Кутловица предполага и 

възможност за осъществяване на учебна дейност в селището.   

 Известен е и друг факт, публикуван от Петър Кузманов в монографията “История на село 

Медковец”, според който, известният медковски учител Андрей Игнатиев е посещавал организираните в 

Кутловица временни педагогически курсове през 1879 г.9  

Откриването на педагогическия курс е документирано точно в една църковна приписка от с. 

Криводол (дн. Трайково), Ломско, публикувана в сп. “Известия на музейте в Северозападна България” 

през 1988 г. Приписката се съдържа в миней, издаден в Москва през 1866 г. и притежаван от църквата “Св. 

апостоли Петър и Павел” в с. Криводол. Автор на приписката е Захари Мачков – учител в същото село 

през 1879-1880 г. Тя гласи: “Знано будет кога собраха учителете в собранието Кутловишко 1879 иуния 15 

число. Слава и держава и в век веков амин”10. Безспорно за автора на приписката учителското събрание в 

Кутловица е било събитие от голяма важност и поради това той го свързва и с току-що възродената 

българска държавност.  

Учителите от Ломски учебен окръг вземат активно участие, отбелязано е присъствието на 86 души  

в събора, свикан през лятото на 1879 г. в Кутловица за даване на методически упътвания11. 

Известието за организиране на учителски събор в  Кутловица през 1879 г. звучи неправдоподобно 

след написаното от Ст. Марков за тежкото състояние на селището ни по време на Освободителната руско-

турска война 1877/1878 г.: “Зимата през 1877 г. е била страшна и грозна за Кутловица. Турските и 

черкезките къщи останали безстопанствени – на произвола на съдбата, а покъщнината им – плячка на 

циганите. Живот имало само в 10-12 български къщи и няколко цигански. Кучета грозно виели. Кукумявки  

и бухали издавали зловещи гласове. Гласът на ходжата от минаретата на джамиите не се чувал вече. По 

калните и мръсни улици рядко се мяркал човек. Скърцането на кираджииските коли спряло. Пазарът, 

който ставал в селището през течение на векове запустел. Големите хергелета изчезнали, стадата от овце 

също. Пустош настанал в цялата котловина”12. 

Провеждането на педагогически  курс не е възможно в подобна обстановка, при липса на учител, а 

така също на училищна материална база и на просветна традиция. Обикновено в килийното, пък и в 

първоначалното училище преподава само един учител. Селището трудно е могло да даде дори подслон на 

десетките учители от Ломско и Кутловско през лятото на 1879 г.   

Според Ст. Марков това положение продължавало 5-6 месеца. След Освобождението по-голяма 

част от избягалото турско население се връща…а десетки български семейства от Балкана, запазили 

българщината непокътната се заселват масово в Кутловица. Мнозина от тях заемат опразнените черкезки и 

турски къщи, селището започва бързо да се побългарява, правят се нови и хубави частни  и обществени 

сгради, поправят се пътища и пр. 13  Вероятно този процес е протекъл твърде ускорено за да се промени 

толкова бързо и социално-демографския облик на Кутловица. Сведения за поправяне на пътя има още от 

есента на 1878 г. във връзка с преминаването на княз Александър Дондуков-Корсаков. През следващата 

1879 г. е открита пощенска станция, а една от двете джамии е преустроена  в черква и осветена.  

Възниква въпросът защо в Кутловица се провежда педагогически курс, а не в Лом, където в същата 

година предстои откриването на гимназия, а учебното дело там има дълголетна просветна традиция – 

взаимното училище е от 1848 г. В същото време по официални данни в Кутловица не е имало дори 

килийно училище. Отговорът на този въпрос е даден в книгата на Никола Ванков “Из архивата на 

Министерството на народното просвещение 1878/1879 – 1884/1885 г.”14 

В своята книга Н. Ванков посочва, че в първия си рапорт до Министерството на народното 

просвещение от 8 авг. 1879 г., ломският окръжен училищен инспектор Николай Шопов дава сведения за 

 
9 Кузманов, П. и др. История на село Медковец, С.,1995, с. 476. 
10 Ценова, Тр. Към развитието на просветното дело в Ломския край през Възраждането – Изв. муз. Северозап. България, 

№ 14, 1988, с.144. 
11 Пак там, с 140. 
12 Марков, Ст. Цит. съч., с. 25-26. 
13 Пак там, с. 26. 
14 Ванков, Н. Из архивата на Министерството на народното просвещение 1878-1879 – 1884-1885 г., С., 1905, с. 63-64. 
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посетените от него училища, като отбелязва, че в повечето села на Берковски и Лом-палански окръг има 

училища, но в тях липсват “потребните учебни неща, а  учителите още преподават по славянски с твърде 

малко изключение”. Инспекторът умолява просветното ведомство да разреши свикване на всички учители 

от Ломския учебен окръг в Кутловица, която според него се явява център на Ломски и Берковски 

административни окръзи, за да им даде нужните методически упътвания15. 

По повод на организирания учителски събор в Кутловица, за което МНП дава своето позволение, 

събраните учители изпращат благодарствен адрес до министъра на просвещението Марин Дринов, в който 

се казва:  

“Долуподписаните и от двата окръга на това тържество, развълнувани от чувства за добрините, с 

които ни обсипвате, които добрини само от Вашия висок ум има да очакваме и за в бъдеще, както сте се 

погрижили и за настояще и сте ни изпроводили опитния и способен учител г-н Николай Шопов, който 

запозна нашите млади и стари народни селски учители в най-късо време с най-нужните за в настояще 

време училищни науки и училищен порядък, за което мислиме, че е доста за да удовлетвори за сега 

училищния недостатък и като сме  в надежда, че Вие не ще оставите да се грижите за напредъка на 

народното просвещение и да обсипвате за в бъдеще младото поколение с този безценен дар под Вашето 

мъдро управление. Ние в знак на признателност и искрена благодарност подписваме това писъмце. 

Желаеме здраве и дългоденствие на Негово Величество наший княз Александър І, който е благ защитник и 

поправител на народното ни просвещение и сме завсегда предани и послушни Ваши слуги.  26 август 1879 

г.”16 

Има и други сведения, които макар и косвено подкрепят тезата за по-ранно съществуване на учебна 

дейност в Кутловица и нейната приемственост с училищното дело след Освобождението. “Едва след 

Освобождението, отбелязва Гоцо Митов - един от най-успешните фердинандски кметове в речта си при 

откриването на панаира през 1934 г., училището е било поуредено и за изборен инспектор е назначен 

Михаил Клисурски от Берковица. Първият директор на прогимназията е бил Градинаров от Силистра”17. 

Младен Синигерски, един от първите учители в прогимназията също пише в своите спомени, че ако 

преди Освобождението Кутловица е обикновено село, то след 1880 г. българският елемент се увеличава, а 

селището става център на околия. И поради тази причина “една от важните грижи на неговото население 

по онова време е откриването наново на българско първоначално училище”18. 

Тези сведения говорят по-скоро за възобновяване и продължаване на учебната дейност от времето 

преди 1878 г., отколкото за нейното начало след тази година. 

Според краеведски проучвания, учителят при когото официално е открито първо отделение в 

Кутловица през 1880 г. – Андрей Попов е син на Видо Младенов – съратник на Върбан Пенов и Точо 

войвода, един от първообразите на белимелеца от едноименното произведение на Иван Вазов19. 

Вторият след Андрей Попов известен учител в  Кутловица е споменатият  Иванчо Младенов Инков 

– интелигентен човек от Берковица, завършил ІV клас преди Освобождението. Той избягва в Румъния и се 

установява в Букурещ, където работи известно време в печатницата на Любен Каравелов. В освободена 

България след едногодишно учителстване в  Кутловица, където е и отличен черковен певец, напуска 

училището и става счетоводител в Земеделска банка в Берковица20.  

Допълнителни сведения за началото на учебното ни дело се съдържат в посочената реч на кмета Г. 

Митов от 1934 г. Като посочва, че пръв околийски началник (1880-1882 г.) е Костич (Лазар Костов), родом 

от гр. Щип, които се е сърбеел и  говорил сръбски, Г. Митов споменава, че неговата жена е била учителка 

в училището21. Вероятно съпругата на Лазар Костов е била първата жена – учителка в Кутловица. 

 
15 Пак там. 
16 Пак там. 
17 Кратка история на гр. Фердинанд… Цит. публ. 
18 Синигерски, Мл. По просветното дело на гр. Фердинанд – Наше слово, № 867, 13 дек. 1941. 
19 Намерански, Н. Скромното присъствие на нашия град (Кутловица – Фердинанд) в живота и творчеството на Иван 

Вазов – Хроники от Северозапада, № 1, 2002, с. 65.  
20 Книга на дарителите при храм “Св. св. Кирил и Методий” – гр. Монтана, л. 37-39. 
21 Кратка история на гр. Фердинанд…. Цит. публ. 
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Младен Синигерски също допълва сведенията за първите учители, като отбелязва в своите спомени, 

че след първоначалното училище – към края на 1885/1886 г. се открива и първи клас на прогимназията. 

Именно в първи прогимназиален клас той е назначен за учител. Учителският персонал се е състоял само от 

двама учители – Димитър Коларов и Младен Синигерски. На следващата учебна година е назначена и г-ца 

Перса Петкова. Това, заключава Синигерски “бяха културтрегерите на Фердинандска околия след 

Освобождението”22.  

И още нещо любопитно съобщава Синигерски, че през зимата на 1886 г. по почин на учителите в 

прогимназията става първото театрално представление в кръчмата на Коста Чипровчанина23.   

Оказва се, че и началото на театралното дело в града ни е поставено значително по-рано, почти две 

десетилетия и половина преди представленията, играни в училищния салон след Балканските войни с 

участието на Стефан Савов и описани в неговите спомени.  

Следователно можем да приемем макар и условно, че още през 70-те години на 19 век учебното 

дело в нашия град е имало вече своите първи прояви и че е поставено начало на просветната ни традиция, 

така както това е било не само в съседните села и градове, но и в редица други селища по време на 

българското Възраждане.    

Днес освен, че можем да отнесем началото на учебното ни дело по-рано от 1879 г., можем да 

изтъкнем ясно и заслугите на първите кутловски учители – даскал Илия, Стоян Попов, Андрей Попов, 

Иванчо Младенов и др. за изграждане на новото българско училище. Заедно с това да посочим, че по-

голяма част от тях се явяват преки участници или потомци на участници във величавите борби на 

българския народ за национално освобождение.  

 
22  Синигерски, Мл. По просветното дело… Цит. публ. 
23 Пак там. 
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ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ПОЛК. О. З. ПЕТЪР СТОИЛОВ ЗА АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ - 1876 Г. 

 (РЕВОЛЮЦИОННА И БОЙНА ДЕЙНОСТ ПО ЖЕЛЕЗНИЦИТЕ  

В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ) 

 

Сред значителното по обем научно творчество на Петър Стоилов, роден в с. Вълкова Слатина (дн. с. 

Доктор Йосифово), определено място заемат изследванията му за историята на жп войски в България. В 

контекста на тези изследвания авторът разглежда и революционната дейност по железниците в 

българските земи през периода (1871–1876 г.) Тази тема е разработена в пет научни изследвания и 

публикации: научно-популярна брошура “Войнът на войските на Министерството на транспорта – 

наследник на революционните, прогресивните и героични традиции на железопътните войски.”1 – 1975 г.; 

студия “Революционна и бойна дейност по железниците в Българско през периода на 

националнореволюционното движение (1871–1876 г.)2 – 1977 г.; научно-популярна статия “Бунтовни 

българи по железниците (1871–1876 г.)”3 – 1978 г.; научноизследователски статии “Железниците и борбата 

за национално освобождение (1871–1876 г.)” – 1980 г. и “Транспортът и транспортните работници в 

България до Освобождението 1878 г.”4 – 1983 г. В своите изследвания по темата П. Стоилов използва 

голям брой исторически извори и съчинения, свързани с военната подготовка на Априлското въстание, с 

историята на железниците, а също и сведения от възрожденския периодичен печат и спомени на участници 

в националноосвободителното движение. 

Авторът посочва, че революционната дейност по българските железници не е изследвана като 

отделен проблем в историческата наука. Някои от нейните аспекти са отразени фрагментарно в трудовете 

за Априлското въстание. Изтъква, че опит в това отношение е книгата на Георги Пашев “От Цариград до 

Белово”, но в нея са представени прояви на отделни дейци, откъснато от етапите на 

националноосвободителната борба5. 

 Според П. Стоилов, работата му по темата има за цел да изследва характера, съдържанието, 

формите и средствата на революционната дейност по железниците в Българско, като очертае нейното 

място в общата картина на българската национална революция6. Революционната дейност по железниците, 

П. Стоилов определя в две форми: членуване на жп работници и чиновници в революционните комитети и 

участие в тяхната дейност и втора – провеждане на диверсионна дейност на революционната организация 

и на въстаналия народ по самите железници7. 

Направено е уточнението, че е известна революционна дейност по три жп линии – Русе – Варна, 

Белово – Цариград и Търново Сеймен (дн. Марица) – Ямбол. 

В изследванията си П. Стоилов изтъква ролята на видните дейци на революционното дело – Васил 

Левски и Христо Ботев за оценяване военностратегическото значение на железния път, който би улеснил 

османската власт при потушавне на въстания, но в същото време железниците дават възможност за 

дейност и на революционните комитети за доставяне на печатни издания, на оръжие, боеприпаси и др.8 

Авторът разделя условно революционната дейност по железниците на два етапа – първи (1871–1875 

г.)  и втори (1875–1876 г.) 

 Първият етап е свързан с името и дейността на В. Левски и неговите сподвижници и се 

характеризира със създаване на предпоставки за използване на железниците в предстоящото въстание. 

Необходимо е да се отбележи, че имената на най-видните дейци на българската революция – Любен 

Каравелов, Васил Левски, Ангел Кънчев, Атанас Узунов, Стефан Стамболов, Георги Икономов, Иларион 

Драгостинов, Панайот Волов, Георги Бенковски, Захари Стоянов, Тодор Каблешков и др. са свързани с 

 
1 Стоилов, П. Войнът на войските на Министерството на транспорта – наследник на революционните, прогресивните и 

героични традиции на железопътните войски. С., 1975, 27 с. 
2 Държавен архив Монтана (ДА Монтана), Ф. 1430, оп. 1, а. е. 73. 
3 Стоилов, П. Бунтовни българи по железниците 1871-1876 г. – Войски на Министерството на транспорта, С., 1978, с. 

15-34. 
4 ДА Монтана, Ф. 1430, оп. 1, а. е. 78, 79. 
5 Пак там, а. е. 73, л. 4-5; а. е. 78, л. 3-4. 
6 Пак там, а. е. 73, л. 5; а. е. 78, л. 4. 
7 Пак там, а. е. 78, л. 4. 
8 Пак там, а. е. 73, л. 2-3; а. е. 78, л. 2-3; а. е. 79, л. 7. 
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революционната и бойна дейност по железниците. Самите жп линии и техните станции, според автора, са 

едни от центровете на националната революция9. 

При разглеждане на събитията през първия етап, П. Стоилов се спира подробно на участието на 

редица революционни дейци в тях, като служители в железниците по нашите земи. Това са дейците на 

Русенския частен революционен комитет – Ради Иванов (секретар на комитета), Георги Икономов, 

Иларион Драгостинов, Захари Стоянов, Пенчо Черковски, Христо Хаджиангелов, Никола Павлов Корчев 

(един от спасителите на Самарското знаме през 1877 г.), Никола Табаков, Ангел Попов, Георги Цончев и 

др. За голяма част от тях освен сведения за участието им в комитетската дейност, авторът представя и 

биографични данни10.  

Особено важна е ролята на Теофан Райнов – съученик и приятел на В. Левски, който имал високо 

образование и успял да заеме длъжността “главен управител по железниците” в Пловдив, с което се 

създават условия за овладяване на позиции в по-важните пунктове по жп линиите Цариград – Белово и 

Търново Сеймен – Ямбол. Т. Райнов назначава на редица гари чиновници и работници, които са участници 

в революционната дейност. Едно от тези назначения е на Т. Каблешков за началник на жп станцията в 

Белово, където той има възможност да следи движението на турските големци и на войските им, като 

донася за това на комитета в Пловдив. Главна заслуга за заемането на високия пост в железниците от Т. 

Райнов има В. Левски, по повод на което авторът отбелязва, че това е едно от големите дела на Апостола11.  

Проследявайки развитието на комитетската дейност, авторът разглежда създадената мрежа от  

революционни комитети с участието на служители от железниците в нея. Така например в участъка Одрин 

– Търново Сеймен са назначени част от членовете на комитета в Русе – Ради Иванов е началник жп 

станция в Харманли, Георги Икономов е маневрист в гара Търново Сеймен, Захари Стоянов е на служба 

като телеграфист с Никола Табаков и Иван Цанков. Последният по-късно е началник гара Нова Загора, а 

след това и на гара Ямбол. Съобщава се малко известният факт, че на жп станция Одрин е сформиран 

единственият в историята на Вътрешната революционна организация комитет, изграден изцяло на 

производствен признак от 7 членове – жп служители12.  

Вторият етап от революционната дейност по железниците (1875–1876 г.) е характерен с ясните цели 

и задачи, както и с конкретните форми на революционна дейност, които се съдържат в решенията на 

Гюргевския революционен комитет и се основават на известен опит в революционната практика. През този 

етап железниците вече са обект на въздействие от страна на въоръжени групи на революционната 

организация13. 

По време на заседанията на комитета в Гюргево, според П. Стоилов, за първи път в революционната 

практика е изработен подробен план за бойна диверсионна дейност по железниците. Неговото 

осъществяване е определено от самата стратегия на въстанието. Планът предвижда да бъдат разрушени и 

съборени шосейни и жп мостове и части от жп линии, да се обезвреди подвижния състав на железниците и 

да бъде прекъсната телеграфната мрежа. Задачите за тази дейност са възложени на представителите на 

Втори – Сливенски и Четвърти – Пловдивски революционни окръзи. В тези райони се намират главните 

транспортни комуникации на османската власт и с тяхното обезвреждане може да се възпрепятства 

движението на турските войски от Цариград и Одрин14.  

Посочено е и писмото на Ил. Драгостинов до Русенския революционен комитет от 13 март 1876 г. в 

което се казва, че “жп линията Русе – Варна, трябва да бъде разрушена така, че да не може да се направи за 

месец”. За целта комитетът в Русе трябва да състави една чета и да прекъсне телеграфните жици15.  

В своето изложение авторът разглежда подготовката на Априлското въстание главно в 

революционните комитети, съставени с участието на жп служители и работници. Особено активна е 

дейността на частния революционен комитет в Белово, в който участват 12 души – сред тях са: Т. 

Каблешков, началник на жп станцията и Мито Петракиев Радулов, работник траверсаджия. Комитетски 

деец е и Пенчо Черковски, жп служител, впоследствие учител в Карнобат. При Иван Цанков, началник на 

 
9 Пак там, а. е. 73, л. 5-6; а. е. 78, л. 5; а. е. 79, л. 6-7. 
10 Пак там, а. е. 73, л. 9-11; а. е. 78, л. 7-8. 
11 Пак там, а. е. 73, л. 15-16, 26; а. е. 78, л. 10, 14-15. 
12 Пак там, а. е. 73, л. 26-27; а. е. 78, л. 15-16. 
13 Пак там, а. е. 73, л. 5-6, 40; а. е. 78, л. 5, 21. 
14 Пак там, а. е. 73, л. 39; а. е. 78, л. 20. 
15 Пак там, а. е. 78, л. 27. 
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жп станция Ямбол също е съставен революционен комитет. Революционна дейност в гр. Русе извършва 

Никола Табаков, бивш жп служител в Търново Сеймен. Захари Стоянов, Никола Табаков, Иван Цанков и 

други членуват в комитета в Търново Сеймен. Жп служители са членове на революционния комитет в 

Мустафа Паша (дн. Свиленград). На тези дейци се опират в своята дейност апостолите на революционните 

окръзи – П. Волов и Ил. Драгостинов16. 

Една от основните задачи на комитетите е доставка и снабдяване с оръжие и боеприпаси, за което 

успешно се използват жп линии. В Пловдивски революционен окръг тази дейност се осъществява от 

Стефан Дренски с помощник Стефан Странски, който приема запечатаните сандъци на жп станцията и ги 

отправя по предназначение. Посочени са и други лица като Никола Петков Ханджиев, който доставя 

оръжие за комитета в Пазарджик – “цели сандъци с пушки от Марсилия, замаскирани като пратка сапун”17. 

Оръжие се доставя и на Ямболската жп станция. Най-често изходен пункт за изпращане на оръжейните 

доставки е жп станцията в Одрин. 

Извършва се доставяне на барут и динамит и с оглед извършването на бойни действия по 

железниците. Активна дейност осъществява комитетът в Панагюрище, който се снабдява от по-големите 

административни центрове – Татар Пазарджик, (дн. Пазарджик), Одрин, Цариград и от барутната фабрика 

в с. Сотир (дн. Храбрино), Златишко. 

На основание изнесените данни, П. Стоилов заключава, че по време на подготовката на Априлското 

въстание в Първи – Търновски, Втори и Четвърти революционни окръзи, жп линиите се превръщат в 

комуникации за доставка на оръжие и боеприпаси, с прякото участие на служители от железния път18. 

На събранието в Оборище от 12 до 15 апр. 1876 г. действията по железниците също са обект на 

обсъждане. Създадената след събранието Военна комисия потвърждава необходимостта от разрушаване на 

телеграфните жици, жп линиите и техните съоръжения и се набелязват конкретни обекти, групите за 

осъществяване и техните отговорници. З. Стоянов е определен за общ отговорник за разрушаване на 

станциите в Белово и Саранбей (дн. гр. Септември). Комисията утвърждава решението на събранието да се 

изгорят градовете Одрин, Пловдив и Пазарджик, да се прекъснат телеграфите и да се разрушат 

железниците по линията Белово – Катунци. Предвижда се да се разрушат и всички мостове, помпи, и 

локомотиви, които се намират в жп станцията Саранбей. Според П. Стоилов, така ще се осъществи 

истинска диверсионна бойна дейност от специализираните, както ги нарича той, жп отряди на Априлското 

въстание19. 

 Тъй като една от най-важните задачи в бойната дейност по железниците е разрушаването на жп 

линията край Одрин и моста на р. Арда, П. Волов посещава с тази цел Харманли и Одрин. За този важен 

обект – линията около Одрин и моста на р. Арда е определен началник на групата  – Георги Манев от 

Панагюрище20.  

Като цяло, П. Стоилов отчита, че революционната и бойна дейност по железниците се планира и 

организира най-добре от  военното ръководство на Четвърти революционен окръг21. 

 И все пак нейното организиране се извършва едва в края на подготовката на Априлското въстание. 

Неговото преждевременно избухване прави невъзможно цялостната реализация на предприетите мерки, а 

от друга страна предизвиква ответни действия на османската власт, която усилва охраната на обекти по 

железниците. 

По време на самото въстание, изтъква П. Стоилов, са направени няколко опита за прекъсване на 

комуникациите – прекъсната е телеграфната линия между Пловдив и Пазарджик, но опитите за 

разрушаване на жп линия при с. Саладиново, (дн. Огняново) и с. Катуница се оказват безуспешни22. 

Успешна е дейността на хвърковатата чета на Г. Бенковски, който според автора, със своите смели 

и решителни действия успява да внесе смут и в жп дейност и телеграфите. С пристигането на четата в 

Белово, жп станция е запалена, а съпротивата на заптиетата в нея е сломена. Въстаниците от Белово 

разрушават и десетина километра от жп линия и два моста между Пазарджик и Саранбей. Един склад с 

 
16 Пак там, л. 23. 
17 Пак там, а. е. 73, л. 46-48; а. е. 78, л. 24-25. 
18 Пак там, а. е. 78, л. 25. 
19 Пак там, а. е. 73, л. 52; а. е. 78, л. 27-28; Стоилов, П. Бунтовни българи по железниците…, с. 31. 
20 ДА Монтана, Ф. 1430, оп. 1, а. е. 73, л. 53; а. е. 78, л. 26-28. 
21 Пак там, а. е. 73, л. 52; а. е. 78, л. 28. 
22 Пак там, а. е. 73, л. 55; а. е. 78, л. 29. 
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барут притежаван от Софийската строителна комисия на Румелийската железница, също е запален. В 

района на с. Ветрен въстаниците прекъсват жиците на телеграфа между Пазарджик и София и 

преустановяват работата на телеграфната линия между Филибе (дн. Пловдив) и Пазарджик23. 

Така въпреки предохранителните мерки на властта, въстаниците полагат усилия да приведат в 

действие изготвения план за бойни действия по железниците. Всички тези действия, според автора, имат 

силен ефект, а турската войска е спряна в Саранбей и не продължава за Белово, поради слуха, че в 

околността му се намират около три хиляди въстаници24. 

Всичко това обаче не променя съществено обстановката, защото както отбелязва П. Стоилов, 

главните участъци и съоръжения по жп линия Цариград – Белово остават незасегнати. По този начин жп 

линия се използва за превозване на редовни турски войски и башибозук, както и пеши войски с обща 

численост около 200 хиляди души. Усилено се превозват и оръжие, и боеприпаси. Затова, според П. 

Стоилов и въстанието като цяло търпи поражение, включително и поради закъснялото организиране25, а 

може би и провеждане на подривната дейност. 

Дейността на българските въстаници по жп линии е отразена на страниците на тогавашния 

български и европейски печат, а така също и в донесенията на чуждите консули в Одрин, Пловдив и Русе. 

П. Стоилов изтъква, че вестници като “Льо Монитьор дьо комерс” из Цариград пишат за съпътстващи 

бойните действия на въстаниците, прояви на такт и търпимост към чужденците, което показва техният 

висок политически морал. Такъв е случаят с една група от 25 служители по железницата, която според 

същия вестник е съпроводена от въстаническа чета от Саранбей до Белово за да бъде запазена от 

евентуално нападение на турски башибозуци26. 

Интерес представлява приведената теза на историка на Априлското въстание Димитър Т. 

Страшимиров, според когото ако е бил разрушен моста при Одрин, това е щяло да забави турската войска 

с дни, през което време въстаниците биха превзели Пловдив и Пазарджик за да завземат бойните складове 

и следователно е щяла да се усили бойната мощ на въстанието. Вместо това, от складовете в тези градове 

са били въоръжени турските башибозуци27. 

В заключение по темата П. Стоилов прави следните изводи и оценки: 

- задачите за провеждане на бойна диверсионна дейност по комуникации  

на противника, главни от които са жп линии  и съоръжения, в стратегически аспект са целесъобразни и 

необходими; 

- разрушените участъци (Саранбей – Белово) са с второ и третостепенно  

значение, предизвикват ефект и  внасят смущения и дезинформация в турските правителствени кръгове; 

- набелязаните мерки са правилно набелязани и организирани; 

- най-важните бойни задачи не се изпълняват и не се постига главната цел 

възпрепятстване похода на турските сили към центъра на въстанието28. 

Независимо от допуснатите слабости, според П. Стоилов, подготовката и провежданата бойна 

дейност по железниците допълва героизма на въстаналия народ от паметната 1876 г. Участието на жп 

работници и чиновници (само броят на известните от тях надхвърля числото 50, но участието им според 

автора е 2-3 пъти по-голямо) в борбата за Освобождение предизвиква чувство на национална гордост29.    

 
23 Пак там, а. е. 73, л. 55-57; а. е. 78, л. 29-30. 
24 Пак там, а. е. 73, л. 57; Стоилов, П. Бунтовни българи по железниците…, с. 30-31. 
25 ДА Монтана, Ф. 1430, оп. 1, а. е. 73, л. 58; а. е. 78, л. 32. 
26 Пак там. 
27 Пак там, а. е. 78, л. 32.  
28 Пак там, а. е. 73, л. 60. 
29 Пак там, а. е. 78, л. 33; Стоилов, П. Бунтовни българи по железниците…, с. 32. 
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СВЕДЕНИЯ ЗА КУТЛОВСКИТЕ ОПЪЛЧЕНЦИ ОТ РУСКО-ТУРСКАТА ОСВОБОДИТЕЛНА 

ВОЙНА 1877 – 1878 Г. 

 

 Настоящото съобщение има за цел да събере, обобщи и представи наличните сведения за 

опълченците от Руско-турската освободителна война 1877–1878 г., живели в Кутловица и гр. Фердинанд 

преди и след Освобождението. Доскоро се знаеше само, че след края на войната тук се заселили и живели 

неколцина български опълченци. Днес вече е известно, че техният брой е достигал една дузина, а сред тях 

има жител на Кутловица, загинал в епичните боеве на Шипка през 1877 г. Така, че и нашият град има 

право да се гордее със своя достоен принос в борбата за извоюване на националното ни освобождение. 

 В началото е необходимо да направим уточнение, че под израза “кутловските опълченци” имаме 

предвид опълченци, родени в други населени места, но станали жители на селището преди или след 

Освободителната война. Според известните до момента сведения техният брой е бил 13, като за трима от 

тях нямаме данни от военен произход, които да потвърдят участието им в Българското опълчение. 

 Основните източници за живота, революционната дейност и участието на опълченците от нашия 

град в Освободителната война са пенсионните им дела, съхраняване в НБКМ – гр. София, малобройните 

сведения в Държавния архив и Общинския архив в Монтана, както и устните и писмените сведения на 

техните живи потомци. Сред авторите, които проучват изцяло или частично живота на опълченците от 

Кутловица и гр. Фердинанд, предимно с краеведски публикации, трябва да споменем: Славейко Вачев, 

Иван Кръстев, Геройко Милчев, Георги Александров, Петър Петров, Йордан Герасимов, Уляна 

Даракчийска и Нелия Белитова, и Юлия Андреева1. От престижните национални издания в последно време 

ще отбележим фундаменталния сборник “Българското опълчение”2 в три тома на Националния парк-музей 

“Шипка – Бузлуджа – гр. Казанлък, от който излязоха първите два тома през 1999 г., а последният през 

2003 г. 

 И така, кои са известните ни със сигурност кутловски опълченци?  

 Ангел Анастасов 

 Ангел Иванов Въцов Комитата 

Антон Димитров Апостолов 

 Атанас Лазаров Зеерийски 

 Григорий Шмигановски 

 Димитър Костов Полицая 

 Иван Георгиев 

 Станчо Матев Грънчаров 

 Трайко Христов Мариолски 

 Цено Младенов Спасов 

 Освен тях има отделни сведения за още трима опълченци, но за тях липсват данни за военната им 

служба в опълченските роти и дружини. Техните имена са: 

 Георги Иванов 

 Георги Костов 

 Дончо Ватев 

 Ето накратко и по-важните сведения за кутловските опълченци: 

 
1 Вачев, Сл. Живи в паметта, Септемврийско слово, № 2487, 23 авг. 1977; Кръстев, Ив. Опълченецът от Руско-турската 

война, Септемврийско слово, № 983, 2 март 1966; Милчев, Г. Националноосвободителните борби в Берковица и Берковско 17-19 

век. С., 1991, с. 240-241; Александров, Г. Опълченци, живели в Михайловград, Септемврийско слово, № 1185, 28 февр. 1968; 

Петров, П. Ветеранът, Септемврийско дело, № 44, 3 март 1990; Герасимов, Й. Съдбата на кутловските опълченци, Дело, № 25, 

1991; Опълченецът Ангел (Рангел) Иванов Въцов – Комитата е бил кмет на гр. Фердинанд, Монт-прес, № 17, 26 февр. 1998; 

Даракчийска, Ул. и Н. Белитова. Извори за Руско-турската освободителна война, съхранявани в отдел “Нова история” на 

Историческия музей – гр. Монтана – сб. Хроники от Северозапада, В. Търново, 2004, т. ІІІ, с. 41-45; Андреева, Юл. 

Освобождението на Кутловица от турско робство, отразено в местния периодичен печат – сб. Хроники от Северозапада, В. 

Търново, 2004, т. ІІІ, с. 58-62.  
2 Сб. Българското опълчение 1877 – 1878 г. Биографичен и библиографски справочник. Национален парк-музей “Шипка 

– Бузлуджа – Казанлък”, Ст. Загора, 1999, т. І и ІІ.  
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 Ангел Анастасов – роден в с. Студено буче през 1850 г., но се преселва в Кутловица, където живее 

до началото на Освободителната война. В Българското опълчение е зачислен в І рота на І дружина. Загива 

в боевете на Шипка на 9 авг. 1877 г.3 Не са ни известни други биографични данни за него. В случая е 

важно това, че той е единственият жител на Кутловица – участник в Освободителната война. 

 Ангел Иванов Въцов Комитата е сред най-известните опълченци, живели в нашия град, при това и 

негов кмет от 1901 до 1902 г. Благодарение на няколко публикации за него може да се твърди, че животът, 

революционната му и обществената дейност са сравнително добре проучени. Роден е в с. Белимел през 

1851 г., участвал е в Сръбско-турската 1876 г. и в Сръбско-българската война 1885 г. В Българското 

опълчение е зачислен в V-а рота, по-късно ІV-а рота на VІ-а дружина4. След Освобождението е бил 

полицейски стражар, чиновник, полски пазач, кафеджия и пр. През 1928 г. улицата, на която е живял, е 

преименувана на “Опълченска”5  и досега носи това име. Доскоро на нея на № 11, стоеше неговата 

скромна къщица. Ангел Иванов е имал четири деца – Найден, Виден (Видо), Райна и Камена. Съпруг на 

дъщеря му Камена и е бил Христо Попов от с. Долна Вереница, брат на Димитър Веренишки. Запазена е 

портретна снимка на Ангел Иванов в албума на Централното поборническо опълченско дружество, гр. 

София, издаден през 1928 г.6 Умира на 13 февр. 1932 г. в гр. Фердинанд. 

Антон Димитров Апостолов – роден в гр. Тетово, Македония, през 1838 г., участва като опълченец 

в ІV-а рота на V-а дружина7. Той е един от първите околийски началници в Кутловица, назначен през 1882 

г. и е останал на този пост вероятно до 1886 г.8 През 1901 г. е избран за секретар на Централното 

настоятелство на Поборническо-опълченското дружество в гр. София. Умира в София на 18 юли 1917 г. 

Атанас Лазаров Зеерийски – роден в гр. Берковица през 1840 г., а според Славейко Вачев – в с. 

Белотинци9 и доживява да дълбоки старини. Според Петър Петров10 той е бил най-възрастният опълченец 

в България. В Българското опълчение участва в ІІІ-а рота на VІІІ-а дружина, която изпълнява караулна и 

полицейска служба, и води борба с турски разбойнически чети. През 1923 г. къщата му на ул. “Главна”, 

заедно с тази на братовия му внук Иван Първанов Пейчев, е била изгорена. Атанас Зеерийски е имал син – 

Стоян и три дъщери. Участвал е в тържествата за 70-годишнината от боевете при Стара Загора през 1947 г. 

Умира на 4 юни 1950 г.11 в Михайловград на 110-годишна възраст и е бил погребан тържествено с военни 

почести. Запазена е групова снимка на малцината живи опълченци по време на тържествата през 1947 г., 

сред които е и Атанас Зеерийски. 

Григорий Шмигановски – роден около 1856 г. в гр. Сучава, Славония, Австро-Унгария. В сборника 

“Българското опълчение” неправилно е посочено, че неговото родно място е с. Капукарзагуи, Буковина, 

Украйна12, защото сам той пише в едно свое прошение до министерството на финансите в гр. София през 

1900 г. следното: “Аз съм един човек от странна чужда земя, роден в Сучава, Австро-Венгрия и по 

народност словен из Славония – и по-нататък – буйна натура, мойто човеколюбиво сърце не е останало да 

гледа преди Освободителната война неговият брат по вяра и кръв – българин, славянин да стои да пъшка 

под гнета на варварина агарянин”13. Григорий Шмигановски участва като опълченец във всички сражения 

на ІІІ-а дружина. След Освобождението е живял в Румъния, София, Пловдив и гр. Фердинанд. Занимавал 

се е с търговия. Не  е имал близки  и умира в гр. Фердинанд на 14 февр. 1918 г.14 

Димитър Костов Полицая – роден в с. Зелениград, Трънско през 1851 г. Участвал е в четата на Ильо 

войвода по време на Сръбско-турската война 1876 г. В Българското опълчение е зачислен във ІІ-а рота на 

 
3 Пак там, т. І, с. 31.  
4 Пак там, т. ІІ, с. 505. 
5 Държавен архив Монтана (ДА Монтана), Ф. 3 К, оп. 1, а. е. 26, л. 251.  
6 Пак там, Филми от актуални събития, инв. № 35. 
7 Сб. Българското опълчение…., т. ІІ, с. 292. 
8 Вж. Герасимов, Й. Монтана, Кутловица, Фердинанд, Михайловград – кратка летописна история, с. 9 – през 1886 г. 

кутловски околийски началник е П. Славков. 
9 Вачев, Сл. Цит. публ.  
10 Петров, П. Цит. публ. 
11 ДА Монтана, Ф. 2, оп. 2, а. е. 12, л. 98. 
12 Сб. Българското опълчение…., т. І, с. 470. 
13 НБКМ, БИА, Архивна колекция № 47, п. д. І-1080. 
14 Община Монтана, Регистър за умиранията, 1918, Акт № 34. 
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V-а дружина и има чин ефрейтор. Ранен е в боя при Стара Загора на 19 юли 1877 г.15 Притежавал е военни 

награди, сред които и позлатена чаша, подарена му от руското командване. Участва и в Сръбско-

българската война през 1885 г. В гр. Фердинанд се заселва през 1893 г. и се е занимавал с кръчмарство. 

Къщата му е била на пресечката на улиците “Главна” и “Св.св. Кирил и Методий”. Димитър Костов е имал 

две дъщери – Костадина и Тона16. Съпруг на Тона е бил известният учител социалист Генко Кръстев, а 

техен син е писателят Славчо Красински (Венцеслав Генков Кръстев). Димитър Костов умира на 4 май 

1927 г. в гр. Фердинанд, погребан с общински средства и почетен от много граждани  и обществени 

организации17. 

Иван Георгиев – роден в с. Илино, Битолско, Македония, през 1836 г. В Българското опълчение 

участва в І-а рота на V-а дружина18. Заселва се в гр. Фердинанд след Освобождението. Според Славейко 

Вачев е имал прозвище Тупачо. Той пръв грабнал търнокопа и започнал да копае при старата джамия, 

където е била построена днешната черква. Пак според същия автор Иван Георгиев – Тупачо е бил 

собственик на първото българско кафене, където се събирали старите поборници от града19. 

Станчо Матев Грънчаров – роден в гр. Габрово около 1855 г. В опълчението участва в V-а рота на 

Х-а дружина. След Освобождението е живял в гр. Фердинанд. До 1899 г. е бил полицейски стражар, а след 

това се е занимавал с риболов. Умира в гр. Фердинанд на 16 септ. 1921 г. 20       

  Трайко Христов Мариолски – роден в с. Папължени, Битолско, Македония през 1856 г. В 

Българското опълчение участва в ІІІ-а рота на известната ІІІ-а знаменна дружина на подп. Калитин21. 

Участва в многобройните сражения на дружината, бил е раняван и контузен. Награден е с ордени и медали 

и с Георгиевски кръст за храброст – ІV-а степен. Участва в Сръбско-българската война 1885 г. и е награден 

със сребърен медал. В гр. Фердинанд е живял на ул. “Черковна” № 43, бил е конен стражар и строителен 

работник22. Имал е осем деца: Анка, Петър, Георги, Аспарух, Кика, Цвета, Никола и Евдокия. Трайко 

Христов умира през 1911 г., според фердинандския вестник “Дума”23 на 50-годишна възраст, а в 

действителност на 55 години. В пенсионното му дело е запазена портретна снимка на съпругата му Ката24. 

Цено Младенов Спасов – роден в с. Лопушна (дн. Георги Дамяново) около 1846 г. Според Геройко 

Милчев е участвал в четата на П. Хитов, в чийто списък е зачислен под № 13325. В Българското опълчение 

участва в ІІІ-а рота на V-а дружина. Ранен е в боя при Стара Загора на 19 юли 1877 г.26 След 

Освобождението е живял в Румъния, а според Георги Александров – в Никопол27. През 1904 г. се преселва 

при дъщеря си Петра в гр. Фердинанд. Не е известно кога умира. Дъщеря му Петра е имала трима сина – 

Страшимир, Тодор и Борис, чиито потомци живеят днес в Монтана и София28. 

Такъв е бил животът на кутловските опълченци според известните ни за сега данни. За останалите 

трима опълченци, живели в нашия град, за които нямаме данни за военната им служба, сведенията са 

съвсем оскъдни. 

Георги Иванов – роден в Прилепско, Македония. Според Георги Александров той е имал прозвище 

Топача и е бил съдържател на кафене “Шипка”29. Умира в гр. Фердинанд, неизвестно кога. 

Георги Костов – с неизвестно месторождение, живял е в гр. Фердинанд, бил е кебапчия30. 

 
15 Сб. Българското опълчение…., т. ІІ, с. 320. 
16 Информатор: Иван Кожухаров от гр. Монтана, съсед на опълченеца.  
17 ДА Монтана, Ф. 3 К, оп. 1, а. е. 25, л. 84.  
18 Сб. Българското опълчение…., т. ІІ, с. 271. 
19 Вачев, Сл. Цит. публ.  
20 Сб. Българското опълчение…., т. ІІІ, с. 346; Вачев, Сл. Цит. публ.. 
21  Сб. Българското опълчение…., т. І, с. 520. 
22 Вж. Даракчийска, Ул. и Н. Белитова. Цит. публ. 
23 Дума, № 2, 14, ян. 1911. 
24 НБКМ, БИА, Арх. колекция № 47, п. д. ІІ-336  
25 Милчев, Г. Цит. съч., с. 240. 
26 Сб. Българското опълчение…., т. ІІ, с. 344. 
27 Александров, Г. Цит. публ.; Вачев, Сл. Цит. публ.    
28 Информатор: Пенка Страшимирова от гр. София, правнучка на опълченеца. 
29 Александров, Г. Цит. публ.   
30 Герасимов, Й. Съдбата на кутловските опълченци, Дело, № 25, 1991; ДА Монтана, Ф. 3К, оп. 1, а. е. 6, л. 3-4. 
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Дончо Ненчев Ватев – роден в гр. Габрово около 1849 г., занимавал се е с табачество. Живял е в гр. 

Фердинанд, имал е синове Васил и Цанко. Умира на 17 дек. 1925 г. на 76 години в гр. Фердинанд31. 

В заключение, изнесените сведения дават възможност едно макар и кратко обобщение. От 

опълченците, живели в нашия град, почти половината са родени в днешна Македония и Югозападна 

България, останалите, за които има сведения – в днешната област Монтана, Габрово и един в Словения. 

По-голяма част от тях са били грамотни; само един от тях е бил с чин ефрейтор, останалите за които има 

данни са били редници. Двама от тях са участвали в управлението на Кутловица и гр. Фердинанд – 

единият като околийски началник, а другият като кмет. В професионално отношение те са били скромни 

труженици – земеделци, занаятчии, кафеджии, кръчмари, търговци, полицаи, чиновници и др. Получавали 

са поборнически пенсии, но сред тях не е имало богати. Живели са като обикновени хора, имали са нелека 

житейска съдба и не са били някакво привилегировано съсловие. Защото според един от най-видните 

изследователи на Освободителната война и Българското опълчение – проф. Георги Вълков32: 

“Опълченците са били цветът на българския народ, за тях не е имало по-висше задължение от дълга пред 

родината. Те са един непомръкващ пример на родолюбие”. Ще добавим – на всички български поколения. 

 

 
31 ДА Монтана, Ф. 481 К, оп. 1, а. е. 5, л. 90; Списък на избирателите от Фердинандска община за 1928 г., № 219, Личен 

архив; Община Монтана, Регистър за умиранията 1925 г., Акт № 332.  
32 Вълков, Г. Българското опълчение, С., 1983, с. 210. 
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СВЕДЕНИЯ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ЧИПРОВСКИЯ КРАЙ ПРЕЗ 1877 Г. 

 

Въпреки значителната литература за основните събития и направления на военните действия по 

време на Освободителната война, все още има отделни селища и дори цели райони, за които няма отделни 

научни изследвания. В повечето случай те се намират встрани от театъра на решителните военни битки и 

стълкновения. Но и в тези селища интересът към събитията от голямата руско-турска война от 1877-1878 г. 

остава непроменен. Споменът за войната е съхранен освен във военните заповеди и донесения, и в 

народната памет – в десетки предания и спомени запазени и до наши дни.  

Военните действия за освобождението на Северозападна България започват след 19 окт. 1877 г. (ст. 

ст.), когато е създаден Западния отряд на ген. Гурко, чиято основна задача е да води военни действия 

срещу Орханийската армия. Неговият отряд се състои от три части – Преден отряд, Главни сили и Десен 

летящ отряд. 

Десният летящ отряд с ген. майор Николай Степанович Леонов І е сформиран от ІІ гвардейска 

конна дивизия, чиито началник е ген. Леонов. Отрядът освобождава Враца – 28 октомври и се отправя към 

Видинската крепост по маршрута Враца – Берковица – Белоградчик – Кула като освобождава селищата 

между Враца и Оряхово. След превземането на Кутловица на 9 ноем.,  в началото на дек. 1877 г. руските 

войски се изтеглят по шосето за Берковица и по посока Превала – Чупрене – Ниш, установяват връзка с 

части на сръбската армия, участват в преминаването на Петроханския проход и в блокадата на Видинската 

крепост.  

Другият отряд воювал за освобождението на Северозападна България  на ген. Александър 

Иванович Арнолди – командир на ІV кавалерийска дивизия има задача също да обезпечи тила и десния 

фланг на Предния отряд на ген Гурко. Към дивизията на ген. Арнолди е придадена осма конно-

артилерийска батарея и с още 4 румънски дивизии освобождават Оряхово и Лом на 9 и 16 ноем. Ген. 

Арнолди получава заповед да настъпи с два полка и конната батарея към Берковица, освободена на 4 дек. 

при съвместни действия с части на ген. Леонов. Двата отряда трябва да сключат обръч около Видин.  

По-късно е сформиран Западен корпус от румънски войски под командването на ген. Хараламб за 

превземане на Видин и Белоградчик. Крепостите и на двата гарнизона обаче се предават едва на 12 февр. 

1878 г., една седмица преди сключването на Сан-Стефанския мирен договор – 19 февр., след заповед на 

султан Абдул Хамид ІІ. 

  Военни разузнавателни действия и освобождението на Чипровския край. 

Според отделни военни документи Чипровският край също е обект на  разузнавателни действия от 

есента на 1877 г., а първите сведения в които се споменава селището Чипровци са от средата на месец 

ноем. с. г.  

С полева записка от 14 ноем. от щаба на ІІ гвардейска дивизия на ген. Леонов във Враца се 

съобщава, че на 11 срещу 12 ноем. от Берковица  напускат 500 турски войници, които заминават през 

Гаганица и Чипровци за Белоградчик1.  

В донесение на граф дьо Бальмен – командир на 3-а бригада от отряда на ген. Леонов, оглавил 

дивизията след смъртта на ген. Леонов, до щаба на Западния отряд от 1 дек. 1877 г. се казва, че турците в 

Берковица са 1 200 души, а не 3 000 и също според автора на донесението, част от тях освен към Гинския 

проход, се изтеглят и към Чипровци2. 

Пълно разузнаване на района от Кутловица и Берковица до сръбската граница, която територия е 

важна и влиза в плановете на руските войски, е възложено на флигел-адютант полк. граф Георг 

Густафович Берг, командващ гвардейски разузнавателен отряд от отряда на ген. Леонов. За целта се 

извършват разузнавателни действия по направлението Белимел, Чипровци, Горни Лом, Долни Лом и 

Белоградчик, които започват на 1 дек. 1877 г. Полк. Берг изпраща два разузнавателни отряда от 

Лейбгвардейския улански полк: с княз Феодор Н. Оболенски – подофицер от І Улански гвардейски 

ескадрон, за разузнаване по линията Берковица – Белимел – Белоградчик – сръбската граница – за 

установяване връзка със сръбски войскови части и втори разузнавателен отряд с граф Николай П. Ферзен – 

 
1 Милчев, Г. Националноосвободителните борби в Берковица и Берковско 17-19 в. С., 1991 г., с. 201, 202. 
2 Рашов, Гр. Бойните действия на руските войски в района на Кутловица, Берковица и Петрохан и маршът им към 

София през Освободителната война (1877-1878 г.), ИВИНД, т. 35, 1983 г., с. 141. 
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подофицер от същия ескадрон, за  разузнаване към сръбската граница, който се отправя на север и 

прекъсва телеграфната линия между Видин и вр. “Св. Никола”3.   

Целта на разузнавателните отряди е да разузнаят имали и колко са противниковите сили в района. 

По своя път разузнавачите достигат до с. Репляна. Пред тях се оттегля турска пехота към с. Чупрене, 

където според сведения на местните жители се намира турски военен лагер с 300 войници и едно оръдие. 

И двата отряда се връщат след три денонощия тежък преход и донасят, че в Горни и Долни Лом има 

башибозуци, които още на 4 дек. напускат двете села, а турците във Видин, Белоградчик и Берковица се 

готвят за отбрана4.  

След превземането на Оряхово  и Лом на 9 и 16 ноем., ген. Арнолди получава заповед да настъпи с 

два полка и конната батарея към Берковица. 

Известно е, че след превземането на Кутловица на 9 ноем., в началото на дек. 1877 г. войските 

останали на бивак се изтеглят в две колони: едната по шосето за гр. Берковица, а другата по посока 

Превала – Чупрене – Ниш. 

След превземането на Берковица на 4 дек. 1877 г. руските войски извършват разузнавателни 

действия по пътя за с. Гинци, където избягалите турци от Берковица и Клисура са заели позиция. В 

следващите дни, 6-8 дек., руската войска е затруднена силно от големия сняг и снежните виелици. Освен 

това част от силите в района на Враца се изтеглят за участие в боевете за превземането на Арабаконак и вр. 

“Мургаш”. Така ген. Арнолди не предприема решителни действия за овладяване на турските позиции при 

с. Гинци, които са на подстъпите за гр. София5.  

На 6 дек. със заповед на началник-щаба на ген. Гурко, от с. Хаджилар (дн. с. Черкаски) към 

Берковица и Пирот е изпратен един ескадрон с командир полк. Косински от отряда на ген. Леонов, към 

който се присъединява и ескадрон от частта на полк. Ертел от отряда на ген. Арнолди и двата ескадрона се 

отправят за Пирот. Така на 10 декември полк. Косински докладва на командира на 3-а бригада – граф дьо 

Бальмен, че е установена връзка в с. Чупрене със сръбските войски – разузнавателен сръбски отряд от 12 

души начело с Йован Цойч, който му предоставя сведения за силите  на противника6.  

Междувременно една част от Тимошкия корпус на сръбските войски се насочва към прохода Св. 

Никола и на 7 дек. предприема щурм като изтласква противника от прохода и укрепленията му, а на 8 дек. 

и от вр. “Бабина глава” и укрепленията при Чипровци. Така на 9 декември сърбите установяват връзка и с 

хусарска част от конницата на ген. Арнолди, изпратена от Берковица през с. Белимел. Сърбите се насочват 

към с. Чупрене, където на 11 и 12 дек. турците обстрелват вр. “Св. Никола” и ги заставят да се върнат в 

Белоградчишката крепост7. 

След завземането на прохода Св. Никола и с. Чупрене от сръбската Тимошка армия, Пирот е 

превзет от сръбските войски на 16 дек., а в боевете за него участват и български доброволци начело с 

капитан Симо Соколов8.  

Както бе посочено, една част от силите на 4 кавалерийска дивизия на ген. Арнолди се насочват по 

направлението Белимел – Чупрене – Белоградчик.  Друга част от същата дивизия – 4-ти Мариополски 

хусарски полк на 20 дек. от Берковица след тежък преход през Белимел, Чупрене и прохода Св. Никола, 

пристига на 25 дек. в Пирот. От там продължава през Драгоман и Сливница и на 30 дек. стъпва в София9.  

Целта на тези войски е също да  установят връзка със сръбската армия за общи действия срещу 

турците и да очистят района от турски и черкезки чети. В с. Белимел се намира ескадрон от Мариополския 

полк начело с ротмистър Мезенцев, който поддържа постоянна връзка със сръбските войски и освен това 

събраните сведения за противника ротмистър Мезенцев предава на ген. Арнолди10. 

 
3 Пак там, с. 144.  
4 Пак там, с. 144.  
5 Пак там, с. 142. 
6 Пак там, с. 144. 
7 Цухлев, Д., История на града Видин и неговата област, С. 1932 г., с. 603. 
8 Рашов, Гр. Цит. съч., с. 144.  
9 Пак там, с. 144. 
10 Пак там, с. 144. 
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Между руските и сръбските войски се установяват само краткотрайни срещи между техните предни 

части в района на с. Чупрене, прохода “Св. Никола”, Пирот и Сливница, но до общи бойни действия не се 

стига. 

Участие на българи от Чипровския край в Освободителната война 

Участието на българите във войната взема различни форми – българското опълчение, 

доброволчески чети и въоръжени стражи, съдействие във военното разузнаване, превеждане на войскови 

части, оказване помощ чрез предоставяне на фураж, храни, грижи за ранени войници, и др. с което се  

допринася за успешния изход на войната. 

В разузнаването вземат участие редица българи. Един от тях е Филип Симидов – писар на четата на 

Филип Тотю през 1876 г. в Чипровско, Берковска каза. На 18 ноем. 1877 г. полк. П. Артамонов, кадрови 

разузнавач, изпратен от Генералния щаб за организиране събирането на разузнавателни сведения за 

противника, настоятелно иска от Ф. Симидов да разузнае какво е движението на турските войски в района 

на Берковица, Чипровци, Видин, София и други селища, от които пряко е заинтересувано руското главно 

командване във връзка с настъплението на ген. Гурко. Очевидно Ф. Симидов не е извършвал сам 

разузнаването в тези обширни територии и се е опирал на местни българи – разузнавачи11.  

Спомени за Освобождението на Чипровсия край.   

В историите на редица селища, съставени по повод 50-годишнината от Освободителната война през 

1927-1928 г. се съхраняват и кратки сведения за тяхното освобождение. Тук ги представяме дословно и по 

реда, определен от хронологията на събитията и пътя на военните части за освобождение на Чипровския 

край:  

с. Челюстница – “русите са дошли есента през месец окт. 1878 (вер. 1877) г. и отделни части и 

сражения не е имало, понеже турците са отстъпили”12; 

с. Ковачица – “при Освободителната война руските войски не са минавали през селото”13...; 

с. Равна – липсват сведения14; 

с. Белимел – “с неописуема радост били посрещнати руските освободителни войски. В Белимел те 

дошли на 20 окт. 1877 г. откъм гр. Фердинанд. На брой около 100 души. Тук престояли около 2 месеца и 

след това заминали за гр. Белоградчик. Един тъжен, но същевременно и мил спомен от онова време, за 

който с тъга и умиление си спомнят живите от онова време, добре характеризира руската душа. Ето що се 

случило: Като стигнали в с. Белимел войските останали на бивак, а няколко души конници отишли по 

шосето за Белоградчик по разузнаване. В село Репляна обаче скрити турци в един конак стреляли върху им 

и тежко наранили един от тях. Другарите му обаче го спасили, като го взели със себе си по пътя срещнали 

една кола на която го натоварили и откарали в с. Белимел. Раната обаче била смъртоносна и войника 

починал. Погребан бил в белимелските гробища при най-голяма тържественост и по руски обичай. 

Старите помнят как плакали другарите му за него. Днес още стои паметника му в старите гробища, който 

от признателност би трябвало да се замени с паметник по-величествен, който действително би изразявал 

нашата признателност към освободителите. Михаил било името на тая жертва за нашата свобода. Говори 

се, че българка била съобщила на турците в с. Репляна за пристигането на руските войници там. Лоша 

българка е била тя”15; 

Днес в църковния двор има паметен знак, който напомня, че там е погребан руският офицер 

Михайл Иванович, загинал за освобождението на Чипровския край16.  

с . Железна – “руските освободителни войски са влезли в селото на 6 дек. 1877 г. на “Св. Никола” 

били са 6 души, доведени от с. Белимел от Дамянчо Гюзата и са заминали още същия ден за с. Чипровци. 

Сражение не е имало защото населението е било привилегировано, не е имало турци, които да се 

 
11 Пак там, с. 136. 
12 ДА Монтана, Ф. 596 К, оп. 1, а. е. 3, л. 103-104. 
13 Пак там, а. е. 2,  л. 92. 
14 Пак там, а. е. 3,  л. 64, 65. 
15 Пак там, а. е. 1, л. 22, 23. 
16 Миланов, М. Чипровци, С. 1986, с. 64. 
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съпротивляват и да се води сражение. С пристигането си в Чипровци са оставили за кмет Петко 

Цолешкин”17; 

с. Чипровци – не е запазен текста на историята на селището от 1927-1928 г.18;  

Има сведения, че след преминаване на четата на П. Хитов през 1876 г. от лятото на с.г. до есента на 

1877 г. в училището е била настанена турска военна част за усмиряване на населението. В историческата 

справка на Основно училище – с. Чипровци е отбелязано, че при построяване на училищна сграда през 

1908 г. е ремонтирана една сграда останала от турско време, която е служила за хамбар на турците и е 

пригодена за помещение на прогимназията, а според друг източник това е станало през 1865 г.19  

с. Влашко село (дн. Мартиново) – “руските освободителни войски са дошли в селото през месец 

дек. 1877 година (около 7 число) с един взвод кавалерия от руси и румънци, идещи от гр. Фердинанд и се 

завърнали обратно. Съпротива на турци не е имало. За старейшина (кмет) на селото е бил Петър 

Михайлов, който е бил заместен от Павел Кръстин....По време на отстъплението на турците...по-голямата 

част от едрия и дребен добитък на селото е бил заграбен от турци...”20; 

с. Митровци – “русите са дошли през месец дек. 1877 г. Най-напред са дошли около 15 кавалеристи 

от гр. Фердинанд (тогава Кутловица) и заминали за Ниш. Никакво управление не поставили. Сражение не 

е имало. Първият кмет е бил Младен Игнатов, умрял 1903 г. на 70 години.”21;  

с. Горна Лука – “за първи път руски освободителни войски  са дошли в селото на 6 дек. 1876 (вер. 

1877 г.). Те са били 4 души конници, авангард на големите руски сили, останали в Кутловица. Престояват 

само едно денонощие и заминават за Белоградчик”22; 

с. Превала – “за пръв път русите са дошли в село Превала на 24 дек. – Бъдни вечер 1877 г. на брой 9 

души конници, идещи от Кутловица (сега Фердинанд) и заминали за с. Репляна, Белоградчишка околия, 

където един от тях е бил убит след като са подло измамени от тогавашния старейшина – кмет на с. 

Репляна. С идването си русите поставили за кмет на селото известният честен и справедлив старец Петко 

Цолов23. 

Така заедно с Освобождението на селищата се извършва и установяване на гражданско управление 

и организиране на гражданските служби с участието на български граждани. 

Участници от Чипровския край в Освободителната война. 

Ангел Иванов Въцов – Комитата – роден е в с. Бели мел през 1851 г., участва в Сръбско-турската 

1876 г. и в Сръбско-българската война 1885 г.  В Българското опълчение е зачислен в V рота, по-късно 

преминава в ІV рота на VІ дружина. Като редник участва в сраженията при с. Уфлана, (дн. с. Ветрен), 

Старозагорско на 4 юли 1877 г. (ст. ст.), при Казанлък на 5 юли, при с. Палици, Търновско на 20 юли и при 

Шейново на 28 дек., когато е разгромена и пленена армията на Вейсел паша. В състава на VІ дружина 

взема участие в зимното преминаване на Балкана в края на дек. 1877 г., в конвоирането на пленници и в 

разгромяването на турски разбойнически шайки. На 17 юли 1878 г. е уволнен като доброволец по негова 

молба. За усърдието си във военната служба редник А. Иванов е награден с възпоменателен медал от 

войната 1877-1878 г. След Освобождението живее в Берковица и гр. Фердинанд. Бил е полицейски 

стражар, чиновник, полски пазач, кафеджия и пр. Кмет на гр. Фердинанд от 1901 до 1902 г. През 1928 г. 

улицата на която е живял е преименувана на “Опълченска” и до сега носи това име. Доскоро на нея на № 

11 стоеше  неговата скромна къща. Умира на 13 февр. 1932 г. в гр. Фердинанд24.  

Паскал Стоянович (Стоянов), роден в с. Ковачица, Берковско. За постъпване в българското 

опълчение пристига в Плоещ. Изпратен е от Браила за Плоещ с писмо и списък от 12 май от българското 

благотворително общество “Дружба”. Вероятно е взел участие преди това в Сръбско-турската война от 

 
17 ДА Монтана, Ф. 596 К, оп. 1, а. е. 2,  л. 83.  
18 Пак там, а. е. 3,  л. 112.  
19 Пак там, Ф. 251 К, оп. 1, Историческа справка; Николов, Н. Просветата в Чипровец, Цветето на България след 

въстанието, в сб. “Чипровци 1688-1988”, съст. Г. Нешев, С. 1989, с. 303. 
20 ДА Монтана, Ф. 596 К, оп. 1, а. е. 1, л. 75, 76. 
21 Пак там, а. е. 3,  л. 37. 
22 Пак там, а. е. 2,  л. 35. 
23 Пак там, а. е. 3,  л. 59. 
24 Герасимов, Й. Опълченецът от Руско – турската освободителна война (1877-1878 г.) Ангел Иванов Въцов – Комитата, 

в сб. Хроники от Северозапада, В. Търново, 2004, т. 3, с. 51-57.  
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1876 г. На 13 май 1877 г. е зачислен в ІV дружина. Повече сведения за протичане на военната му служба 

няма25.  

Симеон от Чипровци – с чета от 30-40 души по време на войната в Балкана подпомага 

преминаването на руската армия26. 

Точо войвода – “когато дошло лятото на 1877 г. от “Яково боище” изгърмели пушки. Точо слязъл с 

дружината си в Чипровци, разправил се с турците в този край и се присъединил към българските 

опълченци. Имал щастието да участва в боевете при Шипка и загинал за свободата на България”27. 

 Воените действия в Северозападна България и Чипровския край, макар и отдалечени от главните 

сражения в други райони имат важно значение за общия развой на военните събития особено през 1877 г. 

Освен осигуряване от дясно на Западния отряд на ген. Гурко те осъществяват освобождението на селищата 

между Дунав, Искър и Балкана и прохода Петрохан. Благодарение на тези действия Осман паша в Плевен 

е лишен от много важна и богата продоволствена база и от възможността да получи пряка военна помощ. 

Не се осъществява планът му да изтегли войската си от Плевен през Кутловица, Берковица, Гинци за 

София, както и плана на Мехмед Али паша да премине Балкана през Петрохан и  да се притече на помощ 

на обсадения Осман паша. С това се облекчава пътя на ген. Гурко за овладяване на Арабаконак и София и 

насочването на войските му по стратегическото направление София – Пловдив – Одрин – Цариград. С това 

военните действия в този край допринасят за благоприятния изход от освободителната война. 

 

 
25 Сб. Българското опълчение 1877 – 1878 г. Биографичен и библиографски справочник. Национален парк-музей 

“Шипка – Бузлуджа – Казанлък”, Ст. Загора, 1999, т. ІІ, с. 186.  
26 Миланов, М. Цит. съч., с. 22.; Александров, Г., История на Монтана, Кутловица и района, М., 1994, с. 180. 
27 Николов, Н. Чипровското училище, С. 1995, с. 25.; Григоров, Сл., Чипровски край, Монтана, 2003, с. 27. 
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ОСВОБОДИТЕЛНАТА ВОЙНА 1877 – 1878 Г. В ПАМЕТТА НА ПОКОЛЕНИЯТА ОТ РЕГИОН 

МОНТАНА  

  

От времето на Освободителната война и до наши дни признателността към участниците в това 

голямо историческо събитие не намалява. Всенародната почит към героите се предава от човек на човек и 

от поколение на поколение. 

 С течение на времето към огромното мнозинство от факти и събития се прибавят и нови, които 

макар и незначителни от гледна точка на мащабите на войната, са достойни за уважение. За тях си 

заслужава да надникнем в архивите, да се вгледаме внимателно в старите документи и летописи. 

 На страниците на известния Албум на Централното поборническо опълченско дружество – гр. 

София, издаден 50 години след войната – през 1929 г. ще открием и ликове на поборници – опълченци от 

нашия край – Иван Мицов, Георги Захариев, Стоил Бижов и Ангел Иванов – Комитата1. 

 Сред архивните документи особено място заемат онези, които разкриват подготовката и 

организацията на честването на първата юбилейна годишнина на Освободителната война през 1902 г., 

което се превръща в истински всенароден празник. 

По този повод началникът на Берковската пощенска станция дава обявление, че ще се пуснат в 

продажба юбилейни пощенски марки от 5, 10 и 15 стотинки, които ще се продават на публиката за 

писмовна кореспонденция с назначение за вътрешността на България, Русия и Сърбия2. 

В националните тържества взема участие и тогавашния фердинандски кмет, участник в сръбско-

турската война 1876 г. и опълченец от шеста дружина – Ангел Иванов. За това свидетелстват две заповеди 

от 5 и от 26 септ. 1902 г., с които той възлага и снема пълномощията си на кметския наместник Георги 

Тодоров3. 

Улицата на която е живял Ангел Иванов и днес носи в негова чест името “Опълченска”. 

На 7 септ. 1902 г. Ломското околийско управление изпраща до общинските кметове Възвание на 

Комитета “Цар Освободител – Александър ІІ” за всенародно отпразнуване на Шипченската героична 

защита4. Няколко дни по-късно, общинското управление в Лом обявява, че честването ще се проведе на 14 

и 15 септ. – събота и неделя, и всички дюкяни, магазини, кръчми, ханове и хотели, както и къщите на 

главната улица трябва да бъдат окичени с трикольорни флагове, а вечер осветени. Ще бъде отслужена и 

божествена литургия в съборната черква “Успение на Пресвета Богородица” и панихида за Цар-

освободителя Александър ІІ и за всички геройски паднали за освобождението на България. След 

панихидата ще се отслужи и благодарствен молебен за българския княз и за руския император и за 

българския и за руския народи5. 

Във Възванието на Комитета “Цар-Освободител АлександърІІ се препоръчва по общини да се 

държат беседи в училищата и да се отслужи панихида. Препоръчва се да се дадат почетни обеди на живите 

поборници-опълченци като им се изкажат и нужните почитания. Празненствата да завършат с устройване 

на различни увеселения6. 

25-годишнината на Освободителната война е повод и за инициативи за увековечаване на дълбоката 

признателност на отечеството ни към руския цар- освободител Александър ІІ. 

През 1901 г. комитетът носещ неговото име изпраща Възвание за откриване на всенародна 

подписка за издигане в столицата на най-видно и почетно място, срещу Народното събрание, паметник на 

Цар-освободител, за спомен пред целия свят и бъдещите поколения. Пожертвованията от всенародната 

подписка се приемат срещу марка с лика на царя-освободител, която се продава в клоновете на Комитета, 

 
1 Албум на Централно поборническо-опълченско дружество. С., 1928 г.; Държавен архив Монтана (ДА- Монтана), 

Актуални събития № 35, микрофилм, с. 22, 36, 49, 54. 
2 ДА Монтана, Ф. 77 К, оп. 1, а. е. 104, л. 200. 
3 Пак там, Ф. 3 К, оп. 1, а. е. 45, л. 35 гр., л. 36. 
4 Пак там, Ф. 76 К, оп. 1, а. е. 155, л. 63. 
5 Пак там, л. 65. 
6 Пак там, л. 62. 
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т. п. станции и общинските управления. Предвидено е паметникът от бронз и гранит да се издигне в деня 

на 25-годишния юбилей на освобождението – 19 февр. 1903 г.7 

В действителност обаче строителството му завършва едва през 1904 г. Това е известната бронзова 

статуя на руския цар, който държи в лявата си ръка манифестът за обявяване на Освободителната война. 

Паметникът е дело на италианският скулптор Арнолдо Дзоки и е открит на 30 авг. 1907 г.8 

По повод на следващия – 50-годишен юбилей на войната са организирани тържествени прояви през 

1927 и 1928 г. В отговор на Окръжно № 13 на Врачанския окръжен комитет за отпразнуване на 1000-

годишнината на Симеон и 50-годишнината от Освобождението на България са събрани сведения за 

миналото и са написани кратки истории за десетки селища от нашия край9. 

Отпразнуването на народния празник Освобождението на България през 1926 г. в гр. Фердинанд е 

определено за 4 март. От 9 часа в черквата “Св. св. Кирил и Методий” е устроен благодарствен молебен. 

Празникът обикновено се съпровожда с манифестация до читалищния дом и безплатно утро и сказка. 

Изпратена е благодарствена телеграма от цар Борис ІІІ до председателя на тричленната комисия Георги 

Губиделников и фердинандските граждани, за изказаните поздравления по случай Освобождението10. 

Комитетът в гр. Фердинанд по отпразнуване на 50-годишнината от издаване на Манифеста за 

освободителната война отправя покана към гражданите, корпорациите и учащите се на светла панихида на 

25 апр. 1927 г. – втория ден на Великден в 9 часа сутринта в храмовия двор. Издаденият афиш на 

Организационния комитет в града завършва с думите: “Всички на панихидата”11. 

Тържествата продължават на 15 май 1929 г. когато е отслужен молебен пред читалището и са 

проведени декламации и манифестация с портретите на цар Александър ІІ и дейците на освобождението 

ни. След обяд на две места в града – пред читалището и в гимназиалния двор са организирани веселия с 

народни хора.  

С писмо на председателя на общинската тричленна комисия Йордан Бояджиев от 1929 г. са 

изпратени поздрави и пожелания до Борис ІІІ – цар на българите, за честито и славно царуване по случай 

50-годишнината от Освобождението12. 

През 1927 г. фердинандчани отдават и последна почит към своя съгражданин Димитър Костов – 

полицая – опълченец от пета дружина. На погребението му през м. май, организирано с общински 

средства, са поканени много граждани, дружества и обществени организации13. 

Прояви по повод Освобождението на България са организирани не само при юбилейни и кръгли 

годишнини.Със заповед на Берковския кмет № 242 от 17 дек. 1934 г. по повод освобождението на 

Берковица се нарежда на 19 с. м. да се затворят всички учреждения, магазини и дюкяни и да бъдат окичени 

с национални знамена. Отслужен е молебен на площад “Славейков” в присъствието на началника на 

гарнизона, шефовете на учреждения с подведомствения им персонал, директорите и главните учители, 

ведно с учащата се младеж, културно-просветни организации и гражданството14. 

За съхраняване на историческата памет за Освободителната война, през 1936 г. кметът на гр. 

Фердинанд – Гоцо Митов написва “Доклад за освобождението на гр. Фердинанд”, за чието написване 

търси сведения в общинската и черковната архива и от по-възрастните жители на града. Докладът 

завършва с думите: “Желателно е ако някой разполага с нещо повече – да го каже. Да ценим свободата 

си!”15. 

Проява на признателност към освободителите – българи, руси и др. е и честването на 2 и 3 авг. 1947 

г. по повод на 70-годишнината от боевете край Стара Загора. Участник в честването е и Атанас Зеерийски 

от Михайловград – опълченец от осма дружина. Придружава го една от дъщерите му. Опълченците са на 

 
7 Пак там, л. 52. 
8 Райчев, М. Музей, старини и паметници в България. С., 1981, с. 47. 
9 ДА Монтана, Архивна колекция № 596 К. 
10 Пак там, Ф. 3 К, оп. 1, а. е. 184, л. 12, 17. 
11 Пак там, л. 25. 
12 Пак там, л. 35, 36. 
13 Пак там, а. е. 25, л. 84. 
14 Пак там, Ф. 79 К, оп. 1, а. е. 38, л. 38, 39. 
15 Пак там, Ф. 3 К, оп. 1, а. е. 184, л. 56, 57. 
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почетно място на тържественото събрание и на военния парад, обградени с изключително внимание и 

уважение. 

На живите опълченци е отпусната месечна издръжка от 6 000 лв., войнишка дажба в продукти и 

дрехи, и обувки ежегодно. 

Атанас Зеерийски, родом от Берковица, доживява в Михайловград до дълбока старост16. 

Тридесет години по-късно – на 30 ноем. 1977 г. тук е отбелязана 100-годишнината от 

освобождението с общоградско събрание в салона на читалище “В. Коларов” на което е изнесен доклад 

“100 години от освобождението на Михайловград от османско иго”17. 

Възпоменателна плоча по повод 120 години от освобождението на Кутловица от войските на полк. 

Николай Карлович Притвиц бе открита на 21 ноем. 1997 г. в центъра на гр. Монтана. 

Макар и немного, съхранените сведения в архивните документи свидетелстват за силните чувства 

на нашите предци, изразени главно по повод на големите чествания на Освободителната война. Те са 

потвърждение и на думите във Възванието за паметник на Царя-Освободител, че историята на един народ 

не е друго нещо, освен скъпите за сърцето му спомени за важните събития, които е преживял той.”                 

 

 
16 Септемврийско дело, № 44, 3 март 1990. 
17 Септемврийско слово, № 2530, 3 дек. 1977. 
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ГРАДСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – ЛОМ (1878 – 1944 Г.) 

 

Град Лом е освободен от войските на ген. Александър Ив.Арнолди на 28 ноем.1877 г. След 

Освобождението Лом е околийски град с пристанище на р. Дунав, един от икономическите и културните 

центрове в Северозападна България. От 1878 до 1901 г. е център и на Ломско окръжие и окръг.                   

В периода на Временното руско управление в България, през март 1878 г., под ръководството на 

окръжния началник Павел Дм. Нечаев в Лом са проведени първите свободни избори за градски общински 

съвет. За председател на съвета е избран Ангелаки Йованчов, а за членове Никола Попов и Николчо 

Върбанов. 

От 1878 до 1879 г. общинският съвет е единствения ръководен орган на градската община и се 

състои от председател, почетни и действителни членове, и секретар.       

През 1880 г. се създава Градско (общинско) управление с кмет, секретар и помощник-кмет. То 

съществува в условията на относително демократичната система на парламентарна монархия в Княжество 

България (от 1908 г. Царство), установена с Търновската конституция от 1879 г., а през 1934-1944 г. и в 

условията на авторитарния режим на цар Борис III. През целия период 1878–1944 г. в управлението на 

държавата участват редица политически партии и коалиции, от чиито среди се избират най-често и 

ръководните органи на градската община Лом. 

В обществено-икономическото развитие на страната след периода на първоначално натрупване на 

капитали в края на ХIХ в., започва възходящото развитие на капитализма в началото на ХХ в., последвано 

от тежките икономически кризи от 1919 и 1929 г., стабилизирането на икономиката в средата на 30-те 

години и огромните икономически трудности в годините на Втората световна война. 

Основните задачи на Градския общински съвет и на Градското общинско управление Лом са: 

възстановяване на града, опазване на обществения ред, събиране на финансовите приходи, извършване на 

административна, военно-мобилизационна и реквизиционна деиност, благоустрояване, осигуряване на 

условия за развитие на индустрията, търговията и земеделието, и функциониране на здравното и учебното 

дело. 

 Дейността на общинското управление се осъществява на територията на Ломската градска община 

в град Лом с население 7 508 ж., през 1880 г.1 През 1887 г. в състава на общината се включва с. Момин 

брод2, а през 1934 г. и селата Голинци (дн. кв. на Лом) и Дългошевци (дн. с. Замфир)3.  

От 1901 до 1934 г. Ломската община е в Ломска околия, в състава на Видински окръг, а от 1934 до 

1944 г. Ломска околия е в състава на Врачанска област. Населението на града през 1937 г. наброява 14 800 

ж., а на общината 22 069 ж.4 

Градското общинско управление Лом осъществява дейността си под надзора на околийския и 

окръжния началник, областния директор и Административното отделение на Министерството на 

вътрешните работи и народното здраве (МВРНЗ). Осъществява връзки с редица областни, окръжни и 

околийски учреждения: Окръжен и Околийски съд, Околийско агрономство и Околийско инженерство, 

Главна дирекция на статистиката – София, Областна служба по горите – Видин, Фердинандско 

лесничейство и др. 

В структурата на общинското управление са включени: административно, техническо и финансово 

отделение, амбулаторна и ветеринарна служба, пожарна команда, служба за почистване на улиците.  

Основните функции на общинското управление са: ръководна, административна, военно-

мобилизационна, реквизиционна, благоустройствена и финансова. Освен тяхното изпълнение, общинското 

управление организира обществени прояви, осигурява условия и подпомага развитието на стопанската 

дейност, полага грижи за функциониране на учебната дейност и здравеопазването. 

Ръководната дейност се осъществява от общинския съвет начело с кмета и общинското управление 

(кмета и помощник-кмета), на основа действащите нормативни документи: Временни правила за 

общинското градско и селско управление – 1879 г., Закона за общините и градското управление – 1882 г., 

 
1 Статистически годишник на Българското царство, год. ІІ, 1910, С., 1911, с. 31. 
2 Държавен архив Монтана (ДА Монтана), Ф. 76 К, оп. 1, а. е. 18, л. 16. 
3 Държавен вестник, № 122, 1934. 
4 ДА Монтана, Ф. 76 К, оп. 1, а. е. 58, л. 33-34. 
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Закона за градските общини – 1886 г., Наредбата-закон за градските общини – 1934 г. и Наредбата-закон за 

избиране членове на общинския съвет – 1937 г.5 

Според закона за градските общини от 1886 г. длъжностите на кмета и общинските съветници са 

изборни за период от три години. В случай на прекратяване пълномощията на общинския съвет се 

назначава Общинска тричленна комисия, която изпълнява задълженията на общинския съвет и кмета, и 

провежда нов избор. От 1934 до 1937 г. изборността на общинските съвети е премахната частично, като се 

съчетава изборното начало с казионното, а ръководството на общината се осъществява от “Постоянно 

присъствие” (кмет и помощник-кмет). Кметът се назначава от министъра на МВРНЗ по предложение на 

областния директор – Враца, а в общинския съвет освен избраните членове, участват по право и служебни 

лица – ръководители на учреждения, служби и организации в града и кметските наместници на съставните 

села в общината. През 1937 г. изборността на общинския съвет е възстановена, а от 1938 г. в помощ на 

кмета е създадена “Засилена общинска управа”6, за решаване на въпроси от стопански и административен 

характер. 

Общинският съвет приема решения по всички основни въпроси за състоянието и развитието на 

града и общината: организиране на обществени прояви, осигуряване сгради за административните 

учреждения, отчуждаване на имоти и строителство на обществени сгради, именуване на улици, 

водоснабдяване и електрификация; приемане на общинския бюджет, сключване заеми, отдаване на 

общинските доходи под наем, приемане правилници и мерки за регламентиране на търговската дейност и 

за борба срещу заразните болести; материалното осигуряване и издръжка на общинските учебни 

заведения, отпускане помощи на бедни граждани, учреждения и обществени организации. 

Общинското управление организира редица обществени прояви по повод посещенията в града на 

княз Александър Дондуков-Корсаков – 1878 г., на княз Александър I Батенберг – 1879 г., на княз 

Фердинанд и княгиня Мария-Луиза – 1893 и 1894 г., тържествено чества годишнини от националната 

история, отпразнува официални и религиозни празници. 

С административната дейност общинското управление осигурява административно и техническо 

обслужване на населението, осъществява подготовка и провеждане на местни и законодателни избори. 

Извършва установяване и регистриране на имоти, промени в гражданското състояние, настаняване на 

бежанци, опазване на обществения ред, предотвратяване на пожари и санкциониране на нарушители. 

Военната дейност започва от 1878 г. с настаняване на руските и румънските войски в града и 

организирането през 1879 г. на задължително обучение за подлежащите на военна служба. Общинското 

управление подпомага битовото устройване на военните подразделения в града – 7-а пеша дружина, 12-и 

пеши резервен полк, 15-и пеши полк, 2-и конен полк. За военно-мобилизационната и реквизиционната 

дейност се изготвят наборни списъци, извършва се гражданска мобилизация, зачисляват се и отчислят 

запасните военни. Реквизират се храни и вещи по време на войните, създава се Комитет за подпомагане на 

земеделските стопанства на мобилизираните войници. За предпазване от въздушни нападения се 

изграждат противовъздушни скривалища, вземат се мерки за противовъздушна и химическа защита на 

населението. 

Благоустройствената дейност на общинския съвет и общинското управление се осъществява с 

изготвянето и приемането на регулационния – 1885 г. и кадастралния план – 1935 г., благоустройствения 

правилник – 1936 г. и триангулачната мрежа на града – 1944 г., изменя се уличната и дворищната 

регулация. Общината извършва строителството и ремонта на улици и обществени сгради – градска 

градина, мост над р. Лом и укрепване брега на р. Дунав – 1878 г., болница – 1886 г., кавалерийската 

казарма – 1892 г., общински дом, баня, дом и кула на пожарната команда, читалищна – 1908 г. и училищни 

сгради – 1910 г. и др. През 1910 г. е завършено водоснабдяването на града,7 през 1912 г. се строи 

електрическа станция и през 1913 г. градът е електрифициран8. Пресушават се блата, строят се, кланица и 

хали, почистват се градските улици.  

 
5 Държавен вестник, № 4, 1879; № 117, 1882; № 69, 1886; № 114, 1934; № 11, 1937. 
6 Пак там, № 24, 1938. 
7 ДА Монтана, Ф. 76 К, оп. 1, а. е. 35, л. 158. 
8 Пак там, а. е. 40, л. 41. 
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Финансовата дейност включва ежегодно изготвяне и приемане на общинския и училищния бюджет, 

събиране на приходи от въведените данъци и такси, отдаване на общински имоти и доходи под наем, 

извършване на предвидените в бюджета разходи. Изготвя се баланс за активите и пасивите и ведомост за 

загубите и печалбите на общинската аптека, изплащат се заплати на общинските служители. Осъществява 

се дейност по кредитиране на общината чрез заеми, застраховане на общински предприятия и земеделски 

култури срещу измръзване и градушка. 

За подпомагане на стопанската дейност общинското управление осигурява условия за откриване на 

работилници и предприятия за преработка на растително масло, за колбаси, пивоварна и тютюнева 

фабрика, фабрика за сода и лимонада, керемидчийници, електрически завод, каменовъглена мина при с. 

Момин брод и др. В селското стопанство се вземат мерки за почистване на овощните градини и нивите от 

вредители и бурени, за борба срещу заразните болести по домашните животни, определя се реда за 

вършитба, разрешава се отпускането на материали и препарати за отглежданите лозя, овощни градини и 

пчелни кошери. Общинското управление изготвя списъци на притежателите на обработваема земя, 

машини и инвентар, сведения за средното производство от трайните насаждения и домашните животни, за 

броя на овощните дървета и др. Създадена е Скотовъдна комисия при градската община, предоставена е 

земя за създаване на образцово земеделско стопанство – 1913 г. и за модерен краварник и птицевъдник – 

1927 г., назначават се полски пазачи и горски стражари за опазване на земеделските култури и горите. 

Предприети са действия за комасиране на земеделските земи в общината през 1943 г. 

 В търговската дейност общинското управление регламентира и контролира продажбите, налага 

глоби на нередовните производители и търговци, определя цените на хляба, месото и млякото. Организира 

търговията на седмичния общинския пазар (в четвъртък), и на ежегодния панаир на града, открит през 

1913 г.9 Градското комисарство по продоволствието нормира цените на стоките от първа необходимост, 

изпраща сведения до Главна дирекция на статистиката в София за цените на дребно на по-важните 

потребителски стоки. Съвместно с Околийското комисарство по снабдяването организира, доставя и 

разпределя храни, облекло, отоплителни материали и др. за нуждите на населението и ограничава 

спекулата. 

За функциониране на учебното дело, общинското управление поддържа сградния фонд и снабдява 

училищата с учебни помагала и учебници. Съдейства за приемане предложенията на общинския съвет за 

откриване на нови училища и степени на обучение – гимназия – 1878 г.10, стопанско училище – 1898 г.11, 

основни училища и детски заведения. Налага глоби на родители, чиито ученици не посещават редовно 

учебните занятия.  

В здравеопазването общинското управление предприема мерки за подобряване на хигиената по 

улиците, обществените места, жилищата и дворовете и за борба срещу заразните болести. Съдейства за 

откриването на болница – 1879 г.,12 полага грижи за дейността на градската амбулаторна служба и аптека, 

осигурява безплатни лекарства и лечение на бедни граждани. Предоставя средства за подпомагане на 

пострадали граждани от природни бедствия и въздушни нападения, организира и поддържа дейността на 

ученическите трапезарии в града. 

С цялата си многостранна дейност в различните области на обществения живот през разглеждания 

период Градско общинско управление – Лом осигурява условия не само за функционирането на градската 

община и нейното население, но и за развитието и напредъка на гр. Лом като административен, търговски 

и духовен център на  Северозападна България.  

 
9 Пак там, а. е. 38, л. 9. 
10 Дамянов, С. На предни позиции в борбата за народна просвета. – сб. Един век вярна служба на народното 

образование, С., 1979, с. 37. 
11 ДА Монтана, Ф. 76 К, оп. 1, а. е. 25, л. 147. 
12 Пак там, а. е. 2, л. 29-30. 
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РЕГИОН МОНТАНА И БЪЛГАРО-ЧЕШКИТЕ КУЛТУРНИ ВРЪЗКИ СЛЕД ОСВОБОЖДЕНИЕТО 

 

Началото на българо-чешките културни връзки е поставено още преди единадесет столетия с 

моравската мисия на двамата братя Кирил и Методий. Изпратени от византийския император Михаил ІІІ 

по молба на великоморавския княз Ростислав те усърдно разпространяват току-що създадената от тях 

славянска писменост. В следващите векове развитието на отношенията между нашите народи се определя 

от общата ни историческа съдба, език и култура, от присъщото ни славянско гостоприемство. 

Шестдесетте и седемдесетте години на ХІХ век е време когато българската общественост поддържа 

постоянен интерес към чешките учебни заведения, играли значителна роля при формиране на 

интелигенцията ни. До историческия пражки хълм “Храдчани”, на улица “Нерудова” и днес е запазена 

къщата, в която е живял големият наш възрожденски учен д-р Петър Берон. През 1870 – 1871 г. в 

Земеделско-индустриалното училище на гр. Табор учи бъдещият революционер и помощник на Левски, 

Ангел Кънчев. По същото време, със средства на българския екзарх Антим І в реалната гимназия на Табор 

следва още един сподвижник на Апостола – Петър Иванов Берковски1 от гр. Лом. 

Освобождението на страната през 1878 г. и необходимостта от подготвени кадри за държавните 

учреждения, ведомства и институции довежда у нас мнозина чешки учени, преподаватели във висшите и 

средните училища, художници, музиканти. Не малко от тях намират тук естествена среда на своите 

занимания и остават чак до края на своя жизнен път.   

Между най-ярките личности приели с искрено желание поканата на Временното руско управление 

да работят в България е проф. Константин Иречек2. До идването му у нас той вече е публикувал през 1872 

г. – “Книгопис на новобългарската книжнина 1806-1870 г. и през 1876 г. първата цялостна научна 

“История на българите”. В България Константин Иречек заема редица длъжности в Министерството на 

просвещението – главен секретар, министър, съветник, председател на Учебния съвет, директор на 

Народната библиотека и Народния музей. През 1883 г. публикува “Упътване за събиране на географски и 

археологически паметници, през 1891 г. – “Княжество България”. Константин. Иречек е пет години в 

България 1879 – 1884 г. С отлична научна подготовка и широки познания, той развива благотворна 

дейност за изграждане на българското образование и за цялостното ни обществено-културно развитие. 

Константин Иречек полага не малко грижи за разширяване на учебното дело и укрепване на училищата, за 

построяване сгради да първите гимназии в София и Лом. Като министър на просвещението отпуска 

парична помощ на отделните окръзи, в това число и на Ломски окръг, поддържа материално училищата в 

Габрово, Лом, Варна и Кюстендил3. 

В много от нашите училища през това време работят преподаватели – чехи, които оказват помощ 

при създаването на земеделските ни училища, пишат или превеждат учебници и пособия. Със завидна 

ерудиция и педагогическо майсторство чешките учители в Пловдив, Сливен, Габрово, Лом “съдействат да 

се създаде в нашите гимназии традиция на задълбочено преподаване и учение”4. 

В Ломската гимназия е бил учител Игнат Ирасек, “условен от ломчани през 1878 г.” за учител по 

рисуване, немски език, краснопис и геометрия. Две години по-късно идва учителят по латински език Иван 

Марек и двамата остават в града до 1885 г. Учител по рисуване е Владимир Маршалек, а по пеене и 

цигулка Карел Махан, редактор и автор на първия музикален речник на български език5. 

Карел Махан е родственик на известния чешки композитор Бердржих Сметана. След завършване на 

Пражката консерватория заминава за Сърбия и работи като капелмайстор в Ниш 1889 – 1891 г. По покана 

на българското правителство идва в България и учителствува в Силистра. През 1894 г. е поканен за учител 

по музика в Ломската педагогическа гимназия, където разгръща широка музикална дейност. 

Тук поставя началото на организирания музикален живот в града като създава хор “Кавал”. През 

1895 г. започва да издава периодично списание “Кавал” за музикална култура, което е преименувано на 

 
1 Септемврийско дело, № 108, 2 юни 1989. 
2 Чакъров, Н., Дончев, Д., Обр. Обрешков. История на образованието и педагогическата мисъл в България, С., 1982, с. 

58-60.  
3 Раднев, Н. Марин Дринов и Константин Иречек и просветното дело в княжество България, С., 1984, с. 70, 71. 
4 Чакъров, Н... Цит. съч. с. 60. 
5 Народна трибуна, № 44-45, 31 окт. 1981. 
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следващата година в “Музикален живот”. Натоварен е от Министерството на народното просвещение да 

изработи програмата по пеене в мъжките педагогически училища и гимназиите. В резултат на това издава 

учебник по музика за педагогическите училища, духовните семинарии и гимназиите, отпечатан в Русе. 

Написва и редица изследователски трудове, които имат значение за развитие на нашето певческо изкуство. 

Отличавал се с висока ерудиция и благороден характер и изискан вкус. Карел Махан възпява хубостта на 

българина и на българската природа. Неговото дело оставя дълбоки следи в музикалния живот на Лом6. 

 Някои от чешките преподаватели като братя Шкорпил – Херман и Карел, Вацлав Добруски и др. се 

занимават усилено с проучвателна и изследователска дейност. “Имаме единственото желание – посочва 

Карел Шкорпил в предговора на книгата за българските паметници – щото паметниците из Българско да 

подействуват: 1. За пробуждане на почитание към народните старини, които са непосредствени свидетели 

на народната история и народното съществуване. 2. За пробуждане на народното чувство – тази 

животворна сила на народното съществуване7. По примера на Константин Иречек, братя Шкорпил пътуват 

и описват български паметници, изучават стари градове, мостове, църкви и манастири. Откриват музей в 

Мъжката гимназия в Русе и музей във Варна. Те са едни от създателите на Археологическо дружество – 

Варна. Публикуват: “Варна – минало и настояще”, “Владислав Варненчик” и др.8 Ученият Карел 

Шкорпил, признат за действителен член на Българската академия на науките, умира в старопрестолния 

град Плиска, където се намират неговите останки. 

Наред с Шкорпил и Добруски големи заслуги за съхранение на старините и популяризиране на 

историческата наука у нас има и самият Константин Иречек. Той е не само съвестен администратор и 

служител, но и неуморим пътешественик, който събира огромен материал за своите книги “Пътувания по 

България” и “Княжество България”. Първата от тях е отпечатана в Прага през 1888 г. и съдържа 

историческа панорама – описание на природни красоти, историческото минало, битови картини с 

необикновен колорит и тънки наблюдения за българите9. Първите си впечатления от България Константин 

Иречек добива още с пристигането си на Ломското пристанище през окт. 1879 г. На път за София той 

преминава през Кутловица /дн. Монтана/, като отбелязва в дневника си, че е разположена при шосето на 

левия бряг на р. Огоста, има 878 жители, джамия, следи от римска крепост и че градът е имал навярно 

всякога историческо значение10. От намерените по-късно надписи ученият за пръв път установява името на 

някогашното антично селище – Minicipium Montanensium, а през 1881 г. издава дългият латински надпис 

от 155 г., съдържащ единственият опис на гарнизон в римска крепост от древността11. За отбелязване е, че 

по време на обиколките си в страната с изследователска цел, Константин Иречек всякога е пътувал със 

собствени средства. 

За издигане на българската музикална култура през този период допринасят редица чешки 

музиканти като Кауцки, Швестка, Вацлав, Хохола, Свобода, Кубичек и др., които създават не малко 

духови оркестри. Обхождайки страната, те се запознават с българските народни песни и хорá, чиито 

мотиви използват в своето музикално творчество. Възпявайки хайдутството от времето на османското 

владичество, Франц Хамел създава китката “Мамин Кольо”. 

Ценна помощ за развитието на нашите селища и промишлената дейност оказват чешки 

специалисти, инженери и предприемачи. Първият след Освобождението, градоустройствен план на гр. 

Фердинанд (дн. Монтана) е изработен от чешкият инженер Юлиус Ирасек12. Пивоварната фабрика в гр. 

Лом е изградена също с усилията на чешки специалисти, като планът за строителство и обзавеждането ừ е 

 
6 Бенов,А. Основателят на първото музикално списание в България Карел Махан. – Държавен архив Монтана (ДА 

Монтана), Ф. 1472, оп. 1, а. е. 38, л. 15-18.  
7 Отечествен фронт, № 13192, 13 юни 1989. 
8 Змеев, Р. Българското краезнание, С., 1993, с. 36, 37. 
9 Иречек, К. Пътувания по България, С., 1974, с. 19. 
10 Пак там, с. 342. 
11 Пак там, с. 47. 
12 Септемврийско дело, № 116, 16 юни 1988. 
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бил изработен от известния технолог и пивовар Франтишек Майер. Фабриката е била притежание на двама 

съдружници – Малотин и Хозман13. 

В по-ново време важна роля в отношенията между двете страни играят срещата на Георги 

Димитров и Клемент Готвалд през март 1945 г. и подписаните през 1948 и 1968 г. договори за дружба, 

сътрудничество и взаимна помощ. Отделни документи в ДА Монтана разкриват част от тези 

взаимоотношения. По-голям интерес представляват пътните бележки на наши журналисти и 

общественици, снимки на делегации от Михайловградския край в Чехословакия, писма за установяване на 

контакти между кооперативни стопанства, албум с изгледи от Братислава и др.14 

Съществуващите традиции във взаимоотношенията между нашите народи се обогатяват и с 

дейността на обществените организации като дружеството за чехословашко-българска дружба, 

чехословашкия културен център в София, българските културни центрове и клубове в Прага и Братислава. 

В гр. Лом съществува клон на дружеството за българо-чехословашка дружба. Ежегодно се провеждат 

срещи за научен и културен обмен между двете страни, предвижда се издаването на изследователски 

сборник под надслов “Историческа взаимност между българи, чехи и словаци”.    

Както е видно от направения кратък преглед, българо-чешките културно-просветни връзки са били 

традиционни, тяхното развитие е обусловено от етнокултурната близост на двата славянски народа, от 

стремежът им за взаимно опознаване и подпомагане, те са част от връзките и взаимоотношенията на 

тогавашна България със страните от Централна Европа. 

В заключение е необходимо да подчертаем не само тяхната положителна и благотворна роля за 

развитието на младата българска държава след Освобождението, но и техният безкористен и благороден 

характер. 

 

 
13 Народна трибуна, № 1, 5 ян. 1980. 
14 ДА Монтана, Ф. 1081, оп. 1, а. е. 81; Ф. 1117, оп. 2, а. е. 3, л. 1, 2; а. е. 4, л. 1-111.  
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ПРОСВЕТНОТО ДЕЛО В ГРАД ФЕРДИНАНД СЛЕД ОСВОБОЖДЕНИЕТО 

 

Макар проблемът за развитието на просветното дело в гр. Фердинанд да е занимавал учители и 

краеведи, до сега той не е бил предмет на задълбочени научни изследвания. 

През 1927 г. Учителският съвет при Фердинандската прогимназия взема решение за съставяне 

история на учебното дело в града1. За съжаление това добро начинание не било осъществено и днес ние 

знаем твърде малко за първите стъпки на образованието в нашия град. 

Отделни моменти от развитието на просветното дело в града са разгледани от Стоян Марков в 

книгата му “Град Фердинанд. Антропогеографски проучвания”, издадена в гр. Лом през 1944 г. 

Целта на настоящото изследване е да установи началото на просветното дело в гр. Фердинанд и да 

проследи неговото развитие от Освобождението до края на ХІХ век. Сериозни затруднения в работата по 

темата създаде липсата на архивни източници за периода от 80-те години на ХІХ век. Ще отбележим, че 

най-ранният документ за просветната дейност в града е от 1888/1889 учебна година – класна книга2 за І 

клас с имената на 15 ученика и сведения за годишния им успех по отделните учебни предмети. 

Според Стоян Марков преди Освобождението не е имало българско училище в Голяма Кутловица, а 

4-5 момчета са отивали на училище в съседното село Мала Кутловица3. До Освобождението Кутловица е 

била населена с преобладаващо турско население. Същият автор твърди, че до 1878 г. в селището е имало 

само турско първоначално училище4, което просъществувало и през следващите десетилетия.  

Пак според Ст. Марков българско училище в Голяма Кутловица е открито през  1879/1880 учебна 

година, което се е помещавало в една малка стаичка на магерницата при черковния храм. Там учителят 

Стоян Тойката обучавал 10-12 деца5. 

Създаването на нови училища след Освобождението е тенденция, породена от обществено-

икономическото, национално-политическото и културното развитие на Княжество България, от 

необходимостта за издигане на общата грамотност и образователното равнище на българите. “Между 

населението в Княжеството – пише Марин Дринов през 1879 г. – се забелязва голяма ревност към учебното 

дело и има надежда, че от идната година ще се отворят първоначални народни училища навред, където са 

потребни6. 

Официалното откриване на първо отделение според Стоян Марков е станало през 1880/1881 учебна 

година7. Това се потвърждава от едно сведение8 в летописната книга на гимназията за честване на 50-

годишния юбилей на прогимназията през 1933/1934 учебна година. Юбилеят не се състоял поради липса 

на достатъчно сведения за живота на прогимназията, но от посочените данни е видно, че първи клас е 

открит през 1884/1885 учебна година, а първо отделение – 4 години по-рано, т.е. през 1880 г. Известно е, 

че според Закона за материалното поддържане и учебното преустройство на училищата от 1880 г. 

началното образование е четиригодишно. 

Целта на първоначалното образование е децата да се научат на четене и писане и да получат 

начални полезни познания. В следващата степен – трикласното (от 1885 г. Законът за обществените и 

частни училища въвежда главното училище) се разширяват познанията придобити в първоначалното 

училище и учениците се подготвят за получаване на специално образование. 

Съществуващите условия за развитие на просветното дело след Освобождението са крайно 

неблагоприятни – липсват подходящи здания, подготвени учители, училищен инвентар, учебници и 

учебни помагала. Общините сами издържат училищата си и са отговорни пред правителството, ако не 

плащат редовно заплати на учителите. 

 
1 Държавен архив Монтана (ДА Монтана), Ф. 427 К, оп. 1, а. е. 7, л. 220.  
2 Пак там, Ф. 481 К, оп. 1, а. е. 13. 
3 Марков, Ст. Град Фердинанд. Антропогеографски проучвания. Лом., 1944, с. 40. 
4 Септемврийско слово, № 1133, 23 авг. 1967. 
5 Марков, Ст. Цит. съч., с. 40. 
6 Чакъров, Н., Д. Дончев и О. Обрешков. История на образованието и педагогическата мисъл в България, т. ІІ. С., 1982, с. 

11. 
7 Марков, Ст. Цит. съч., с. 40. 
8 ДА Монтана, Ф. 481 К, оп. 1, а. е. 11, л. 15.  
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Към фердинандското основно и трикласно училище съществува и вечерно училище, което е 

отворено два пъти през седмицата9. 

За добрия вървеж на училището според запазените училищни документи10 е необходимо: 1. 

Навременно назначаване на учителите; 2. Изпит на учениците от селските училища; 3. Доставяне на 

необходимите училищни пособия.   

Нерешен проблем в работата на училището е задължителното обучение на всички подлежащи деца. 

Според закона от 1885 г. “всички родители и настойници са длъжни да пращат всяко дете, момче или 

момиче, което е навършило 6 години на възрастта си на обществено училище”11. В отчета на училището за 

1896/1897 учебна година12 е отбелязано, че то е отворено навреме, но въпреки това не се явили всички 

деца, подлежащи на задължително обучение. Учителският съвет препоръчва да се вземат мерки за 

довеждането им през следващата учебна година. През 1898/1899 учебна година от записаните в 

дневниците на главното училище 136 ученика поради бедност, заетост в полската работа или небрежност 

на родителите не се явили 2513. 

В началото на всяка учебна година учителският съвет одобрява учебниците, по които ще се води 

обучението по български език, христоматия, аритметика, геометрия, физика, химия, минералогия, 

българска история, френски език, пеене. В края на учебната година се провежда беседа с учениците от 

отделенията и годишен изпит с учениците от отделните класове по всички предмети14.  

Оживени дискусии сред фердинандското учителство предизвиква обсъждането на Законопроекта за 

училищата през 1900 г. Учителският съвет при Главното училище намира, че държавните училища не 

могат да си поставят за цел нравствено-религиозното, а само нравственото възпитание. Предлага се 

предметът “вероучение” да се замени с “нравоучение”, в учебния план да се включи отечествена 

география, а френския език да бъде задължителен. Учителите следва да бъдат степенувани въз основа на 

средния брой ученици в началото на учебната година15.  

В тогавашното училище се отделя съществено внимание на дисциплината на учениците. В приетия 

през 1894/1895 учебна година Дисциплинарен правилник16 на Фердинандското основно народно училище 

са определени изискванията на учителите спрямо техните възпитаници и нормите на поведение: учтивост, 

искреност, благоприличие и пр. Правилникът съдържа три глави, които се отнасят до реда в училище и 

извън него и система от предвидени наказания. Те са изброени по степен на тяхната строгост с 

характерния училищен педантизъм и пренебрежение към достойнството на ученика. Списъкът на 

наказанията започва с почукване по масата или другаде, строг поглед, смъмряне, записване на 

престъплението в класната книга и намаляване на месечното поведение с 1-2 единици, и завършва с 

обявяване на родителите, училищните настоятели, свещениците и кмета. Учениците са наказвани с 

връщане в предишния клас, стоене в празнични дни в училището и дори със забрана да посещават родните 

си места в почивните дни17. 

Положението на учителите по онова време не било завидно. Всяка година голяма част от тях 

променяли мястото на учителстването си, а уволнението на началните учители можело да става с решение 

на училищното настоятелство и по време на учебната година. Най-често учителите са уволнявани поради 

немарливо изпълнение на задълженията, поради слаб успех на учениците и липса на училищна вещина18. 

Материалната издръжка на училището и подпомагането на бедните ученици е грижа на училищното 

настоятелство. През 1898 г. то получава приход от 7 220 лева: от общинския съвет 2 170 лв., от окръжния 

 
9 Пак там, а. е. 9, л. 50.  
10 Пак там, а. е. 5, л. 57. 
11 Митев, К. Някои проблеми на образователната система 1878-1944. – В сб.: България и българското образование, 

С.,1983, с. 107. 
12  ДА Монтана, Ф. 481 К, оп. 1, а. е. 5, л. 12. 
13 Пак там, л. 41. 
14 Пак там, л. 32.  
15 Пак там, л. 53. 
16 Пак там, а. е. 9, л. 28-30. 
17 Пак там, а. е. 5, л. 4, 5, 24, 25. 
18 Пак там, л. 2; Ф 3 К, оп. 1, а. е. 3, л. 26, 27. 
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съвет 1 000 лв., от държавния бюджет 4 000 лв., от училищни имоти 40 лв. и от ученици 50 лв.19 Част от 

събраните средства от училищна такса също се използват за покриване на разходите в обучението – за 

закупуване на ученически пособия – плочи, калеми, пламваси, тетрадки, читанки, перодръжки, мастило и 

др. 

Своеобразен начин за подпомагане на бедните ученици е освобождаването им от училищна такса. С 

протокол № 21 от 30 септ. 1897 г. на учителския съвет при Фердинандското класно училище са освободени 

от това задължение 15 ученика20. 

Сведенията за строителство на училищни сгради през разглеждания период са съвсем оскъдни. 

Според Златната книга на кмета и отделни училищни документи, собствена сграда на училището “Св. св. 

Кирил и Методий” е построена през 1891/1892 учебна година21.   

След Освобождението Фердинандското училище е център не само на просветна дейност, а и на 

значителни прояви в културния живот на селището. На 24 май 1894  г. в една от училищните стаи е 

възстановена дейността на местното читалище с наименование “Разум”. Председател на читалището е 

учителят Гаврил Душков22. В училището се помещава и читалищната библиотека с вестници и списания, а 

в училищния салон се провеждат конференции, изнасят се сказки, дават се първите театрални 

представления в града. 

През 1896 г. към училището е създадена детска библиотека “Начало”. Тя има за цел да развие у 

децата любов към четенето и чрез него да подпомогне умственото и нравственото им развитие. Членове на 

библиотеката са всички ученици и ученички от ІІІ отделение до последния клас, които внасят ежемесечно 

по 5 или 10 ст. за нейното материално поддържане. В библиотеката се получават книги и списания, 

съответстващи на възрастта на учениците и одобрени от учителския съвет23. През 1896 г. за училищната 

библиотека са закупени 42 заглавия, сред които са “Нещастна фамилия”, “Иванко”, “Христофор Колумб”, 

“Животът на Гарибалди” и др., а през следващата година още 12 книги. 

В училище “Св. св. Кирил и Методий” се провеждат ежегодни чествания на празника на светите 

солунски братя. В телеграма от 11 май 1888 г. до министъра на просвещението се съобщава, че след 

божествената литургия в училището е извършен водосвет, държани са речи и е играно хоро в училищния 

двор начело с учителите и учениците24. За честването на същия празник през 1897 г. училищното здание е 

украсено с венци, извършен е водосвет и е произнесена реч за живота и историческото значение на 

просветителите25. 

Началото и развитието на просветното дело в града е свързано със създаването и дейността на 

Фердинандското основно и трикласно (главно) училище – то е и първият местен културно-просветен 

институт. Въпреки трудните условия на неговото съществуване то е дало незаменим принос за издигане на 

грамотността и образованието на населението, а заедно с това и за стопанското развитие и духовния 

напредък на град Фердинанд и неговата околия. 

 

 
19 Пак там, Ф. 3 К, оп. 1, а. е.1, л. 86, 87. 
20 Пак там, Ф. 481К, оп. 1, а. е. 5, л. 20, 59. 
21 Пак там, Ф. 3 К, оп. 1, а. е. 146, л. 13; Златна книга на кмета, с. 2. 
22 Пак там, Ф. 379 К, оп. 1, а. е. 1, л. 12. 
23 Пак там, Ф. 481 К, оп. 1, а. е. 9, л. 55. 
24 Държавен вестник, № 53, 25 май 1888.  
25 ДА Монтана, Ф. 481 К, оп. 1, а. е. 5, л. 8, 9. 
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КУТЛОВСКАТА ОПЪЛЧЕНСКА ЧЕТА – 1885 Г. 

 

Съединението на Княжество България с Източна Румелия, провъзгласено на 6 септ. 1885 г. 

предизвиква всеобща радост и вълнение у всички поданици на българската държава. В много селища на 

страната, в Берковско, Кутловско и Ломско историческото събитие е отбелязано с ека на черковните 

камбани, с многолюдни митинги, с множество хора по улиците и мегданите до късна вечер. Голяма е 

радостта в тези дни на млади и стари, на всички българи от двете страни на Балкана.  

На 8 септ. в Кутловица е проведен митинг в защита на Съединението и е изразена подкрепа на княз 

Александър Батенберг и правителството. Съставен е комитет за събиране на помощи за делото на 

националното обединение. От името на 1150 участници в митинга е изпратена резолюция до княза, 

подписана от П. Стаменков – председател и трима членове.  

Едновременно с възторга от мирната победа се вземат спешни мерки за защита на извършеното 

дело, за отстояване и запазване на националната независимост на страната. Още на следващия ден след 

Съединението правителството на Петко Каравелов обявява мобилизация за свикване на запасните в 

техните части. Мнозина са тези, които сами напускат родните си огнища и се записват доброволци в името 

на справедливата национална кауза. 

С оглед на очакваните военни действия от съседните държави срещу акта на Съединението 

българската армия е организирана в два големи отряда – Южен под командването на майор Данаил 

Николаев и Западен, чиито войски се подчиняват на майор Аврам Гуджев1. Съгласно заповед2 на военния 

министър капитан Никифоров от 17окт. 1885 г., районът на Западния отряд е определен в рамките на 

югозападната част на Княжеството до Берковския балкан. Войските, които се намират на северозапад от 

шосето Лом – Берковица пък влизат в състава на Северозападния отряд под командването на капитан 

Атанас Узунов. Една седмица по-късно със заповед на княз Александър Батенберг от 25 окт. 1885 г. 

войските в Северозападния район на Княжеството се обособяват в т.н. “Северен отряд”. Според заповедта 

този отряд е подчинен непосредствено на Главната квартира на армията  и действа във Видински и Лом-

палански окръзи3. Отрядът се състои от пет участъка: Кулски, Бреговски, Белоградчишки, Берковски и 

Крепостен (на крепостта във Видин).  

В последвалите военни събития, освен редовната армия и доброволческите отряди вземат участие и 

току-що сформираните опълченски чети и дружини, които съставляват резервно попълнение на 

действащата армия. Общо в бойните действия участват 24 дружини с 16 044 бойци, които са предимно от 

Западните райони на Княжеството. На Северния фронт обаче те са повече от половината на българската 

армия. 

Свикването на опълчението става с княжески указ № 39 от 7 окт. 1885 г. и в него се казва: “По 

предложение на Министерския съвет, основано на чл. 3 от Закона за Народното опълчение, заповядваме: І. 

Да се свика народното опълчение в цялото Княжество под знамената на продължително време. 

Александър”4. 

Опълчението от Северния отряд е включено в Главния резерв на отряда и се командва от капитан 

Ганчо Георгиев. В състава на Главния резерв са предвидени три роти от Трети пехотен Бдински полк и 1 

150 души от Ломското, 500 души от Кулското, 800 души от Берковското, 700 души от Белоградчишкото и 

500 души от Кутловското опълчение5. Съгласно заповедта6 на капитан Ганчо Георгиев от 1 ноем. 1885 г. 

цялото опълчение на Северния отряд в състав от 3 650 души се разделя на 4 дружини, към които се 

прибавя по една рота от запасната дружина на Бдинския полк и служи за ядро на всяка опълченска 

дружина. Определени са командирите на четирите опълченски дружини и сборния пункт за тяхното 

съсредоточаване и сформиране – района на с. Извор, Видинско. Още на 28-30 окт. 1885 г. трите роти 

 
1 Сръбско-българската война 1885. Сборник от документи. С., 1985, с. 36. 
2 Пак там, с. 106. 
3 Пак там, с. 115. 
4 Пак там, с. 90, 91. 
5 Пак там, с. 122. 
6 Пак там, с. 122. 
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определени за ядро на опълченските дружини (четвъртата е в гр. Кула) се отправят от крепостта Видин 

към с. Извор, където трябва да пристигне опълчението.   

В следващите няколко дни фактически се сформира опълчението на Северния отряд. Според 

Релацията7 на капитан Ганчо Георгиев, участниците в опълчението пристигат ежедневно по няколкостотин 

души, но поради малочислеността на редовната войска се сформират 3 вместо предвидените 4 опълченски 

дружини. Всяка една от тях включва в състава си  4 опълченски и 1 строева рота. Опълченските роти имат 

взводни и отдельонни командири от строевите роти. Времето обаче е недостатъчно за да се подготвят 

сформираните войскови единици за сносни действия в полеви условия и да се проведат няколко ротни и 

дружинни стрелкови учения. Подчинението – пише в Релацията си капитан Ганчо Георгиев не можаха да 

узнаят своите началници, началниците нямаха време да съставят даже списъци на своите опълченци8. Това 

важи в още по-голяма степен за Трета опълченска дружина, която е сформирана едва по време на похода 

към Кула на 3 ноем., тъй като на тръгване пристига Кутловското опълчение в състав от 400 души. Според 

известните до сега данни само от с. Мала Кутловица са взели участие във войната 45 опълченци9, за които 

със сигурност може да се предполага, че са били в състава на Кутловската опълченска чета. 

След обявяването на войната на 2 ноем. и нападението на Сърбия, на следващия ден капитан Ганчо 

Георгиев получава заповед10 от капитан Узунов да придвижи Резервния отряд към с. Голям Турчин (дн. с. 

Шишманово), Видинско, между селата Макреш и Раковица. Освен това е трябвало да изпрати 

предварително 400 души опълченци в Белоградчик. На 4 ноем. българските войски в две колони начело с 

капитан Георги Тодоров – командир на Летящия отряд и капитан Ганчо Георгиев атакуват сърбите в гр. 

Кула. Трета опълченска дружина в състав от 1 запасна и 3 опълченски роти е оставена в общ резерв в с. 

Грамада под командването на подпоручик Петър Кочев11. По време на боя за гр. Кула тя е била 

присъединена към колоната на капитан Георги Тодоров. След шестчасов изтощителен бой българските 

войски от двете колони търпят поражение и са принудени да отстъпят по посока на с. Грамада и с. Арчар. 

Според авторите на “История на сръбско-българската война от 1885 г.”, издадена през 1925 г., 

обаче, капитан Ганчо Георгиев изпълнил заповедта за изпращане на  опълченци в Белоградчик на 4 ноем. и 

още същия ден те приближили града. Това били опълченците от Кутловската чета12. При приближаването 

на Белоградчик те били разпръснати от стрелбата на една сръбска батарея и се насочили към Мусин връх 

(на подстъпите към крепостта). На 5 ноем. пристигнали още 30 войника и 60 опълченци. Тези попълнения 

и кутловските опълченци били разделени на две части: една рота с командир опълченеца Никола Влахович 

и 60 души оставени да бранят Мусин връх. Останалите били присъединени към Сандровската (по името на 

княза) доброволческа чета от Варна под командването на поручик Дворянов. В същия ден 5 ноем. вали 

сняг, разменят се само отделни изстрели между сърбите и гарнизона на Белоградчик в крепостта, която 

противникът обстрелва с гранати. Вечерта при поручик Дворянов в града идва началникът на гарнизона 

поручик Чолаков, с който уточняват бойните действия и снабдяването на гарнизона с хляб. Било решено 

Сандровската доброволческа чета и Кутловската опълченска чета да отбраняват участъка от пътя за с. 

Дъбрава до рекичката на север, под командата на поручик Дворянов. Преди боя на следващия ден 

гарнизонът в Белоградчик разполага с една запасна рота – 150 пушки, Плевенската и Сандровската 

доброволчески чети – 270 пушки,  Белоградчишката и Кутловската опълченски чети – 300 пушки или 

всичко 720 пушки, патроните са в ограничено количество. Силите на сърбите са: 1150 пушки, 4 планински 

оръдия и 100 саби.   

На 6 ноем. сутринта когато поручик Дворянов извежда доброволческите чети от крепостта, 

противникът започва своето настъпление. Доброволците минават през града и бегом се впускат в дола 

нареждайки се във верига, а опълченците остават в походен ред на улицата. По-късно с тях поручик 

Дворянов удържа веригата на шосето. Започва стрелба в дола. Българите стрелят по-рядко, защото 

патроните са малко. Към обяд дясното крило на веригата се изнася напред, а 8 доброволци ученици, 

 
7 Пак там, с. 438. 
8 Пак там, с. 438. 
9 Държавен архив Монтана (ДА Монтана), Ф. 596 К, оп. 1, а. е. 3, л. 18. 
10 Сръбско-българската война… Цит. съч. с., 413.  
11 Пак там, с. 439. 
12 История на сръбско-българската война  1885. С., 1925, с. 690. 
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засилени с още 7 опълченци и войници от Кутловската опълченска чета, поручик Дворянов изпраща под 

командата на ефрейтор в горичката до пътя за изненада на противника. Настъплението на сърбите започва 

в 2 часа след обяд с гъста стрелкова верига и колона зад нея. Българите зачестяват стрелбата и под 

командата на поручик  Дворянов  дават два залпа. В този момент се раздават изстрели и викове “Ура” в 

тила на сърбите от изпратените по-рано в горичката доброволци и присъединилите се към тях опълченци и 

запасни войници от десния фланг на Кутловската опълченска чета13. По този начин сърбите са обърнати в 

бягство, цялата верига подема викът “Ура” и се спуска след неприятеля. Със Сандровската доброволческа 

чета и Кутловската опълченска чета поручик Дворянов преследва отстъпващите сръбски войници цели 2 

км от града14. 

В резултат от победата, въпреки численото превъзходство на противника, са убити 46, ранени 10 и 

пленени: 90, 1 лафет на планинско оръдие (оръдието е захвърлено от сърбите), 200 пушки, сандъци с 

патрони и гранати, и 8 коня, между които и коня на командира на сръбския полк полковник Путник. От 

българска страна загубите са: 1 доброволец от Плевенската чета убит, 2 запасни войници и 2 опълченци от 

Кутловската чета ранени. В същия ден  –  6 ноем. сръбският отряд минава оттатък границата15. 

Заслугата на участниците от Кутловската опълченска чета в сръбско-българската война се състои в 

това, че заедно с останалите части на българската армия на Северния фронт, успяват да осуетят 

намеренията на командващия Тимошката сръбска армия генерал Лешанин за настъпление с цел 

завладяване на Белоградчишката крепост и насочване на сръбските войски към крепостта Видин. В това е 

и приносът на кутловското опълчение в борбата за защита на родния край, на териториалната цялост и 

националния суверенитет на обединеното българско княжество през 1885 г.     

 

 
13 Пак там, с. 711. 
14 Венедиков, Йордан. История на доброволците от Сръбско-българската война 1885 г. С., 1985, с. 208. 
15 История на сръбско-българската война...Цит. съч., с.711; Венедиков, Йордан, Цит. съч., с.208. 
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ПОЛИТИЧЕСКИТЕ БОРБИ В КУТЛОВИЦА ПРЕЗ 1887 Г. 

 

Сложната обстановка у нас след детронирането на княз Александър Батенберг и последвалия разрив 

в българо-руските отношения довеждат до избирането на Фердинанд на престола и заемане на властта от 

русофобската буржоазия със Стефан Стамболов. Въпреки някои грешки на руското правителство по 

отношение на България, не малка част от буржоазията и мнозинството от нродните маси си остава 

русофилски настроено1. По такъв начин въпросът за външнополитическата ориентация на страната “За или 

против Русия”, придобива особена острота. Срещу режима на Стамболов се обявяват водачите на 

опозиционните русофилски партиии – Петко Каравелов, Петко Р. Славейков и Драган Цанков, създава се 

широко обществено движение, което повежда борба с различни политически и военни средства.   

След идването си на власт на 21 август 1887 г. правителството на Стамболов започва подготовка за 

провеждане на законодателни избори за пето обикновено народно събрание, като отменя военното 

положение и обявява че “всички граждани…встъпват в своите граждански права“2. Пред австро-унгарския 

дипломатически агент Буриан, обаче министър-председателят обяснява, че в България голяма част от 

гласовете на избирателите принадлежи на този, който пръв съумее да ги обсеби3.  

В действителност обаче водачите на опозицията и по-активните групи в провинцията са поставени 

под наблюдение. Лично Стамболов дава строги нареждания на окръжните управители, околийските 

началници и полицията да следят различните агитатори, а през време на изборите всичко да правят, само 

смущения да не станат.  

В малкия околийски център Кутловица с население едва 1607 души4 управляващата 

народнолиберална партия издига кандидатурата на един от най-близките сподвижници на Стамболов – 

бъдещият кмет на София и министър-председател на България – Димитър Петков. За да осигури успеха му 

в изборите околийският началник Никола Шарабчиев предприема обиколка в селата на околията, от която 

установява, че избирателите не искат и да знаят за правителствения кандидат, а възнамеряват да изберат 

свои хора5.  

За русофилските настроения сред селяните от околията допринася освен привързаността им към 

освободителката Русия и съществуващото недоволство от лихварството, данъците и административните 

произволи на властта.  

За да промени съотношението на силите в полза на правителствената партия в навечерието на 

изборите Никола Шарабчиев извиква по-видните селяни и кметове от околията и им нарежда да агитират 

за избирането на Димитър Петков. Онези от тях, които не се съгласяват да променят политическите си 

убеждения са задържани в околийското управление и са подложени на изтезания и побой6. С ударите на 

камшиците и толбичките с пясък в правителствения дом на Кутловица, дадените от стамболовистите 

обещания за правата на гражданите, престават да бъдат само благородна измама. 

На 27 септ.1887 г., в деня на изборите, които се провеждат само в околийските центрове с избрани 

делегати от общините, в Кутловица се явяват възбудени до 2000 души избиратели. Те се отправят към 

стария турски конак (околийското управление, където дн. е читалище “Разум”), но отказват да гласуват 

докато Н. Шарабчиев не даде обяснения за извършените от полицията произволи7. Чуват се гласове на 

недоволство и протест срещу правителството: “Защо ни продават овците и козите за данъци? Защо ни 

глобяват“8? В създадената критична обстановка околийският началник не посмява да се яви пред 

избирателите, а те настояват пострадалите да излязат отпред и сами да разкажат за изтърпените насилия. 

Един от тези, които говорят накрая се обръща към присъстващите с думите: “Братя, запряха ме, биха ме, 

 
1 Пачкова, П. Българските поборници и външнополитическата ориентация на България след Освобождението. – в сп. 

Исторически преглед, 1986, кн. 6, с. 20. 
2 Саздов, Д. Демократическата партия в България 1887-1908 г., С. 1987, с. 20. 
3 Грънчаров, Ст., Политическите сили и монархическият институт в България 1886-1894 г. С. 1984, с. 134. 
4 Марков, Ст., Град Фердинанд. Антропогеографски проучвания, Лом, 1944, с. 65. 
5 Търновска конституция, № 9, 22 март 1888. 
6 Пак там. 
7 Пак там. 
8 Септемврийско слово, № 1636, 10 юни 1971. 
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защото искам Русия. Би ме приставът. Вие не искате ли Русия?“ Всички извикали: “Искаме я“9. Пред очите 

им петдесетгодишният селянин се съблякъл и показал кървавата си риза и синините по тялото. След 

техните речи негодуванието и желанието за разправа достигат връхната си точка. Селяните нападат с 

камъни полицейския участък, но по заповед на Н. Шарабчиев е открита стрелба при която падат убити и 

ранени. Според в. “Търновска конституция” броят на загиналите е най-малко 20, а на ранените до 50 

души10. 

От издадените по-късно удостоверения на близките им станаха известни имената на шестима от 

убитите. Това са: Илия Ицков от с. Кошарник, Първан Докин и Георги Пенов от с. Студено буче, Захария 

Лилков от с. Долна Вереница, Тодор Чудов от с. Белотинци и Ангел Каменов от Кутловица11. 

Въпреки дадените жертви селяните не напускат Кутловица, а околийският началник и подчинените 

му бягат в Берковица. В това време от Берковското околийско управление е изпратено подкрепление от 

пет души стражари, които Никола Шарабчиев разубеждава да се върнат назад за да не бъдат убити от 

разярената тълпа. Все пак по думите на техния началник, те успяват да влязат в Кутловица и да овладеят 

положението до идването на военна сила и съдебна власт, като вземат участие и в залавянето на 

метежниците12. 

Неволни свидетели на трагичната сцена, която представлява Кутловица вечерта на 27 септември 

стават минаващите от тук  пътници за София, сред които и един висш чиновник от австрийското 

консулство, който “едва не се кръстел и чудел като гледал мъртвите трупове на обезоръжените хора с 

бюлетини в джобовете им”13. На следващия ден селяните са разпръснати и са извършени масови арести в 

селата около Кутловица и горното течение на р. Огоста. Около 20 души ранени са откарани в болниците в 

Лом и Берковица, а сред тях и двама от видните агитатори на опозицията в околията14.  

За избягване на нови вълнения, със заповед на ломския окръжен управител са преместени 20 

кутловски стражари в Лом и Берковица15. Кутловският околийски началник и някои стражари, проявили се 

в потушаване на вълненията са предложени за удостояване с награди и повишение16. С указ от 24 окт.1887 

г.17 Н. Шарабчиев е назначен за хасковски околийски началник, а на негово място от Цариброд е 

преместен Иван Михайлов, който остава на този пост до края на Стамболовото управление.   

В същия ден Комисията по проверка на изборите в Народното събрание докладва за Кутловска 

околия: “В тая околия по причина на станалите скандали избори не са станали”18. До падането на 

Стамболов, когато е създадена парламентарна анкетна комисия за разследване злоупотребленията на 

неговия кабинет, отговорност за кървавите избори в Кутловица не била потърсена от никого. На 3 януари 

1888 г. тук са проведени допълнителни избори, на които според в. “Свобода“, орган на управляващата 

партия са избрани привърженици на правителството – Петър Драганов от Търново, Янчо Ангелов от Русе 

и Атанас Попов от с. Долна Вереница19.  

Арестуваните участници в събитията на 27 септември след като прекарват седем месеца в затворите 

на Лом и Берковица са изправени пред Ломския окръжен съд на 4 април 1888 г. с обвинение в 

предателство и бунт срещу правителството. Според в. “Търновска конституция“ искането на прокурора 

Пантов за смъртно наказание на обвиняемите е лишено от каквото и да е основание, тъй-като всичката им 

вина се състояла в това, че не искали да изберат приятеля на Стамболов20. След няколко дни в. “Търновска 

 
9 История на България, т. 2, С. 1962, с. 110. 
10 Търновска конституция, Цит. брой.  
11 ЦДА, Ф З К, оп. 1, а.е. 152, л. 150, 152, 154, 156, 159; ДА Монтана, ф. 1109, оп. 1, а. е. 21, л. 12. 
12 ДА Монтана, Ф. 34 К, оп. 1, а.е.32, л. 712. 
13 Търновска конституция, Цит. брой.  
14 ДА Монтана, Ф. 34 К, оп. 1, а.е.32, л. 642. 
15 Пак там, л. 678. 
16 Пак там, л. 641. 
17 Държавен вестник, № 123, 31 окт. 1887. 
18 Стенографски дневници на Пето ОНС, І редовна сесия, С. 1888, кн. 1, с. 37. 
19 Свобода, № 114, 6 ян. 1888. 
20 Търновска конституция, № 14, 7 апр. 1888. 
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конституция” помества кратко съобщение от Лом с дата 9 апр.1888 г.: “Снощи всичките кутловчени 

(обвинени в бунта при изборите) се оправдаха от съда”21. 

Окръжният управител в Лом – Димитър Маринов отхвърля от себе си последиците на оправдателната 

присъда и започва следствие срещу съдебните заседатели в процеса. От 36-те подсъдими, уточнихме 

имената на седем от тях: Петър Попдраганов от с. Крапчене, Нончо Цеков, Цеко Герин и Петър Докин от 

с. Кошарник, Георги Младенов от с. Липен, Божин Тодоров и Георги Иванов от с. Студено буче22.  

Събитията по време на изборите от 27 септ. 1887 г. при които стават кървави сблъсквания освен в 

Кутловица и в Плевен, Горна Оряховица, Котел, Дряново и Трън са отразени в отделни документи и 

писма, в българския и чуждестранния печат. Народният поет П. Р. Славейков в писмо до княз Фердинанд 

от 7 окт. 1887 г. изразява възмущението си от действията на правителството по повод избиването на мирни 

хора от земеделческата класа с думите “Ваше височество,…терор и натиск…насилие и кръвопролитие са 

съпровождали гласоподаванието на народа.”23 Представителите на официалната власт не отричат 

стълкновенията, но обвиняват за това агитаторите на руската партия, които подбуждат народа да извърши 

нападение върху войската и правителствените домове24. Правителственият в. “Свобода” не скрива своята 

изненада от събитията в Кутловица: “Само в някои нещастни местности са станали смущения, завършили 

печално за измамените селяни, а Кутловица е едно нещастно селце, в което никой не е подозирал, че може 

да се случат подобни сцени, но предателската ръка е избрала именно това селце”25. В информациите на 

някои френски и английски вестници се посочва, че редът по време на изборите не е бил безупречен, че 

навсякъде където полицията има въоръжени сили и те са били многобройни, кандидатите на 

правителството са спечелили. За Кутловица се изтъква, че правителството уверено в успеха си, преценило, 

че е безполезно да изпраща войска, а избирателите вместо да отидат да гласуват обсадили околийското 

управление и го превзели с щурм, имало също убити и ранени26.  

Според признанието на Т. Василев – началник на отдел в МВР, при всичките приготовления за 

изборите те били придружени с “изстъпления и кръвопролития, каквито никога дотогава, па и после не са 

бивали в България”. Резултатите от изборите донесли пълна победа на Стамболовата партия –  само 

десетина от всички депутати са представители на опозицията. Целта, която си поставя правителството, 

формирането на един послушен парламент за осъществяване на своите политически цели била постигната. 

В стремежа си да изведат княжеството от политическата криза, дипломатическата изолация и 

икономическия застой стамболовистите нанасят поредния удар на опозицията, пренебрегвайки открито 

конституционните свободи27.  

Политическите борби в Кутловица през 1887 г. вземат най-големи размери в сравнение с останалите 

околийски центрове в страната. Те свидетелстват за наличието на силна съпротива срещу курса на 

правителството поставило си за цел да свърже България с Австро-Унгария и Англия, но без Русия. 

Изборните насилия през първата година на Стамболовото управление, стават впоследствие обичайна 

практика и на следващите български правителства28. 

 

 
21 Пак там, № 15, 11 апр. 1888. 
22 ЦДА, Ф. 3 К, оп. 1, а.е. 152, л. 148, 149, 151, 157, 160, 161; ДА Монтана, Ф. 1109, оп. 1, а.е. 21, л.13. 
23 ЦДА, Ф. 173 К, оп. 1, а.е. 597, л. 72, 73. 
24 Научен архив при БАН, Ф. 19 К, оп. 1, а.е. 134, л. 10. 
25 Свобода, № 88, 30 септ. 1887. 
26 ЦДА, Ф. 3 К, оп. 6, а.е. 116, л. 124. 
27 Кратка история на България, С. 1981, с. 258. 
28 Грънчаров, Ст., България пред прага на двадесетото столетие. С. 1986, с. 43. 
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ГОЛЯМО-КУТЛОВСКАТА (ФЕРДИНАНДСКА) ОБЩИНА ПРЕЗ ПЕРИОДА (1890-1894 Г.) 

 

През 1991 г. за първи път беше отбелязана годишнина (стогодишнината) от обявяването на 

селището Г. Кутловица за град с името Фердинанд. Тогава се проведе и научна конференция за миналото 

на града, а две години по-късно, през 1993 г. докладите и научните съобщения бяха издадени в сборник1, 

който е достояние на научната общественост. По една или друга причина конференцията не отдели 

достатъчно внимание на основното събитие и неговото време т.е. на преобразуването на Г. Кутловската 

селска община във Фердинандска градска община. Настоящето съобщение е опит да се запълни тази 

празнина, въпреки крайно оскъдните исторически извори за този период и ограничения брой публикации2 

в местния печат. 

Периодът 1890–1894 г. е време на коренна промяна в статута на нашето селище и община и 

обхваща два кметски мандата: 1890-1893 г. и 1893-1894 г., вторият от които е непълен. И двата кметски 

мандата се осъществяват от един и същи кмет – Игнат Попов и от двама помощник-кметове: Генчо 

Георгиев 1890-1892 г. и Иван Цонов 1892-1894 г. – представители на управляващата народнолиберална 

партия на Стефан Стамболов. 

Какво представлява селището Г. Кутловица през 1890 г.? Трябва да отговорим, че Г. Кутловица е 

селска община, която включва самото селище, но в същото време е център на едноименната второстепенна 

околия в състава на Ломски окръг. По данни от 1888 г. Г. Кутловска околия обхваща площ от 1143 км и 

има население от 33 910 души3.  Като административен околийски център още от 1880 г., Г. Кутловица 

има изградена институционална система от учреждения, развити търговски отношения и функционираща 

сфера на обслужване. Тя е седалище на околийско управление, околийски лекар, мирово съдилище, 

съдебен пристав, ковчежничество, земеделска каса, основно и трикласно училище. Г. Кутловица е център 

на един от трите финансови участъка в околията, тук редовно се провеждат седмичния пазар и пазара за 

едър добитък, чиято известност надхвърля границите на околията. Независимо от това, Г. Кутловица през 

1890 г. е едно средно голямо българско село с около 400 къщи и 1600-1700 жители4. 

Такова е състоянието на селището, когато на 6 май 1890 г.5 в резултат на изборите за селски 

общински съвети започват своето управление Кметът Игнат Попов и неговият помощник Генчо Георгиев. 

Без съмнение една от основните цели на новата общинска управа е била преобразуването на селището в 

град, което се потвърждава от извършената подготовка и започналото строителство – сграда на началното 

училище и направа на главна улица. 

Със съществуващите дадености на селището – статутът му на околийски център със значителен 

брой учреждения, присъствието на духовна власт с архиерейски наместник, размера на общинските 

доходи, близостта му до съседни градове и местоположението му на държавното шосе Лом – София, което 

играе важна роля за икономическото развитие на Княжеството, са фактори, които благоприятстват 

ускореното му превръщане в градски център. Тези обстоятелства несъмнено са взети предвид от кмета 

Игнат Попов в евентуалното му предложение до общинския съвет за обявяване на Г. Кутловица за град. В 

отговор общинският съвет приема Постановление № 21 от 26 август 1891 г. до Ломския окръжен съвет с 

молба да се ходатайства за преименуването на Г. Кутловица на град Фердинанд6. Това означава, че освен 

въпроса за преобразуването на селището в град, в заседанието на общинския съвет и в предполагаемото 

кметско предложение е бил поставен и въпроса за преименуването на Г. Кутловица на град Фердинанд. За 

съжаление Протокола с Постановлението на общинския съвет от 26 август 1891 г. и вероятното 

 
1 Научна конференция 100 години от обявяването на Кутловица за град. Михайловград 15-16 ноември 1991 г. Вр., 1993.  
2 Александров, Г. Второто обявяване на Михайловград. Септемврийско слово, № 1703, 18 ноем. 1971; от същия автор: 

Второто обявяване на селището за град. Пак там, № 3143, 10 дек. 1981, Връстник на хилядолетията. Огоста, № 4, 24-31 ян. 1991; 

Герасимов, Й. Преименуването в парламента минава съвсем нормално. Монт-прес, № 92, 19-20 ноем. 1996; Намерански, Н. Как 

и защо Кутловица стана Фердинанд. Дело, № 149, 28 авг. 1990.   
3 Български алманах за 1892 г. С., с. 283; Държавен вестник № 162, 29 юли 1893. 
4 Дневници на VІ ОНС, ІІ редовна сесия, кн. І. С., 1892, с. 1-2; Марков, Ст. Град Фердинанд. Антропогеографски 

проучвания. Лом, 1944, с. 65. 
5 Държавен вестник № 87, 24 апр., № 152, 14 юли и № 176, 16 авг. 1890. 
6 Дневници на VІ ОНС.....с.2 
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предложение на кмета, днес не са запазени, което не дава възможност да посочим мотивите в тях и 

приноса на отделните личности в това  събитие. 

Прави чест на Г. Кутловските управници, че не са пропуснали да посочат като основание 

историческото минало на селището и неговите забележителности за превръщането му в град, за което 

съдим от вторични документи7. В същото време за да преодолеят една от основните пречки в постигането 

на своята цел, малкият брой жители, те са прибягнали до хитрост като са завишили броя на населението на 

Г. Кутловица на 2000 души8. 

Макар и дискутиран в местния печат9, интересен е въпросът за избора на новото наименование на 

селището – “Фердинанд”. Според по-късни източници заслугата за това си приписват няколко личности – 

княжеският адютант Рачо Петров, околийският началник Иван Михайлов, кметът Игнат Попов и 

помощниците му Генчо Георгиев и Иван Цонов. В един от тези източници се говори и за съдействие на 

председателя на управляващата народнолиберална партия Ст. Стамболов за преименуването на селището, 

което също е било възможно. 

След 26 август 1891 г. фактите са ясни и отдавна известни: с протокол № 6 от 7 септември 1891 г.10 

Ломският окръжен съвет подкрепя искането на Г. Кутловския общински съвет и изпраща извлечение от 

своя протокол по надлежния ред до министъра на вътрешните дела Ст. Стамболов. На 15 ноември 1891 г. 

VІ ОНС включва като т. І от дневния ред на своето заседание “Разискване предложението на Ломския 

окръжен съвет относно преобръщането на Кутловската селска община в градска под названието 

Фердинанд”. Предложението е внесено от вътрешния министър, прочетено е на заседанието заедно с 

Протокола на Ломския окръжен съвет и след изказване на депутата Иван Цветков се преминава към 

гласуване. Предложението е прието единодушно от присъстващите в залата 226 народни представители11. 

След това на 2 декември с.г. княз Фердинанд подписва Указ № 62612, с който се утвърждава решението на 

Народното събрание. На 19 декември в Държавен вестник, бр. 278 е публикувано обявление на 

Министерството на вътрешните дела за подписания княжески указ. Това според нас следва да бъде и 

официалната дата за обявяването ни за град – 19 декември 1891 г. ст. ст. или по-точно 31 декември 1891 г. 

н. ст. 

Въпреки сведенията, че съседни градове като Лом и други са били против обявяването на селището 

ни за град, е добре да се знае, че Г. Кутловчани са имали и подкрепа в окръжния център. Така например 

вторият по значение пост в Ломския окръжен съвет след председателския – този на главния секретар е бил 

поверен на кутловския адвокат Атанас Ганчев, окръжен съветник е бил Атанас Попов от с. Долна 

Вереница, който е бил член и на окръжната постоянна комисия13.        

  Така благодарение на общите усилия на общинските, околийските и окръжните управници и на 

голямото желание на местните жители, в края на 1891 г. Г. Кутловица е преобразувана в град Фердинанд, 

което ускорява обществено-икономическото й развитие през следващите десетилетия. 

Непосредствено след утвърждаването на новия статут и наименование на селището, още в началото 

на 1892 г. е извършена промяна в състава на общинското управление. На 3 януари с.г.с протокол № 114 

градският общински съвет изказва недоверие на помощник-кмета Генчо Георгиев, а на следващото 

заседание на 4 януари с.г. с протокол № 215 за помощник-кмет е избран общинският съветник Иван Цонов. 

Протоколите са утвърдени с княжески указ № 73 от 21 февруари 1892 г.16 Поради липса на първичните 

документи, днес ние не знаем причината за извършената персонална промяна в общинското управление. 

Участието на Иван Цонов като помощник-кмет в общинското управление след провъзгласяването 

на селището за град, вероятно е довело до това, повечето автори да считат, че той е първият градски кмет. 

 
7 Пак там.  
8 Пак там. 
9 Наше слово, № 989, 11 юни 1944; Намерански, Н. Цит. съч.  
10 Дневници на VІ ОНС.....,Цит. съч., с.1-2. 
11 Пак там. 
12 Държавен вестник № 278, 19 дек. 1891. 
13 Пак там, № 198, 11 септ. и № 218, 5 окт. 1891.  
14 Пак там, № 50, 4 март 1892. 
15 Пак там. 
16 Пак там.  
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Това погрешно становище според нас следва да се коригира, защото както бе посочено и по-горе до 3 

януари 1892 г. той е бил само общински съветник. 

От началото на 1892 г. общинското управление с кмета Игнат Попов, помощник-кмета Иван Цонов, 

подкрепяни от общинския съвет започват усилена дейност по строителство и градоустройство на 

селището. 

Някои от тези дейности са започнати в предишните години. Още през 1891 г. общинският съвет 

продава 13 недвижими имота в землището на селото за набавяне средства за довършване сградата на 

началното училище17. Продължава направата на главната улица с калдъръм и построяването на тротоари, 

за което всички граждани са задължени да докарат камъни и други строителни материали18. Като 

суровинна база за тази цел прадедите ни са използвали готовите материали от античната крепост над 

града. Според Иван Басанович19 тогава са били разрушени и кръглите римски кули на крепостта, които 

Феликс Каниц видял при посещението си в Г. Кутловица през 1871 г. За неизпълнение на задълженията си 

по набавяне на материали за улиците на града, както и за повреждане на новопостроените тротоари, 

гражданите са били санкционирани, за което свидетелстват първите заповеди20 на градския кмет. 

Потвърждение за извършената градоустройствена дейност тук още през 1892 г. е наличието на градски 

инженер – Йохан Ирасек, според Български алманах от с.г., но вероятно става дума за чешкия инженер 

Юлиус Ирасек. Пак по това време във връзка с градоустройствената дейност започва отчуждаването на 

общински места в града21. 

Град Фердинанд взема участие в обществено-политическия живот на Българското княжество, който 

през този период се оказва твърде наситен с важни събития. Само през 1893 г. в България се провеждат 3 

вида избори – за ІV ВНС, за VІІ ОНС и за градски общински съвети. В проведените на 18 април 1893 г. 

избори за ІV ВНС, което променя титлата на княза на “Царско Височество” и за изповядване на 

православна религия от престолонаследника, за депутати от Фердинандска околия са избрани 6 души. Това 

са: Атанас Ганчев от гр. Фердинанд, адвокат; Атанас Попов от с. Долна Вереница, търговец; Коста 

Табаков от гр. Фердинанд, адвокат; Петко Кочанков от с. Дългоделци, член на Ломската окръжна 

постоянна комисия; Коста Динов, лясковски градски кмет и Стефан Цвикю от Г. Оряховица, адвокат22. 

Прави впечатление , че половината от депутатите са юристи, а числото на получените гласове в околията е 

почти 100% от броя на избирателите. 

През лятото на с.г. с Указ № 22723 на княз Фердинанд избирателите са свикани отново пред 

избирателните урни. На 18 юли се избират депутати в VІІ ОНС. Броят на народните представители е 

значително по-малък от този за ВНС, за Фердинандска околия изборът се провежда в централната община, 

в конкретния случай – в гр. Фердинанд. За депутати са избрани Атанас Ганчев от гр. Фердинанд с 821 

гласа от 960 избиратели и Коста Динов, кмет на град Лясковец с 815 гласа, също от 960 избиратели24. По 

всяка вероятност избраните депутати за ВНС и ОНС са представители на управляващата 

народнолиберална партия. 

Като последица от законодателните избори на 18 юли е извършена промяна в ръководството на 

Окръжната постоянна комисия в гр. Лом. Поради избирането на нейния дотогавашен председател Йосиф 

Богданов от гр. Лом за депутат, той е уволнен и на негово място за председател е утвърден Петко 

Кочанков от с. Дългоделци25. 

Отново с княжески указ26, на 5 септември 1893 г. са проведени избори за градски общински съвети, 

чийто мандат изтича през с.г. За членове на Фердинандския градски общински съвет са избрани 12 души: 

Коста Табаков, Махмуд Мустафов, Стоян Семков, Игнат Попов, Атанас Ганчев, Тодор Първанов, Петко 

 
17 Държавен архив Монтана (ДА Монтана), Ф. 3 К, оп. 1, а. е. 146, л. 13; Държавен вестник № 137, 26 юни 1891.  
18 ДА Монтана, Ф. 4 К, оп. 1, а. е. 41, л. 1, 10, 27;  Община Монтана, Златна книга на кмета, л 2.  
19 Цит. по Монтана, т. І. С. 1987, с. 54. 
20 ДА Монтана, Ф. 3 К, оп. 1, а. е. 41, л. 1, 10, 27. 
21 Държавен вестник № 95, 4 май 1892.  
22 Пак там, № 90, 29 апр. 1893. 
23 Пак там, № 107, 24 май 1893. 
24 Пак там, № 169, 9 авг. 1893 
25 Пак там, № 90, 29 апр. и № 232, 23 окт. 1893. 
26 Пак там, № 161, 28 юли 1893.  
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Пенов, Петко Колов и Ахмед Х. Ибрямов27. Сред имената на съветниците, както е видно са имената на 

известни общественици, депутати и кметове на града. Представено е и турското етническо малцинство в 

общината. На своето заседание от 20 октомври с.г. общинският съвет избира за градски кмет Игнат Попов, 

а за негов помощник Иван Цонов28, т.е. преизбрано е ръководството на общинския съвет от предишния 

мандат. 

Последните две години от разглеждания период са забележителни и с важни събития в живота на 

княжеския двор, към които българският народ, в т.ч. и фердинандчани не остават безразлични. Тези 

събития са сватбата на княз Фердинанд с княгиня Мария-Луиза през 1893 г. и раждането на 

престолонаследника Борис през 1894 г., бъдещият български цар Борис ІІІ. Ето защо и представителите на 

общинската власт в нашия град са сред онези, които отправят поздравления и честитят радостните събития 

в живота на княжеското семейство. На 24 юни 1893 г. в 16 часа техни царски височества князът и 

княгинята, придружени от гражданската си и военна свита приемат в тронната зала на двореца делегации 

от Бургаски, Видински и Ломски окръзи в т.ч. Ломска окръжна и градска, Берковска и Фердинандска 

градски и други, които поднасят поздравителни адреси от името на тяхното население29. Успяхме да 

открием оригинала на поздравителния адрес на Фердинандския градски общински съвет. Текстът е от 2 

страници, изписани с калиграфски почерк, чието съдържание изразява верноподаническите чувства на 

фердинандчани и благопожеланията им към съпрузите. Адресът е поднесен в художествено изработена 

гравирана папка с твърди корици, подписан от кмета Игнат Попов и общинските съветници, и днес се 

съхранява във фонда на Монархическия институт в ЦДА30. 

Мандатът на избрания през 1893 г. Общински съвет в гр. Фердинанд е прекратен в средата на 1894 

г. с Постановление на Ломската окръжна постоянна комисия от 16 юни31 и княжески указ32 от 22 юни с.г. 

Според решението на комисията разтуря се целия състав на общинския съвет за лошо и немарливо 

управление на общинските работи, чрез които е изгубил доверието на избирателите си. От лаконичния и 

шаблонен текст за мотивите на комисията не става ясно кои са конкретните недостатъци и нарушения в 

работата на общинския кмет и съветниците. Можем да предполагаме, че разтурянето на съвета в 

действителност е извършено по политически причини, тъй като след падането на Ст. Стамболов – 18 май 

с.г. от следващия ден вече е на власт правителство на Народната партия на Константин Стоилов. Тази 

практика на политически уволнения е обичайна за нашата действителност в края на 19 век, пък и в по-нови 

времена. 

Така завършват първите два мандата на Фердинандския градски общински съвет начело с кмета 

Игнат Попов. Сред постигнатото през този период, освен изнесеното до тук трябва да посочим още: 

участието на общината в първото земеделско-промишлено изложение в гр. Пловдив през 1892 г. и 

възстановяването на читалищната дейност през 1894 г. А сред всичко направено се откроява и днес 

стореното през 1891 г. – обявяването на селището за град и успешния период на неговото развитие през 

първите години.         

 

 
27 Пак там, № 267, 7 дек. 1893. 
28 Пак там. 
29 Пак там, № 136, 26 юни 1893. 
30 ЦДА, Ф. 3 К, оп. 7, а.е. 194. 
31 Държавен вестник № 135, 27 юни 1894. 
32 Пак там. 
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ГОЛЕМИТЕ КМЕТОВЕ НА ГРAД ФЕРДИНАНД 

 

В историята на гр. Фердинанд, управляван от седемнадесет кмета, със сигурност могат да се 

откроят имената на трима от тях – Игнат Попов, Тодор Грънчаров и Гоцо Митов. Те имат значителен дял и 

големи заслуги за развитието на града от приемането на градския му статут в края на ХІХ век до 

навечерието на Втората световна война. И тримата са родолюбиви българи, видни политически дейци в 

града и околията, с добро материално и обществено положение. Те са будни и предприемчиви личности, 

добри стопани на своя град. През годините на своето управление проявяват далновидност и слагат 

началото на редица необходими и полезни начинания за жителите на града: откриване на околийска 

болница, гимназия, панаир, строителство на читалищна сграда, електрификация, приемане на герб и знаме 

на града и редица други. В управленските си действия поставят на първо място интересите на града и 

неговата община, а след това интересите на частни лица, дори и те да са видни граждани.  

 

ИГНАТ ПОПОВ (1862-1937 г.) 

Игнат Попов е сред малцината уважавани и заслужили кметове в историята на нашия град. Той е 

избиран за кмет и управлявал общината пет мандата в годините: (1890-1893), (1893-1894), (1904-1905), 

(1905-1908) и (1926-1929 г.) По време на неговия първи мандат през 1891 г. Големо-Кутловската селска 

община е преобразувана във Фердинандска градска община. 

Сведения за неговия живот и личността му се съдържат в една публикация на фердинандския 

вестник “Стопански вести” от 1937 г. и в родословното проучване на адвоката Кирил Стефанов Живков за 

Ганчината фамилия в с. Горна Лука1.  

Според тези източници И. Попов е роден през 1862 г. в с. Г. Лука и произхожда от  голямата 

Ганчина фамилия, чиито основател е Ганчо Боцов – преселник от Сърбия, кръчмар и търговец. Ганчовият 

син Боцо имал петима синове и две дъщери. И. Попов е най-малкият от синовете на първородния син на 

Боцо – Никола. 

Първоначално И. Попов се учи на четмо и писмо в местното килийно училище, а след 

Освобождението завършва няколкомесечен педагогически курс в Ломската гимназия. Учителствува 

последователно в Г. Лука и в съседните села Митровци и Превала. В Митровци по това време живее 

неговият родственик поп Иван Гмитровски – син на чичо му Стоян Боцов. Тъй като поп Иван  нямал 

синове, а само две дъщери, той повиква Игнат при себе си, осиновява го, а след това му избира жена – 

Пена, дъщерята на чорбаджията Георги Младенов. Така Игнат Николов става Игнат Попов.  

Около 1886 г. цялото семейство се премества да живее в с. Г. Кутловица, където свещеник 

йеромонах Иван, известен с името Йосиф Попгеоргиев, служи в местната черква, а след смъртта си е 

погребан в нейния двор. Вероятно в тогавашна Г. Кутловица, И. Попов  започва своята политическа и 

обществена дейност2.       

Втората половина на 80-те години е време на управлението на Народнолибералната партия на 

Стефан Стамболов, чийто горещ привърженик е самият Игнат Попов. Вероятно не само поради това, а и 

заради организаторските му способности, И. Попов е избран за кмет на Г. Кутловската селска община в 

изборите на 6 май 1890 г. Помощник-кмет става Генчо Георгиев3.  

По време на първия кметски мандат на Игнат Попов (1890-1893 г.) сред постигнатото трябва да 

посочим: изграждането на градските служби на общинското управление, поставяне началото на 

градоустройствената дейност, участието на общинското управление в Първото земеделско-промишлено 

изложение в гр. Пловдив през 1892 г. на което представя “брош с корени”. В делегацията за изложението 

от Ломски окръг е включен и кметът Игнат Попов. Сред всичко трябва да изтъкнем най-вече стореното 

през 1891 г. – обявяването на селището за град и успешния период на неговото развитие през първите му 

години4.  

 
1 Герасимов Й. Кметовете на град Монтана (1878-1948 г.), В. Търново, 2008, с. 24. 
2 Пак там, с. 24-25. 
3 Пак там, с. 25. 
4 Пак там, с. 27. 



48 
 

 

През периода (1893-1894 г.) И. Попов отново е кмет на града. По време на втория му непълен 

мандат, сред постигнатото трябва да посочим: усилията за изработване на нов градоустройствен план на 

града, откриването на Фердинандската третокласна болница – (1893 г.) и възобновяването на читалищната 

дейност (1894 г.)5. 

В следващите години И. Попов се занимава с питиепродавство – има питейно заведение на ул. 

“Главна” № 9, притежава жилище на ул. “Болярска”. Той е един от първите църковни настоятели след 

Освобождението. Активно участва в цялостната обществена дейност на града.  

За трети път е кмет на града през периода (1904-1905 г.) по време на Втория Стамболовистки режим 

(1903-1908 г.) Новият кмет и помощникът му са избрани след предсрочното прекратяване на кметския 

мандат на Петко Петков.  Името на И. Попов е в списъка на Окръжно № 5182 от 26 апр. 1909 г. на 

Врачанско окръжно управление  с имената на наградените изложители от Фердинандска околия на 

Лондонското изложение през 1908 г. Игнат Попов е отличен с два бронзови медала.  

За краткото време на управление от около една година и половина, И. Попов  поставя основите и 

започва извършването на значителна градоустройствена и строителна дейност, която оставя  трайни следи 

в града ни. Извършва се строителство на пътища, сграда за основното училище, вземат се мерки за 

осигуряване на реда и спокойствието на гражданите6.  

Игнат Попов продължава кметската си дейност и през периода (1905-1908 г.). На заседание на 

Фердинандския градски общински съвет на 19 септ. 1905 г. И. Попов за четвърти път е избран за 

общински кмет. За помощник-кмет е избран Иван Гоцов. 

През този кметски мандат И. Попов реализира значителна градоустройствена програма – изработен 

е нов регулационен план и започва неговото прилагане – отчуждаване на места и прокарване на улици, 

построена е сграда за прогимназията и за околийската болница, закупена е сграда за общинското 

управление7. 

И. Попов е избиран за общински съветник  през 1911 и 1919  г. Има сведение, че притежава 

кабриолет. 

През 1915 г. в продължение на два месеца е помощник-кмет, по времето когато помощник-кмета 

Иван Цеков – Куция изпълнява задълженията на временно отстранения от длъжност кмет Тодор 

Грънчаров. 

По време на изборите за ХХ ОНС през 1923 г. е кандидат за народен представител, вероятно от 

Демократическия сговор. През с. г. след преврата на 9 юни, от юли до окт. е член на Общинската 

тричленна комисия с председател Гаврил Първанов.  

Занимава се със земеделие и търговия, притежава воденица, чифлик в мест. “Парта” и други 

недвижими имоти. Някои от своите имоти – жилища и дюкяни предоставя на наематели. 

На 27 март 1926 г. Игнат Попов е избран за кмет на заседание на Общинския съвет, а за помощник-

кмет е избран Аврам Илиев Помеждински. От 1928 г. помощник-кмет е Абдураман Амидов.  

През последния си пети кметски мандат (1926-1929 г.) И. Попов, макар и преминал 60-те години, се 

заема с осъществяване на значителни начинания в стопанския и обществения живот на града. През 1926 г. 

е открит ежегодния панаир, а през 1928 г. е завършена електрификацията на града8. 

Според негови съвременници, той е бил образец на истинска добродетел, обичан и почитан от 

всички граждани. Характерна негова черта е скромността, а уважението си спечелва, защото не се колебае 

да засегне нечии интереси, ако това е за благото на общината. 

Освен кметската дейност през периода (1926-1929 г.), която заедно с предишните мандати обхваща 

повече от едно десетилетие, И. Попов изпълнява и редица обществени задължения. Многократно е 

общински съветник, училищен и църковен настоятел, член на Популярната банка, на обществени 

организации и дружества.   

И. Попов умира на 75-годишна възраст на 22 авг. 1937 г. в гр. Фердинанд, в дома си на ул. “Главна” 

№ 72. В знак на благодарност към заслугите му за развитието на града, Общинският съвет с председател 

 
5 Пак там, с. 29-30. 
6 Пак там, с. 61-64. 
7 Пак там, с. 65-68. 
8 Пак там, с. 92-98. 
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кмета Гоцо Митов взема решение погребението му да се извърши с общински средства. В издадената по 

този повод кметска заповед са поканени всички граждани да присъстват на погребението на 23 авг., а 

общинските чиновници и пожарникарите с униформа да присъстват в строй. Общинската управа счита, че 

като бивш кмет на Фердинандската градска община И. Попов, със своята дейност е принесъл големи 

заслуги за благосъстоянието на общината9. 

Неговите наследници – петте му дъщери: Ангелина, Надежда, Райна, Иванка и Кена (вер. Кета – 

Параскева Драгиева Игнат Попова), се отличавали с физическа красота и нравствени добродетели.  

Първата му дъщеря Ангелина е омъжена за Иван Андреев – известен административен и стопански 

ръководител в града и околията след 1944 г. Те имат три деца – Ненка, Андрей и Игнат. Ненка е омъжена 

за проф. Тихомир Бурков и е майка на проф. Таня Буркова. Андрей е  художник, а Игнат Андреев – 

професор в Медицинска академия – София и в Шарите клиник – Берлин. 

 Втората дъщеря Надежда има два брака, от които се раждат три деца – Анка, Емил и Борис. Анка е 

омъжена за известния бивш дипломат и заместник-министър на външните работи Любомир Попов 

(Веренишки) – син на Димитър Веренишки, убит през 1923 г. Емил Стаменов е професор и ректор на 

Медицинска академия – София, а Борис Стаменов е оперен певец.  

Останалите три дъщери на И. Попов – Райна, Иванка и Кена са  омъжени за инженери в София.  

Иванка има син – Йордан Наумов – проф. в Мeдицинска академия и дъщеря.  

Райна също има две деца. 

Кена умира в млада възраст. 

От многобройните внуци на И. Попов днес са живи само двама – Анка Попова и Йордан Наумов. 

Сред правнуците му, освен проф. Таня Буркова са двамата братя Иван и Георги Андрееви – 

бизнесмени, Зарка Маркова – фармацевт, Иван Марков – капитан на кораб и др. Двама от правнуците му – 

Чавдар и Веселин Попови са известни в миналото столични адвокати. Днешните продължители на големия 

род на първия ни градски кмет Игнат Попов също са достойни и проспериращи личности – студенти, 

юристи, дипломати и др. 

С решение на Общинския съвет в гр. Монтана от 7 ноем. 2002 г.  е именувана улица в 

регулационния план на града в района на “Парта” – 2 на името на Игнат Попов10. 

 

ТОДОР ГРЪНЧАРОВ (1868-1943 г.) 

Най-дълго управлявалият от (1911-1920), (1920-1923) и (1924-1926 г.) и един от най-известните 

кметове на град Фердинанд е Тодор Грънчаров (Тодор Колов Велков). Той е роден в Кутловица през 1868 

г. Неговият баща Коло Велков Грънчаров, родом от с. Гинци, Годечко е земеделец и се заселва тук преди 

Освобождението. Майка му Ана Симеонова произхожда от старата местна фамилия Курешкови11. 

  Тодор Колов няма високо образование, завършва четвърто отделение, а след една свада със своя 

брат Методи решава да приеме фамилното име на своите прадеди – грънчари и се преименува в Тодор 

Колов Грънчаров. 

 За първи път срещаме името на Тодор Грънчаров в архивите на гр. Фердинанд,  като младши писар 

през 1892 г., а през 1898 г. той е вече  секретар на общинското управление. 

 По политически убеждения Т. Грънчаров е “цанковист” – привърженик на Прогресивнолибералната 

партия на Драган Цанков – най-русофилски настроената буржоазна партия в България. Т. Грънчаров е 

избиран многократно за общински съветник. През 1902-1903 г., по време на управлението на  

Прогресивнолибералната партия, е околийски управител последователно на гр. Враца, на гр. Фердинанд и 

отново на гр. Враца12. 

 През 1911 г., когато е  съставен кабинета на Иван Евстратиев Гешов от народняци и цанковисти, Т. 

Грънчаров е председател на общинската тричленна комисия. Първата заповед, подписана от него като 

председател на тричленната комисия е от 1 юни 1911 г.   

 
9 Пак там, с. 92. 
10 Пак там, с. 93. 
11 Пак там, с. 75. 
12 Пак там, с. 75. 
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На 8 авг. 1911 г. Тодор Грънчаров е избран за кмет на града. Помощник-кмет е Иван Цеков 

(Куция)13. 

 След избухването на Балканската война 1912 г. и последвалата я Междусъюзническа война 1913 г., 

голяма част от кметската дейност е насочена към  организиране на живота на общината във военно време. 

Макар и с военен чин младши подофицер, Т. Грънчаров е освободен от мобилизация като кмет, съгласно 

Закона за въоръжените сили. 

Една от първите дейности на новоизбраното общинско управление е създаването на служба по 

прехраната към общината, която раздава зърнени храни по установени цени на нуждаещите се. Общината 

осигурява и необходимите продукти за бита на населението в следвоенните години на икономическа криза 

– морска сол, газ за осветление и др. Определят се цените на най-необходимите хранителни продукти като 

мляко, месо, брашно и се извършва раздаване на брашно на чиновниците и бедните граждани. Друг вид 

дейност за подпомагане на местните жители е раздаване на хляб, отпускане на парични помощи и 

изплащане на лекарства на бедни граждани със средства от оскъдния общински бюджет. Общинското 

управление оказва помощ с дърва за отопление на бедни учители, общински служители и др.  

Сред важните дейности по благоустрояване на града е дейността по водоснабдяването, която 

кметът Т. Грънчаров започва още през 1912 г. – преди началото на Балканската война. 

Първата световна война, известна още като Европейска война, носи още по-големи изпитания за 

българския народ, в т. ч. и участие на армията ни във военни действия срещу Русия. Като убеден русофил 

Т. Грънчаров е щял да бъде осъден за думите си: “Защо ще се бием с Русия, ако и тя ни е освободила?” 

Вероятно за тези думи той е отстранен от кметската длъжност за два месеца през есента на 1915 г. Според 

официалните документи това става поради следствени причини, но е оправдан от Софийския 

военнополеви съд. 

Дългогодишното управление на градската община, през първия мандат на Тодор Грънчаров за едно 

десетилетие  успява да постигне съществени резултати. Сред тях са поставяне началото на изграждане на 

централно водоснабдяване на града (1912 г.), откриването на смесена гимназия (1915 г.), довършване 

изграждането на градската баня (1919 г.). Управлението на Т. Грънчаров е осъществено в забележителен 

период от националната ни история – периодът на войните за национално освобождение и обединение на 

България. Макар и далеч от фронтовете на бойните действия, кметът и общинският съвет спомагат със 

своя труд и с грижите си за населението, за осигуряване на войската и допринасят за защитата на 

независимостта и обединението на Родината14. 

Тодор Грънчаров продължава кметската си дейност и през периода (1920-1923 г.). Оженва се за 

Анка Кръстова Кикерелска, с която имат трима сина – Стефан, Иван и Никола и три дъщери – Перса, 

Деспа и Слава. Т. Грънчаров притежава кръчма на мястото на сградата на Научно-техническите съюзи, 

къща, ниви и фирма за търговия със зърнени храни и пашкули. 

На 17 февр. 1920 г. Т. Грънчаров е избран за кмет на града, помощник-кмет става Мито Първанов, а 

по-късно Стоян Младенов. Този втори по ред кметски мандат на Т. Грънчаров почти съвпада с времето на 

управление в страната от правителството на БЗНС начело с Александър Стамболийски15. 

Времето на втория мандат на Т. Грънчаров е свързано с огромните следвоенни трудности за 

осигуряване прехраната на населението и настаняване на бежанците. Продължава градоустройствената 

дейност и благоустрояването с участието на лицата от временната трудова повинност, дейността по 

водоснабдяване на града и довършване на градската баня. За благоустройствените дейности през втория 

мандат на Т. Грънчаров е характерно широкото участие на населението от общината чрез формите на 

временната трудовата повинност. Тази дейност се осъществява не само в града, но и на територията на 

съставните села на общината – Кошарник и Войници. По този начин се преодолява до известна степен 

липсата на достатъчно материални и финансови средства за нарасналите благоустройствени нужди на 

населението. При управлението на кмета Т. Грънчаров е поставено началото на още една жизнено важна 

дейност за бита на населението и за стопанското развитие на града – електрификацията – през 1920 г.16 

 
13 Пак там, с. 75. 
14 Пак там, с. 76-80. 
15 Пак там, с. 83. 
16 Пак там, с. 83-87. 
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Тодор Грънчаров продължава кметската си дейност и през периода (1924-1926 г.). Той е избран за 

трети път за общински кмет на 23 юни 1924 г., а помощник-кмет става Стоян Младенов. Общината 

продължава своя труден път на развитие, след неблагоприятната за съзидателна дейност 1923 г., по време 

на която градът става център на активни бойни действия между въстаниците и правителствената войска. 

Освен материални лишения за фердинандските жители, в братоубийствените боеве градът дава и много 

човешки жертви17. 

По-важните и известни факти от времето на третия мандат на  фердинандския общински кмет Т. 

Грънчаров с който завършва дългогодишното му управление на градската община са следните: разширен е 

градския регулационен план с места за градска градина, спортни игрища и др., разраства се строителната и 

благоустройствена дейност, работи се по изграждане на система за електрифициране на града, построен е 

втория етаж на гимназията (дн. сградата на Първо основно училище) – (1925 г.), осигуряват се средства за 

подпомагане на нуждаещите се жители на общината. Градската общината става член на Съюза на 

българските градове (1926 г.)18. 

След кметската дейност, Т. Грънчаров участва в изборите за окръжни съветници от листата на 

Демократическия сговор през 1926 г., но не е избран. 

Т. Грънчаров умира през 1943 г. в гр. Фердинанд на 75 годишна възраст. Днес, шест десетилетия 

по-късно за него си спомнят малцина, сред които са неговите внуци и правнуци от Монтана и София. 

С решение на Общинския съвет в гр. Монтана от 7 ноем. 2002 г., е именувана улица в района на 

“Парта”-2 на името на Тодор Грънчаров, в знак на признателност към личността му за  развитието на 

града19. 

 

ГОЦО МИТОВ   (1885-1958 г.) 

Гоцо Митов е известен в миналото адвокат, политик  и общественик, един от заслужилите кметове 

на нашия град. Като кмет управлява Фердинандската градска община през 1934-1937 и 1937-1938 г. 

Той произхожда от фамилията Канинци от с. Вълкова Слатина (дн. Доктор Йосифово) и е роден на 

1 юли 1885 г. Син е на Мито Канин и Петра Митова от същото село. Завършва Самоковското духовно 

училище през 1905 г., но отказва духовен пост, учителствува в селата Габровница, Долно Церовене, в 

Добричко и в с. Долна Рикса. През 1910 г. се записва студент в Софийския университет “Св. Климент 

Охридски”. 

По време на войните (1912-1918 г.) е мобилизиран, прекъсва следването си и заминава на фронта. 

Участва в Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война като изминава пътя от редник в 

Трети Бдински полк до поручик – взводен командир и адютант във ІІ дружина на 35-ти пехотен Врачански 

полк. Запасен поручик – възпитаник на Школата за запасни офицери в Княжево. Два пъти е раняван и е 

награден с два ордена за храброст – войнишки и офицерски и с народен орден за военна заслуга. 

През 1920 г. завършва висшето си образование и се дипломира по специалността “правни и 

държавни науки”. След шестмесечен стаж в Ломския окръжен съд, става адвокат в гр. Фердинанд през 

1921 г.  

През 1924 г. построява моторна валцова мелница в родното си село и със свои близки образуват 

събирателно дружество “Мелница Слънце Гоцо Митов и С-ие” – с. Вълкова Слатина, чиято дейност е 

прекратена по взаимно съгласие през 1933 г. Същата година мелницата изгаря до основи, но по-късно е 

възстановена.  

Г. Митов се запознава с идеите на социализма и комунизма, но поради религиозно-патриотичното 

си възпитание прекратява дейността си през 1922 г. и става член на БЗНС. Избиран е през 1923 г. в 

настоятелството на Фердинандската околийска земеделска дружба. Отказва да положи клетва за вярност 

 
17 Пак там, с. 88-91. 
18 Пак там, с. 91. 
19 Пак там, с. 88. 
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на Александър Стамболийски. Има данни за участието му и в други политически формации до разтурянето 

на партиите през 1934 г.20  

По време на управлението на БЗНС Г. Митов е председател на Временната градска общинска 

тричленна комисия от 10 февр. до 9 юни 1923 г. Кмет е на града през периода (1934-1937 г.) За кмет на гр. 

Фердинанд Г. Митов е назначен на 30 май 1934 г. Помощник-кметове по време на неговото управление са 

последователно Нешо Тодоров, Иван Манджуков и Крум Стоянов – Морски. Неговото управление съвпада 

с времето на относително спокойствие и стопанско оживление в страната след икономическата криза от 

(1929-1933 г.).  

След преврата на 19 май 1934 г. изборните общински съвети са заменени с общински съвети, чиито 

членове са назначени и избрани лица. Главна фигура в общинското управление става кметът, назначаван 

от централната власт. Както посочва самият Г. Митов от назначаването му в края на м. май до средата на 

м. септ. 1934 г., той ръководи общината еднолично, като изпълнява и функциите на общински съвет. Към 

общината през 1934 г. са присъединени и селата Мала Кутловица (дн. кв. на града), Студено Буче, 

Белотинци, Баня (дн. Николово) и Ново село (дн. Благово), с което се увеличава и нейната територия и 

броя на населението.  

В общинските дела Г. Митов проявява завидни организаторски качества, енергия и съзидателен 

дух, съчетани с разумна пестеливост и стопанска предприемчивост. Като кмет Г. Митов полага големи 

усилия за подобряване работата на Общинското управление за напредъка на града и на неговата община.  

Особено внимание отделя на авторитета на общинската власт, като посочва, че служителите начело 

с кмета трябва да бъдат образец на честност и законност. С нарочна заповед Г. Митов задължава кметските 

наместници в селата на общината да се отнасят вежливо с населението, “да изслушват посетителите и да 

им дават нужните упътвания” и съобщава, че посещенията на господа гражданите при кмета са позволени 

по всяко време. Освен ежедневните грижи за поддържане състоянието на селищата в общината, се 

предприемат и благоустройствени мероприятия за промяна на техния облик. Още с първите си заповеди 

през 1934 г. кметът поставя задачата да се води борба за премахване на лошата традиция и навици да се 

живее при обстановка, каквато е била преди 50-60 и повече години, т. е. преди Освобождението. Г. Митов 

посочва, че жителите на града все още живеят в неомазани и небоядисани жилища, дворовете им са пълни 

с боклук, изхвърлянето на смет, помия и тор по улиците е обикновено явление. Според кмета 

подобряването на хигиената може да стане чрез създаване на необходимите навици и дисциплина у 

населението, като за това се използва и “законна принуда”. 

През първия мандат на кмета Г. Митов (1934-1937 г.) са предприети мерки за издигане авторитета 

на кметската власт, въведени са общинските символи – герб и знаме на града, счетоводна служба и служба 

за обществени грижи. За развитие на стопанската дейност ежегодно се организират културно-стопански 

изложби по време на панаира, сключен е заем за електрификация и водоснабдяване на града, за 

построяване на модерна кланица с хладилник и сушилня за кожи. Взети са мерки за организирано 

почистване на града и за промяна облика на сградите, жилищата и дворовете, отпуснати са места за 

установяване на войскова част. Започва строителството на днешната читалищна сграда, издава се 

общински вестник и е въведена е Златна книга на кмета21. Дейността на кмета на гр. Фердинанд Г. Митов и 

на общинското управление и неговите служби са допринесли за съществени промени в градската среда и 

цялостния облик на околийския център. Все повече жители на града се занимават освен със селско 

стопанство, но и с индустрия и търговия. В стопанската дейност продължава създаването на нови 

работилници, кооперации и фирми. Значителен напредък отбелязва предприемаческата дейност. По-

голяма активност проявяват съществуващите фирми и сдружения, създават се редица нови дружества, 

организации и съюзи. Всичко това по думите на Стоян Марков придава на Фердинанд все повече и повече 

изглед на град в най-широкия смисъл на думата.
Г. Митов продължава кметската си дейност и през периода (1937-1938 г.). На 23 май 1937 г. по 

покана на кмета Г. Митов е свикан новоизбраният общински съвет, след изборите на 21 март. с. г.  

 
20 Пак там, с. 115. 
21 Пак там, с. 116-121. 
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Първото заседание на общинския съвет се провежда в салона на читалище “Разум”. В препълнения с 

граждани салон е отслужен молебен, след което общинските съветници полагат клетва за вярна и честна 

служба на интересите на Общината, Отечеството и Царя, и подписват клетвените листове. Слово 

произнася околийският управител Тодор Пецев. Кметът Г. Митов изнася доклад за извършеното през 

периода (1934-1937 г.) и представя програма за бъдещата дейност на общината и на общинския съвет. В 

доклада се изтъква, че целта на общината е да създаде условия, удобни за модерния живот на селищата, 

които да се преобразят в материално и духовно отношение. Дейността на новият общински съвет, според 

кмета Г. Митов, трябва да се насочи към заздравяване на основните държавни институти, за сплотяване и 

единение на българските граждани в името на общия интерес – защита на Отечеството и неговото величие. 

През втория мандат на кмета Г. Митов продължава усилената строителна и благоустройствена 

дейност в града и общината – завършени са: камбанарията на черковния храм – (1936 г.), “Черния мост” и 

градската градина – (1937 г.), читалищната сграда – (1938 г.) По този повод представителите на 

търговското съсловие в града изказват похвала на кмета на страниците на в. “Наше слово” за неговите 

съзидателни дела и за градската градина – букета на града. Те предлагат за отплата на кмета Г. Митов, 

бюста му да се постави в нея за възпоминание на младото поколение за неговата дейност. Поставя се 

начало на музейното дело в града, открит е първият в областта общински родилен дом22. 

Посветил усилията си за стопанското и културно развитие, за напредъка на гр. Фердинанд и 

неговата община, Г. Митов е уволнен, според него несправедливо, поради доноси и клевети и за това, че е 

нарушил интересите на двама – трима по-видни граждани. Според едно по-късно полицейско сведение той 

е уволнен за “идейна непоследователност”. На 10 ноем. 1938 г. Г. Митов напуска кметската длъжност  

заслужил похвалите и уважението на фердинандските жители23.  

Гоцо Митов е изявен общественик – председател е на местното Археологическо дружество 

“Монтанензиум” – (1938 г.), членува в Адвокатския съюз, Популярната банка, Дружеството на запасните 

офицери, Съюза на бойците от фронта, Дружеството за закрила на децата, Читалището, Обществото на 

кавалерите на ордените за храброст и др. Известен е с ораторските си способности. Има къща на ул. 

“Хаджи Димитър” № 29 и файтон. Негова съпруга е Бонка Гоцова Митова със средно педагогическо 

образование. Имат син Димитър – следвал в Шумен, през 1940 г. е председател на Управителното тяло на 

студентската корпорация “Кутловица”, и дъщеря Маргарита. След прекратяването на кметската дейност 

през 1938 г., Г. Митов остава адвокат на частна практика до края на 50-те години. Има адвокатска кантора 

на ул. “Главна”.  

През 1947 г. мелницата му е национализирана. Според документите за национализация, моторната 

валцова мелница “Слънце” на Г. Митов и Стоян Цонов от с. Вълкова Слатина, при национализирането й 

работи с двигател – газоженен мотор с 50 к. с.,  обслужвана е от 6 работника, работи 10 месеца през 

годината, покрива разходите си и остава печалба. 

Г. Митов умира през 1958 г. в  София. След десетилетия на забрава, през 2000 г. е обявен за 

политик на ХХ столетие на Монтана в анкетата на “Огоста” радио, а Общинският съвет взема решение, 

улицата, на която се намира фирма "23 Септември” и СМК “Автомеханизация и автотранспорт”  да бъде 

именувана “Гоцо Митов”24. 

Тримата големи кметове на гр. Фердинанд – Игнат Попов, Тодор Грънчаров и Гоцо Митов са сред 

най-уважаваните и почитани личности на своето време, заслужили благодарността и признателността на 

своите съграждани. Дълг на поколенията,  израснали след 1944 г., е да познават техните дела, да 

възстановят спомена за тях в историческата ни памет и да продължат стореното от тях за благополучието и 

успехите на града в новия – ХХІ век.  

 

 
22 Пак там, с. 124-127. 
23 Пак там, с. 126-127. 
24 Пак там, с. 123. 
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СВЕДЕНИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФЕРДИНАНДСКОТО МАКЕДОНО – ОДРИНСКО 

ДРУЖЕСТВО (1895 – 1902 Г.) 

 

 През ян. 1895 г. в София се създава Върховен македонски комитет (ВМК) с председател Трайко 

Китанчев. Комитетът има за цел постигане на политическа автономия за населението в Македония и 

Одринско. От 1900 г. ВМК прераства във Върховен македоно-одрински комитет (ВМОК) и укрепва 

връзките си със създадената през 1893 г. Вътрешна македоно-одринска революционна организация 

(ВМОРО). Негово дело са въстаническите акции в Мелнишко – 1895 г. и в Горноджумайско през 1902 г. 

Видни ръководители на Комитета след смъртта на Трайко Китанчев са капитан Борис Сарафов и 

генералите Данаил Николаев и Иван Цончев. Дейците на ВМОК разчитат предимно на кадрови офицери в 

българската армия, които съставляват и основната част от неговия потенциал. ВМОК обединява и 

централизира дейността на многобройните комитети и дружества, чиито членове са български патриоти и 

бежанци от Македония и Одринско1. 

 Едно от създадените дружества в страната през този период е Фердинандското македоно-одринско 

дружество (ФМОД). Най-ранните сведения за неговата дейност се съдържат в Протокол №12 от 31.03.1895 

г., подписан от 4 фердинандски граждани – местни жители и преселници от Македония. Техните имена са: 

Д. Иванов, С. Х. Смилов, Г. Душков и Ив. Цеков. С резолюция те упълномощават Димитър Кацаров от 

София да ги представлява пред конгреса в столицата, за избиране на делегати за Европейската 

конференция по арменския въпрос. Те молят конференцията да разреши и македонския въпрос, според 

условията на чл. 23 и 61 от Берлинския договор. Така през 1895 г. е поставено началото на македонска 

организация в нашия град. 

 Официалното и създаване става на 29 юни с. г. когато около 60 граждани, събрани в черковния двор 

изслушват речта на Георги Назарчов за създаване на македонско дружество. Присъстващите приемат, че 

целта на дружеството - придобиване в Македония и Одринско на политическа автономия, приложена и 

гарантирана от Великите сили,  е “благородна и ползотворна за целия български народ”. Събранието 

избира настоятелство от 4 члена, с мандат от 1 г., което ще представлява дружеството и ще ръководи 

делата му. С явно гласоподаване са избрани: председател Георги Назарчов, подпредседател Димитър 

Иванов, секретар Спас Смилов, касиер Анто Станков, и 10 съветници, сред които са имената на  Гаврил 

Душков,  Иван Цеков, Игнат Попов, Стефан Николов, Коста Табаков и др. Препис от  протокола е 

изпратен на Македонското дружество в София и в него се съдържат  имената и подписите на 47-те  

учредители на дружеството3. Тук са имената на Григори Ценов, Лазар Михайлов, Георги Иванов, Димо 

Цонов, Първан Димитров, Коста Филипов, Петър Бокиловски, Стефан Лазаров и на други по-известни 

фердинадски граждани. 

 През м. юли с. 1895 г. в София е бил изработен печат на дружеството, с който са подпечатвани 

официалните документи. Печатът е имал форма на елипса, в средата на която са изобразени две длани, 

които се здрависват, символизиращи вероятно единството на организацията, под тях годината 1895, а 

околовръст  надписът ”Фердинандско македонско дружество”4.    

 За съжаление липсват сведения за следващите 3 години от неговата дейност 1896-1898 г.  Вероятно 

дружеството е ограничило или е прекъснало дейността си  през този период, причина за което е общия 

спад в дейността на ВМК и на МОД.  

От лятото на 1899 г., когато начело на Комитета застават енергични и предани български патриоти 

начело с поручик Борис Сарафов дейността на дружествата се активизира.  Вероятно тогава ФМОД е 

възобновило дейността си за което  свидетелства протокол  №1 от окт. 1899 г.5 Дружеството избира 

настоятелството в състав: Цоло Мислов, Атанас Драгоманов, Иван Илиев и Антон Попстоянов, и комисия 

за преглеждане сметките на старото настоятелство. Събранието натоварва настоятелството и комисията да 

 
1 История на България. Т. VІІ. С. , 1991, с. 449-451; Елдъров, Св. Културно-просветната дейност на Македоно-

одринската организация в България 1895-1903 г. Македонски преглед, 1994, кн. 2, с. 66-67.   
2 НБКМ, БИА, Ф. 224, оп. 1, а.е. 314, л. 5. 
3 Пак там, л. 6-7. 
4 Пак там, л. 12; а. е. 317, л. 2. 
5 Пак там, а.е. 314, л. 10. 
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изработи и проектоустав на дружеството. Сред новите имена в ръководството на дружеството са адвокатът 

Цоло Мислов6, депутат в ХІ и ХІV ОНС –1901 и 1908 г. и Антон Попстоянов7 – бежанец от с. Стояково 

Гевгелийско, учител във Фердинандското трикласно училище 1899-1902 г., секретар на ВМК “Станишев-

Карайовов” през 1902 г. и четник в четата на войводата Христо Чернопеев. 

В следващите години 1899-1902 г. дейността на дружеството  е отразена в протоколната книга на 

настоятелството която съдържа 24 протокола за времето от 26 окт.1899 до 23 юни 1902 г.8, и в  редица 

други  документи. В съответствие с устава и указанията на ВМОК, дружеството провежда редовни, 

извънредни и годишни събрания и заседания на настоятелството. Всички окръжни, писма и др. документи 

на ВМОК се завеждат и съхраняват в архивата на дружеството. 

Според чл. 3 от устава9, средствата за постигане целта на дружеството са: “печатно слово, отваряне 

читалище, вечерно училище…. сказки, вечеринки, театрални представления и др.; агитации и митинги”. 

 Голяма част от събраните средства при провеждане на патриотични и културни прояви се внасят в 

касата на ВМОК за освободителното дело, в т. ч. и за закупуване на оръжие и боеприпаси. Така на 7 

ноем.1899 г. ФМОД, подпомогнато от учителите, училищното и читалищно настоятелства, представя 

драмата “Хъшове” от Ив. Вазов, а прихода от 80 лв. е изпратен на Комитета в София10. По време на 

събрания на гражданството, театрални представления и вечеринки се организира събиране на волни 

пожертвования в пари и натура, чиито приход също е в полза на Комитета и дружествената каса. По 

инициатива на дружеството на 30 ян. 1900 г. е проведено събрание на фердинандските госпожи и 

госпожици, в салона на ІІІ класното училище, на което присъстват повече от 60 от най-първите гражданки. 

Избрана е комисия за събиране на помощи. На 6 февр. с. г. е проведено женско събрание със същата цел, 

след което са събрани пожертвования в пари и натура. В списъка на получените предмети са обикновени 

домашни вещи и принадлежности – моливи, възглавници, кърпи, чаши, ножици, гребен, бутилка вино, 

пакет тютюн, цигаре и др. С получените предмети дружеството организира на 11 май – Деня на Св.св. 

Кирил и Методий, лотария срещу 300 билета по 50 ст. Същата вечер е проведена и танцувална вечеринка в 

полза на освободителното дело и са събрани волни пожертвования в размер на 57 лв.  В крайна сметка от 

лотарията и вечеринката на 11 май е получен чист приход от 163,90 лв., от които 144 лв. са изпратени на 

ВМК, а остатъкът от 19,90 лв. е за текущи нужди на дружеството. От публична продажба на останалите от 

лотарията предмети постъпва приход от 29,30 лв.11 Дружеството организира представление и на 6 ян. 1901 

г., но то приключва със загуба от 8 лв.12  На 23 февр. следващата 1902 г. също е организирана лотария и 

вечеринка от които е получен чист приход, в т. ч. и от волни пожертвования в размер на 143,55 лв.13 

Друг източник на доходи за дружеството са облигациите по заема на Комитета, които се продават в 

града от представител на дружеството. За подпомагане на участници в освободителните борби в 

Македония, дружеството отпуска парични помощи, какъвто е случая със Стефан Мандалов, от с. Стояково, 

Гевгелийско, участник в четата на Кръстю Асенов. Ст. Мандалов се установява в гр. Фердинанд и  през 

1902 г. дружеството му отпуска помощ от 20 лв.14 За периода 3 окт.1899 г. – 23 юли 1900 г. дружеството е 

получило приходи в размер на 485,40 лв., от които от членски внос 128 лв. и е превело на Комитета в 

София 324 лв.15 

Касиерите на дружеството водят стриктно финансовите документи и отчитат всички получени 

приходи и извършени разходи. Освен събирането на членския внос в размер на 50 ст. който се отчита с 

разписки по образец на ВМК, отчитат се и средствата от получените волни помощи и дарения. На отчет се 

 
6 Герасимов, Й. Монтана, Кутловица, Фердинанд, Михайловград – Кратка летописна история, С. 1991, с. 13, 16. 
7 Сб. Архивите говорят. Из архива на Гоце Делчев. С. 2003, т. 25, с. 429; ДА Монтана, Ф. 481 К, оп. 1, а. е. 5, л. 48, 59, 

69. (Антон Попстоянов е секретар на ВМК “Станишев – Карайовов” през 1902 г. и четник в четата на войводата Христо 

Чернопеев).  
8 НБКМ, БИА, Ф. 224, оп. 1, а.е. 314, л. 12-36. 
9 Пак там, л. 1-4. 
10 Пак там, л. 12-13. 
11 Пак там, л. 16, 17, 19; а. е. 316, л. 17, 19, 21, 23. 
12 Пак там, а. е. 314, л. 27. 
13 Пак там, л. 32. 
14 Из архива на Гоце Делчев..., цит. съч., с. 429; НБКМ, БИА, Ф. 224, оп. 1, а. е. 314, л. 32.  
15 НБКМ, БИА, Ф. 224, оп. 1, а. е. 316, л. 35. 
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водят входните и лотарийните билети, пощенските и транспортните разходи, разходите за цветя, за свещи, 

за подковаване и храна на коня на Антон Попстоянов при обиколка в селата по дружествени работи и пр.16 

Тази пословична честност и пестеливост по отношение на народната пара е позната от времето на ВРО на 

В. Левски, но тя  е характерна и за дейността на ВМК и на МОД в страната. 

 ФМОД участва в работата на ВМК чрез своите делегати, избирани за ежегодните конгреси на 

организацията. Съгласно Окръжно № 694 на ВМК, на 16 юли 1900 г. за делегат на VІІ конгрес е избран А. 

Попстоянов17. Вероятно поради неизбирането на председателя на настоятелството Ц. Мислов за делегат, 

на следващия ден той подава оставка, която не е приета. За да преодолее кризисния момент, на 21 юли 

настоятелството приема оставката на Ц. Мислов, а до следващото общо събрание длъжността изпълнява 

подпредседателя Атанас Ив. Драгоманов. Според протокола на ВМОК от 8 авг.1900 г. дружеството вече е 

избрало нов състав на настоятелството, но е изказало недоверие на своя делегат А. Попстоянов. Комитетът 

обаче застава на страната на А. Попстоянов и решава да изпрати свой представител за преодоляване на 

възникналите разногласия18.   

Решено е да се свика общо събрание на членовете на дружеството на 16 септ. 1900 г. в чиито дневен 

ред освен четене на окръжни са включени и въпросите: отчет на настоятелството и на делегата на VІІ 

конгрес на ВМК и избор на ново ръководство. Като актив на дружеството е отчетено основаването на 

негов клон в с. Смоляновци и подготвяне на условията за създаване на клонове в и други села на 

околията19.  

За делегат на следващия извънреден VІІІ конгрес на ВМОК,  присъстващите на събранието на 11 

март 1901 г., 21 членове на дружеството избират Ц. Мислов. На 2 апр. с.г. на извънредно събрание, поради 

отказа на Ц. Мислов от делегатския мандат и отсъствието му от събранието, на негово място е избран 

Стоян П. Михайлов20. 

Ценен източник за настроенията в дружеството в този момент  е писмото на споменатия участник в 

борбите на Македония Ст. Мандалов до Гоце Делчев от 11 май 1902 г.21 Мандалов, който е в тежко 

материално положение моли Г. Делчев за помощ – пари и някаква работа за него. Съобщава за своя земляк 

в гр. Фердинанд – А. Попстоянов, при който е пристигнала и неговата майка. По повод състоянието на 

дружеството, той пише следното: “Тук във Фердинанд са в недоумение, за дето не можаха да присъстват в 

извънредния конгрес.. (ІХ извънреден конгрес на ВМОК – юли – август 1901 г. – София) Те не можаха да 

получат покана от дружеството в София и от вътре. Тълкуват си, че писма трябва да са изпратени от 

София, но трябва пък да са задържани от някой член техен. Стоянов е дошъл до полуда за дето не можаха 

да изпратят от тук някой. Също и Г. Тишинов и на двамата им е жал. Адрес. А. Попстоянов, учител, гр. 

Фердинанд.” Г. Тишинов – също е учител във Фердинандското трикласно училище 1901-1902 г. и делегат 

на конгреса, според неговата брошура “Стига вече”, С., 1902 г.22  

Редовно събрание на дружеството е свикано на 22 юли 1901 г., на което е приет отчета на 

настоятелството и е избрано ново настоятелство в състав от 5 члена. За делегат на редовния ІХ конгрес на 

ВМОК е избран А. Попстоянов, На събранието присъства и председателя на Смоляновското МОД. На 

следващия ден настоятелството избира за председател Ат. Драгоманов, подпредседател Ник. Бабачев, 

секретар А. Попстоянов, касиер Ив. Илиев и помощник- касиер Г. Кръстев23. 

В дейността си ФМОД отделя внимание на агитацията и разпространението на печатни материали 

за осведомяване на  обществеността по македонската революционна борба. С писмо до кметския 

наместник в с. Студено буче от 28 февр.1900 г.24 дружеството изпраща 5 бр. позиви на ВМК, които да се 

залепят на най-видно място в селото. На 14 окт. с. г. дружеството уведомява общинските управления в 

околията, че Комитетът изпраща до всички общини в страната своя печатен орган в. ”Реформи” и настоява 

 
16 Пак там, а. е. 317, л. 39. 
17 Пак там, а. е. 314, л. 18. 
18 Сп. ИДА, 1986, т. 51, с. 112. 
19 НБКМ, БИА, Ф. 224, оп. 1, а. е. 314, л. 23; а. е. 316, л. 52. 
20 Пак там, а. е. 314, л. 24-26. 
21 Из архива на Гоце Делчев, цит. съч., с. 428-429. 
22 ДА Монтана, Ф. 481 К, оп. 1, а. е. 5, л. 69; Из архива на Гоце Делчев..., цит. съч., с. 429. 
23 НБКМ, БИА, Ф. 224, оп. 1, а.е. 314, л. 28-30. 
24 Пак там, а. е. 316, л. 34. 
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за продължаване на абонамента им за следващото тримесечие25. Целта на разпространението на вестника е 

да се подпомогне освободителното дело и да се информира населението за развитието на македоно-

одринския въпрос. Дружеството използва възможностите на комитетския вестник и да изрази публична 

благодарност към своите членове и жителите на гр. Фердинанд и близките села за направени дарения или 

за организирани културни прояви. Сред тези прояви са  танцувалните вечеринки по случай Нова година и 

официалния празник на организацията – 19 февр. (подписването на Санстефанския мирен договор), 

театралните представления и др. С материална и с просветна цел дружеството пласира брошурите: “Може 

ли Турция да живей” и “Европейската дипломация и македонския въпрос”26. 

От лятото на 1902 г., когато противоречията във ВМОК довеждат до неговото разцепление, 

дейността на ФМОД също е белязана със засилващи се разногласия. На последното годишно събрание на 

дружеството на 23 юни 1902 г., освен годишния отчет, избиране на настоятелство и делегат за Х редовен 

конгрес на организацията, се разискват и “мерки за усилване деятелността на дружеството”. От 37 членове 

присъстват 30. Предлага се да се събират волни пожертвования през предстоящия харман, както и да се 

държат сказки, за да се заинтересува обществото от македонския въпрос. В настоятелството са избрани 8 

души, от които 5 членове и 3 съветници. За делегат на конгреса е избран А. Попстоянов. Членовете на 

настоятелството избират за председател Ат. Ив. Драгоманов, подпредседател А. Попстоянов и секретар 

Ал. Дюкмеджиев27. 

Особено драматично протича редовното събрание на дружеството на 13 авг. 1902 г. на което 

присъстват 17 членове, а на дневен ред е отчета на делегата на Х конгрес – А. Попстоянов. Той съобщава, 

че Комитетът на Михайловски (Стоян Михайловски) е извършил куп нередности и нарушения на 

статутите и по тези причини, той, заедно с други делегати са избрали нов Комитет с председател Станишев 

(инж. Христо Станишев). 

В действителност след изостряне на отношенията между отделните групи, мнозинството в 

Комитета начело с Иван Цончев не допуснало на конгреса делегатите, привърженици на Вътрешната 

организация. Останалите делегати избрали нов комитет с председател Христо Станишев, подпредседател 

Т. Карайовов, секретар А. Попстоянов и съветници П. К. Яворов и Ст. Петров28. 

 Това разделя членовете на дружеството и в дебатите се изразяват противоположни мнения. Д. 

Касабов, Хр. Партениев и Г. Душков – не одобряват поведението на делегата и поддържат стария комитет, 

докато Ал. Дюкмеджиев и Ив. Димитров подкрепят действията на А. Попстоянов и новия комитет. 

Предложено е да се гласува: “Одобрява ли дружеството поведението на делегата и да поддържа ли новия 

комитет?” Резултатът от гласуването е: 9 от  присъстващите членове на дружеството одобряват 

поведението на делегата, а 8 не. Приема се дружеството да поддържа новия комитет29. По този начин 

разцеплението в което се намира ВМОК дава своето отражение и върху състоянието на ФМОД. Макар и с 

прието решение в подкрепа на новия комитет, членовете на дружеството не проявяват единство в 

бъдещите си действия. На 22 септ. с. г. е проведено извънредно събрание в читалищния салон, от което е 

запазен само част от протокола30. На събранието се изразява мнение да се подготви резолюция до двата 

комитета,  и да се изпращат парите на стария комитет. Това са последните сведения за дейността на 

дружеството, които показват, че съществува и стремеж към намиране на изход от създалото се положение, 

включително и чрез помирение и обединяване на двата ВМОК.    

 Без отговор за сега остават въпросите за отношението на дружеството към подготвеното от 

Комитета Михайловски-Цончев Горноджумайско въстание през същия месец – септември 1902 г., и за 

състоянието му до официалното прекратяване дейността на ВМОК и на дружествата в страната на 31 ян. 

1903 г. Остава открит и въпросът за подкрепата от членовете на дружеството в нелегалност на най-

голямата проява на освободителното дело в Македония и Одринско – Илинденско-Преображенското 

 
25 Пак там, л. 49. 
26 Пак там, л. 17, 35, 60, 82. 
27 Пак там, а. е. 314, л. 33-35. 
28 История на България, цит. съч., с. 468; Пандев, К. Националноосвободителното двежение в Македония и Одринско 

1878-1903. С.,1979, с. 294-295. 
29 НБКМ, БИА, Ф. 224, оп. 1, а. е. 314, л. 35. 
30 Пак там, л. 201. 
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въстание от 1903 г. Едва ли е пълна информацията, че само една пушка (кринкова) е  притежавало 

дружеството и, че не е изпращало материали в Комитета, както гласи  писмото му  от 27 юни 1901 г.31 

Независимо от това, с активната дейност на своите членове – почти половината от които са 

македонски преселници, а другите – местни жители, ФМОД  е дало според възможностите си, определен 

принос в подкрепа на освободителната борба. (Според сведенията за членовете и за членския внос към 1 

ян.1901 г. общото им число е 72, от тях родом от Македония са 30, от България 40 и други 2)32. Негова 

заслуга  е приобщаването на различните слоеве от населението с помощта на устното и печатно слово и 

обединението на патриотичните сили от града и околията, в името на справедливата кауза на българите в 

Македония и Одринско.                        

 

 
31 Пак там, а. е. 316, л. 105. 
32 Пак там, л. 104. 
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УЧЕБНОТО ДЕЛО В ГР. ФЕРДИНАНД (1901 – 1918 Г.) 

 

Настоящото изследване е продължение на научното съобщение “Просветното дело в гр. Фердинанд 

след Освобождението”, публикувано през 1993 г. в сб. “100 години от обявяването на Кутловица за град”1. 

Целта на съобщението е да проследи развитието на просветното дело в града в различните видове и 

степени учебни заведения от началото на века до края на Първата световна война. 

 През разглеждания период продължава дейността си първоначалното (основно) училище “Св. св. 

Кирил и Методий” с четиригодишен курс на обучение и трикласното, наричано още главно училище, а от 

1905 г. – прогимназия “Княз Борис” с тригодишен курс на обучение. 

Учебният процес е организиран на основа учебния план и учебните програми от 1894 г. През 1907 г. 

е въведен нов учебен план и нови учебни програми, с които се усилва възпитанието на учениците в 

религиозен и патриотичен дух. Целта на обучението е да се положи основа за цялостно и хармонично 

развитие на децата. Според закона за народната просвета от 1909 г. т.н. Мушанов закон, обучението в 

първоначалните училища е задължително и безплатно, докато в прогимназиите е безплатно, но още не е 

задължително2. 

Наред с държавните училища в гр. Фердинанд съществуват и няколко частни училища – Турско 

първоначално училище и Еврейско (Израелско) училище3. В началото на века са открити и първите 

професионални училища в града – Частно женско професионално училище “Надежда” – 1908 г. и Окръжно 

модерно кошничарско училище – 1911 г. По време на Първата световна война се поставя началото на 

Фердинандската непълна смесена гимназия.  

Положението на учителите по онова време не било завидно. Всяка година голяма част от тях 

променяли мястото на учителстването си, а началните учители могли да бъдат уволнявани с решение на 

училищното настоятелство и по време на учебната година. Най-често учителите са били уволнявани 

поради немарливо изпълнение на задълженията, поради слаб успех на учениците и липса на училищна 

вещина. Членовете на училищното настоятелство ежегодно оценяват качествата и поведението на 

учителите и вземат решение за тяхното оставане през следващата учебна година. За слаб успех на 

учениците настоятелството ги освобождава, а решението подлежи на утвърждаване от окръжния 

училищен инспектор във Враца. 

Дейността на учителите и резултатите от обучението често са предмет на обсъждане от учителския 

съвет (УС) и училищното настоятелство. Като причини за слабия успех на учениците през 1905 г. се сочат 

недостатъчната първоначална подготовка, лошата домашна обстановка и недостатъчния домашен контрол. 

Препоръчват се по-чести ревизии на ученическите квартири4. 

През 1903 г. поради встъпване в брак е освободена учителката Райна Пастърмаджиева5. Самите 

учители подкрепят подобни решения. През 1903 г. при обсъждането на Закона за основното и средно 

образование предлагат да не се допускат да учителстват съвместно мъж и жена – учители, защото се 

пренебрегва учебната работа в интерес на домашната6.   

В началото на всяка учебна година учителският съвет одобрява учебниците, по които ще се води 

обучението по български език, христоматия, аритметика, геометрия, физика, химия, българска история, 

минералогия, френски език, пеене. В края на годината се провежда беседа с учениците от отделенията и 

годишен изпит с учениците от отделните класове по всички предмети. 

 При обсъждането на новата учебна програма през 1904 г. възникват спорове във връзка с 

изучаването на учебния предмет “Закон божи”. На околийската педагогическа конференция в гр. 

Фердинанд на 9 май с.г. “мнозинството взема решение да се изхвърли учебния предмет “Закон божи”, като 

 
1 Сб. Научна конференция  “100 години от обявяването на Кутловица за град”, Враца, 1993, с. 100-106. 
2 Чакъров, Н. Д. Дойчев и О. Обрешков. История на образованието и педагогическата мисъл в българия, т. ІІ, С., 1982, с. 

79, 81, 101. 
3 Марков, Ст. Град Фердинанд. Антропогеографски проучвания, Лом, 1944, с. 40, 41. 
4 Държавен архив Монтана (ДА Монтана), Ф. 481, оп. 1, а. е. 5, л. 132. 
5 ДА Монтана, Ф. 3 К, оп. 1, а. е.4, л. 24; а. е. 5, л. 47. 
6 Пак там, Ф. 481 К, оп. 1, а. е. 5, л. 92. 
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предмет отвлечен”7.  На следващия ден – 10 май гражданството свиква митинг в черковния двор, на който 

настоява да бъде закрита конференцията, да се затвори класното и основното училище, а виновните 

учители да бъдат уволнени. В тази обстановка училищното настоятелство взема решение да бъде уволнен 

учителят Гаврил Душков – известен читалищен деятел, поради заниманията му с явно партизанство. 

Училището действително било затворено за една седмица, а занятията били възобновени едва след 

пристигането на представител на МНП8.  

 Един от въпросите, които стои постоянно на вниманието на УС е въпросът за положението на 

бедните ученици и мерките за тяхното подпомагане и облекчаване положението на техните родители. УС 

освобождава от такса бедни ученици, при условие, че нямат слаб успех и не повтарят класа. По 

изключение били освободени през 1902/1903 учебна година учениците Цанко Дончев и Петър Трайков 

като деца на опълченците Дончо Ватев и Трайко Христов9. През 1905/1906 учебна година са освободени от 

училищна такса учениците: Георги Дамянов от с. Лопушна (дн. Г. Дамяново), Гаврил Генов и Аврам 

Стоянов от с. Соточино (дн. Г. Геново) – известни по-късно функционери на комунистическата партия.  

Към третокласното училище е създадено и дружество за подпомагане на бедни ученици, чийто 

фонд през 1904 г. възлиза на 544,71 лв. От фонда се отпускат средства по решение на учителския съвет за 

закупуване на дрехи и обувки на нуждаещи се ученици10. 

 Независимо от трудностите броят на учениците в града непрекъснато се увеличава. По данни на 

кмета Тодор Грънчаров през 1914 г. прогимназията се посещава ежегодно от около 300 ученика, от които 

50 всяка година завършват, но само малцина от тях продължават образованието си. В прогимназията се 

обучават ученици не само от града и околията, но и от Берковска околия. Като изтъква предимствата на гр. 

Фердинанд поради неговото местоположение кметът Т. Грънчаров поставя през 1914 г. въпроса за 

откриване на четвърти (първи гимназиален) клас. В подкрепа на това предложение е решението на 

общината за построяване на едно солидно учебно здание с 18 класни стаи, което може да се развие в 

непълна гимназия. И така на 21 апр. 1914 г. Фердинандският градски общински съвет в присъствието на 

училищните настоятели и директора на прогимназията Йордан Гьошев, взема решение да се ходатайства 

пред окръжния училищен съвет – Враца и министъра на Народното просвещение за откриване на четвърти 

(първи гимназиален клас) в града през 1914/1915 учебна година11.   Това искане на фердинандската 

общественост не било удовлетворено от Окръжния училищен съвет – Враца и МНП, поради което една 

година по-късно на 25 май 1915 г. общинският съвет отново взема решение “най-настоятелно да се 

ходатайства…за откриване на първи гимназиален клас през 1915/1916 учебна година12. 

 Действително началото на Фердинандската непълна смесена гимназия е поставено през 1915/1916 

учебна година, когато за първи път се обучават ученици в първи гимназиален клас. Доказателство за това 

твърдение е Протокол № 14 от 13 май 1916 г.13 на Фердинандската смесена прогимназия, в който са 

посочени имена на ученици от първи гимназиален клас през учебната 1915/1916 г. – Сава Иванов, Кирил 

Петров, Виктория Емануилова, Младен Кръстев и др. Запазен е още един документ в подкрепа на тази теза 

– Списък на учениците за поправителен изпит от първи гимназиален клас през учебната 1915/1916 г. 

съставен на 26 авг. 1916 г.14  Самият факт, че на 25 май 1915 г. общинският съвет взема решение за 

предстоящо откриване на първи гимназиален клас отхвърля написаното от Стоян Марков, че непълна 

гимназия в града е открита през 1914/1915 учебна година15. Не отговаря на истината и твърдението, че 

непълната гимназия в града е създадена през 1917/1918 учебна година16.   

 
7 Пак там, Ф. 3К, оп. 1, а. е. 48, л. 41, 42. 
8 Пеков, Д. Учителското социалистическо движение в Берковска, Фердинандска и Ломска околия (1895-1912 г.) – 

Известия на музейте в Северозападна България, № 12, 1987, с. 141. 
9 ДА Монтана, Ф. 481 К, оп. 1, а. е. 5, л. 90. 
10 Пак там, л. 111, 138. 
11 Пак там, Ф. 3 К, оп. 1, а. е. 11, л. 75. 
12 Пак там, а. е. 13, л. 28, 29. 
13 Пак там, Ф. 481 К, оп. 1, а. е. 6, л. 84, 85. 
14 Пак там, л. 93, 93 гр. 
15 Марков, Ст. Цит. съч. с. 40. 
16 ДА Монтана, Ф. 481 К, Историческа справка. 
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През 1916/1917 учебна година се открива втори, а през 1917/1918 учебна година и трети 

гимназиален клас. 

 Неразделна част от учебната работа в основно училище и прогимназията е възпитателната и 

извънкласната дейност. През 1904 г. е отбелязана 25-годишнината от смъртта на Л. Каравелов, открита е 

подписка между гражданите и са събрани 114 лв. за фонд “Паметник на Л. Каравелов”17. Две години по-

късно е отбелязана и 25-годишнината от смъртта на Неофит Рилски18. Тържествено се празнува 11 май – 

Денят на Св. св. Кирил и Методий – патронен празник на основното училище, местния празник 14 окт. – 

Петковден, а първия ден след Великденската ваканция е определен за беседа на учениците за св. Климент 

Охридски. 

 От дадените представления и вечеринки през  зимата на 1903/1904 г., класното училище събира 117 

лв., от които изпраща 80 лв. в София за подпомагане на бежанците от Македония, а останалите 37 лв. 

предоставя на градското читалище19. 

 Литературно-музикалните програми се изнасят в салона на основното училище до джамията. Тук 

според спомени на съвременници през 1903/1904 г. са организирани първите театрални представления в 

града. Тогава е представена драмата на Васил Друмев “Иванко”, а първи театрални дейци са учителите 

Кирил Греков, Тодор Денчев, Камен Димов, Гаврил Душков и др. След 1912 г. театралните представления 

се играят на новопостроената сцена в читалището, а организирането им е дело на любители – младежи и на 

учениците: Стефан Савов – известен по-късно театрален деятел и Методи Ташев. Според същите спомени 

в представленията е взела участие и Ангелина Бонова – една от заслужилите учителки в този край20.       

 За разширяване на духовния кръгозор на учителите и учениците допринася и училищната 

библиотека, чийто фонд ежегодно се обогатява. Решения за закупуване на отделни заглавия и за отпускане 

на средства взема УС. През 1901 г. се получават 8 списания, между които “Училищен преглед”, Учител”, 

“Български преглед”, “Българска сбирка” и др. Закупени са романите “Под игото”, “Нова земя”, “Самуил”, 

картини и атласи за ученическата библиотека. През 1908 г. са одобрени от учителския съвет произведения 

на Маркс, Енгелс, Чехов и Горки за учителската библиотека21. 

 През разглеждания период за първи път срещаме сведения за проведени ученически екскурзии от 

местната прогимназия. През 1912 г. учителският съвет взема решение за провеждане на екскурзия от 1 до 3 

май до с. Клисура (дн. с. Бързия) през Берковица и обратно с третите класове без ученичките. На 15, 16 и 

17 май с. г. е организирана екскурзия до София с научна цел с всички желаещи ученици и ученички от 

третите класове на прогимназията22.    

Сериозен проблем за общинския съвет и училищното настоятелство е осигуряването на учебните 

заведения с необходимите материални условия и финансови средства. Основните източници за тяхната 

издръжка са МНП, общината и приходите от училищна такса. Най-голям дял от тях заемат средствата от 

общината, тъй като училищата нямат почти никакви имоти. Част от събраните средства от училищна такса 

също били използвани за покриване разходите в обучението – за закупуване на ученически пособия – 

плочи, калеми, пламваси, тетрадки, читанки, перодръжки, мастило и др. за подпомагане на бедни ученици, 

за обогатяване на библиотеката и за екскурзии. След 1909 г. когато обучението и в прогимназиите става 

безплатно, спират приходите от училищна такса. 

Макар общината да заделя значителна част от своите приходи за издръжка на двете училища, тя не 

е в състояние да осигури сама необходимите средства. Поради недостатъчните помещения за учебни 

нужди, тя наема ежегодно частни сгради, за които плаща наем. Доставянето на пособия и училищен 

инвентар често се отлага по бюджетни причини. За да преодолее затрудненията общинският съвет възлага 

през 1906 г. на градския кмет да ходатайства за парична помощ от МНП в размер на 5 000 лв. за издръжка 

 
17 Пак там, а. е. 5, л. 106. 
18 Пак там, л. 147. 
19 Пак там, л. 107 гр. 
20 Пак там, Ф. 379 К, оп. 1, а. е. 1, л. 14; а. е.2, л. 12, 17, 18, 45. 
21 Пак там, Ф. 481 К, оп. 1, а. е. 5, л. 63, 65 гр., 183. 
22 Пак там, а. е. 6, л. 25 гр., 26, 65 гр. 
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на прогимназията23. През с.г. общинският съвет задължава родителите на учениците да докарат през 

зимния сезон по 2 куб. м. или едни натоварени кола дърва за огрев24.  

 Сградата в която се обучават учениците от двете училища е строена през 1891-1982 г. и в началото 

на века се оказва недостатъчна за нуждите на града. Ново училищно здание за прогимназията е построено 

през 1905 г. от предприемача Христо Грънчаров от Берковица на стойност 20 368 лв.25 От учебната 

1906/1907 г., когато трикласното училище се премества в новопостроената сграда, в старото училищно 

здание се обучават само учениците от основното училище. След няколко години се оказва, че и 

помещенията в новопостроената сграда са недостатъчни. Затова на 12 юли 1909 г. общинският съвет 

отправя молба до Окръжния училищен съвет – Враца за отпускане на 50 000 лв., които заедно с 

предвидените от общината 20 000 лв. да се използват за започване на ново училищно здание26. За събаряне 

е определено старото училищно здание в кв. 51 в старото турско гробище между улиците “Сливница”, 

“Джамийска ливада” и наследницата на Зейнил Мустафов27. 

През 1908 г. е открито частно професионално или стопанско училище “Надежда” на Йорданка 

Добрушка. В него се приемат девойки от 15 годишна възраст, които се обучават да кроят и шият. 

Материалните условия в училището са неблагоприятни поради което общинският съвет наред с 

отпускането на парична помощ през 1911 г., препоръчва да се наеме по-добро и хигиенично помещение28. 

 През 1911/1912 учебна година Окръжната постоянна комисия в гр. Враца открива в града ни 

модерно кошничарско училище с управител Александър Господинов и учител Илия Царев. Училището се 

е помещавало в частни сгради на Иван Димитров на ул. “Врачанска” (дн. ул. “Александър Стамболийски”) 

и на Теофил Иванов – срещу общинския площад. За подпомагане на училището градската община 

предоставя място от 10 000 кв. м. за върбова плантация и тел за ограда29. За годишния изпит през 1914 г. 

учениците от втори курс е трябвало да изработят един елипсовиден панер и една кошница с два капака30.   

В последните години на разглеждани период учебното дело изпитва  неблагоприятното влияние на 

войните от 1912–1918 г. Особено тежко е състоянието на материалните условия на обучение. Често 

сградите се реквизират за квартири на военни, болници, складове и др., с които неминуемо се нанасят 

щети на училищната покъщнина. През 1913 г. в сградата на фердинандската прогимназия се настаняват 

окупационни румънски войски, които нанасят щети на физико-химическия кабинет, на ученическата и 

учителската библиотека и на други помещения31. Поради мобилизация учебните занятия са преустановени, 

на учениците е дадена ваканция за да помагат в полската работа, а учебните срокове са съкратени. Една 

част от учениците са принудени да напуснат училище и да участват в осигуряване прехраната на своите 

семейства. През 1917 г. 18 ученика от І и ІІ клас на Фердинандската непълна гимназия подават молби за 

записване, тъй като са напуснали училище за да помагат на семействата си32. През военните години силно 

се влошава и ученическата дисциплина. 

 Независимо от материалните и финансови затруднения учебното дело в града се подобрява, 

равнището на грамотност на населението се повишава от 28 % през 1900 г. на 61 % през 1920 г.33 Най-

голямото постижение на учебното дело е изградената училищна мрежа със 7 държавни и частни учебни 

заведения. Учениците от гр. Фердинанд и околията имат възможност да получат не само 

общообразователна подготовка, но и определени професионални знания, а най-ученолюбивите от тях да 

постъпят в непълната, а от 1943/1944 учебна година и пълна смесена гимназия и да завършат по-високо за 

времето си образование. 

 
23 Пак там, Ф. 3 К, оп. 1, а. е. 7, л. 31. 
24 Пак там, л. 28. 
25 Пак там, а. е. 6, л. 17, 18. 
26 Пак там, а. е. 8, л. 66, 67. 
27 Пак там, а. е. 10, л. 111. 
28 Пак там, а. е. 9, л. 105, 106. 
29 Пак там, а. е. 9, л. 40; а. е. 10, л. 30, 31; а. е. 11, л. 23. 
30 Врачански вестник, № 24, 12 юли 1914. 
31 ДА Монтана, Ф. 481 К, оп. 1, а. е. 6, л. 40. 
32 Пак там, л. 112. 
33 Марков, Ст. Цит. съч. с. 68. 
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ГИМНАСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО “КУТЛОВСКИ ЮНАК”  

(1903-1945 Г.) 

  

 През 1903 г. Фердинандският вестник “Ръководител” известява на своите читатели, че на 5 юни с.г. 

в града е основано гимнастическо дружество с името “Кутловски юнак”. И още същата година на големия 

християнски празник Петровден, дружеството урежда градинско увеселение на площада. Тук пред 

жителите на града юнаците манифестират със знаме и с хубава униформа с бял калпак1.  

Фердинандското гимнастическо дружество “Кутловски юнак” е съставна част на Съюза на 

българските гимнастически дружества ”Юнак”, основан в София на 15 авг. 1898 г. с представители на 15 

дружества от страната. Град Фердинанд е включен в Софийска юнашка област – една от петте области на 

които е разделена страната. Девиз на членовете на съюза е “Здрави и силни – дружно за отечеството”. 

Печатни органи на съюза са изданията “Здраве и сила” и “Главатар”2. По време на войните за национално 

освобождение и обединение на България, дейността на гимнастическите дружества „Юнак” е 

преустановена. 

Ежегодно ръководството на Съюза определя задачите на дружествата в рамките на две полугодия – 

от м. септември до м. февруари и от м. февруари до м. юни. Предвидените дейности са: разучаване на 

строевия устав, упражнения, представяне на вечеринки с гимнастически номера пред гражданството. 

Организират се състезания между четите в дружеството, откриване на летния юношески сезон с 

манифестация и масови игри, отпразнуване празника на дружеството със състезания по бягане, скачане с 

награди за отличилите се; екскурзии през лятото, както и юнашки срещи с други дружества, участие в 

областни и общи юнашки събори и пр.3     

Съюзът на българските гимнастически дружества организира на две години общ съюзен събор, в 

който участват всички дружества. За отбелязване е, че през периода 1910-1924 г. юнашки събори не са 

провеждани. 

Членовете на юнашките дружества имат определена униформа, която са задължени да си приготвят 

на свои разноски. Тя е диференцирана според възрастовите особености на членовете на дружествата. 

Гимназиалните юноши имат следната форма: черни обувки, чорапи и панталон, бяла юнашка риза и 

ученическа куртка с черен шнур на лявото рамо, юнашки калпак и колан. Освен тази форма имат още 

парадна, която включва чизми, брич панталон, трикольорна лента върху ризата с името на града (на 

дружеството), съюзна значка, а на левия ръкав шнурове за годините на членството. Следва игралната 

форма с леки обуща, трико с трикольорен пояс и лента, а накрая е походната форма4.    

Няма сведения за дейността на дружество „Кутловски юнак” за първите две десетилетия от 

неговото създаване. Според по-късни данни, то е преустановило дейността си след 1905-1906 г. Едва от 

средата на 20-те години на миналия век има запазени документи за структурата, организацията и изявите 

на дружеството. 

На 4 дек. 1925 г. дружеството възстановява дейността си и приема на общо събрание свой устав, 

който е предшестван от подготвения за приемане устав на Областта на гимнастическите дружества от 

Ломска и Фердинандска околии5. 

Областната юнашка организация на Ломска и Фердинандска околии организира ежегодно областен 

събор, в който участват всички дружества от областта. Найменованието на организацията е „Юнашка 

област на Ломска и Фердинандска околии”. Организацията ръководи цялостната дейност на 

гимнастическите дружества „Юнак” с помощта на управително тяло, областен главатар и главатари от 

отделните населени места, и съдейства за взаимното поддържане и подпомагане на дружествата от двете 

околии6.   

 
1 Герасимов, Й. Монтана, Кутловица, Фердинанд, Михайловград – кратка летописна история, С., 1991, с. 14.  
2 Държавен архив Монтана (ДА Монтана), Ф. 3 К, оп. 1, а. е. 112, л.1. 
3 Пак там, л. 7-9. 
4 Пак там, л. 9-12. 
5 ЦДА, Ф. 262 К, оп. 1, а. е. 155, л. 160; Апостолова, З. Гимнастическите дружества в България и приносът на „Дунавски 

юнак” – Лом за развитието на физическата култура 1895-1945, С., 2003, с.141. 
6 Апостолова, З .Цит. съч., с.143. 
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Според устава на дружеството в гр. Фердинанд, управителни тела са настоятелството и контролната 

комисия. Целта на дружеството е да развива и укрепва физическите сили на свойте членове, да развива 

дружелюбие между тях, обществена солидарност и национално чувство. Действителен член на 

дружеството може да бъде всеки, който е навършил 17 години, не е ученик и се ползва с добро име сред 

съгражданите си. За желаещите ученици да участват в дейността на дружеството се организират чети от 

ученици и ученички. Дружеството има собствено знаме и печат, и организира юнашката година, която 

започва на 1 септ. и завършва на 31 авг., като гимнастическите упражнения се организират два пъти 

седмично7. 

Ръководството на дружеството се състои от управителен съвет от пет члена с председател, а 

предводителите, които водят  занятията на юнаците се наричат главатари. Твърде много са 

наименованията на отделните възрастови групи – възрастни, гимназиални и прогимназиални членове: 

юнаци, юноши, юначета – за момчета и юнакини, юношки и юнакинчета – за момичета8. Дружеството има 

печат с елипсовидна форма, на който е изписано наименованието му и град Фердинанд. 

  Членовете на фердинандското дружество “Кутловски юнак” провеждат своите занимания в 

гимнастическия салон на прогимназията. За всяко занимание дружеството изготвя писмена покана до 

своите членове с датата на провеждане9.  

Освен физкултурни занимания, членовете на дружеството организират и редовни и извънредни 

събрания за обсъждане на въпроси от своята предстояща дейност като определяне дата на вечеринка, отчет 

на касиера, четене на окръжни, приемане на нови членове и най-често точка разни10. 

 Приемането на нови членове става с писмена молба и задължително с встъпителна вноска от 5 лв., 

като се внася и членски внос от 25 лв. за три месеца и необходимите средства за издаване на членска карта 

– 20 лв. Членовете на дружеството притежават лични карти с данни за трите им имена, година на раждане, 

професия, завършено образование, година на встъпване в дружеството и  дали имат юнашка форма11. 

Според чл. 154 от Наказателния им правилник се налагат наказания при нарушения на устава, 

правилниците и  окръжните. Настоятелството налага на членовете следните наказания: предупреждение, 

мъмрене, глоба до 100 лв., отстраняване от игри или от организацията и изключване.12  

Интересни факти за историята на фердинандското гимнастическо дружество „Кутловски юнак” се 

съдържат в протокола от събранието на 4 дек. 1925 г. На събранието присъстват: Иван Д. Михайлов, 

Александър Фотинов, Здравко Петров, Захари Желев, Нешо Тодоров, Никола Божилов, Никола Илков и 

Борис Ангелов. От разказа на Юрдан Бояджиев на събранието научаваме, че още при основаването си 

дружеството е имало собствено знаме, осветено през 1904 г. Знамето е съхранявано и пазено грижливо от 

Ю. Бояджиев, поради което се е намирало в добро състояние. През 1905-1906 г., според Ю. Бояджиев, 

дружеството е преустановило дейността си по неизвестни причини. Не е запазена архивата и неговия 

инвентар. След обсъждания събранието взема решение „да се образува в града гимнастическо дружество”, 

което да стане член на Съюза на гимнастическите дружества. В настоятелството на дружеството са 

избрани: Иван Д. Михайлов – председател, Ю. Бояджиев – подпредседател, Захари Желев – секретар, 

Здравко Петров – касиер, Нешо Тодоров – главатар, Александър Фотинов – домакин, съветници и 

контролна комисия. Събранието приема и устав на дружеството13. 

С писмо от 25 дек. 1925 г. устава и протокола от общото събрание на новооснованото дружество 

„Кутловски юнак” са изпратени в София за утвърждаване и за приемане на дружеството за член на Общия 

съюз на гимнастическите дружества  „Юнак” в България14.  

В своя отговор от 9 ян. 1926 г. Съюзът на гимнастическите дружества поздравява фердинандското 

гимнастическо дружеството за възстановяването на   дейността му, а на 23 ян. с.г. утвърждава и неговия 

устав15. 

 
7 ЦДА, Ф. 262 К, оп. 1, а. е. 155, л. 161-165. 
8 ДА Монтана, Ф. 3 К, оп. 1, а. е. 112, л. 58, 152; 
9 Пак там, л. 13, 14, 57, 116. 
10 Пак там, л. 15, 34, 58, 66, 91, 97, 115. 
11 Пак там, л. 60, 147, 149, 150. 
12 Пак там, л. 154. 
13 ЦДА, Ф. 262 К, оп. 1, а. е. 155, л. 160, 160 гр., 165 гр. 
14 Пак там, л. 159. 
15 Пак там, л. 155, 158. 
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Едно от първите сведения за дейността на възстановеното дружество е съобщение до редакцията на 

сп. „Здраве и сила”, в което се казва, че на 7 ян. – първият ден от Рождество Христово е устроена 

литературно-музикална вечеринка с гимнастически пирамиди и упражнения, изпълнени с голям успех от 

юнаците16. 

За периода 1925-1926 г. дружеството има 90 действителни членове, 70 ученици и 20 занаятчии, 

което говори за нарасналата му популярност в града. Дружеството организира три вечеринки, публични 

гимнастически игри и една екскурзия 17. 

В писмо от 12 дек. 1927 г. юноши и девойки от Непълната смесена гимназия изразяват огорчението 

и разочарованието си до председателя на дружеството по повод на това, че в училището им не са 

организирани юнашки чети, както предходната година. Виновен за това положение според тях е учителят 

по физическо възпитание Нешо Тодоров, който не само, че не желае да запише учениците, които искат да 

бъдат четници, но им заявява, че ще ги запише скаути. Той създава скаутска организация в училището, 

поради което верните привърженици на дружеството считат, че предава духа и идеите на юнашката 

организация, като се стреми да направи всички юноши и юнакини – скаути. Накрая възмутените ученици 

предлагат друг учител да бъде главатар за да могат да се запишат при него, а по адрес на Нешо Тодоров 

открито заявяват: “Той (те) трябва да знаят, че чуждото не може да влезе в България”18.  

По повод на тяхното писмо, Съюзът на гимнастическите дружества отправя препоръка на 16 март 

1928 г., дружеството да направи анкета, след което УС да направи постъпки пред Министерството на 

просвещението за тоя „запасен офицер” и „българин”, комуто изглежда не е мястото в училището”19. Не е 

известно как е завършил протестът на учениците, но от по-късни сведения е известно, че Нешо Тодоров 

продължава учителската си дейност, а през 40-те години е и директор на фердинандската прогимназия.  

В края на м. окт. 1928 г. е избрано управително тяло на дружеството в състав: почетен председател 

народният представител Иван Д. Михайлов, председател Юрдан А. Бояджиев – търговец, подпредседател 

Тодор Живков – чиновник, секретар Петко Стоянов – шивач, касиер Константин Дервенски – шапкар и 

главатар Панчо Петров – учител. Освен тях са избрани още: подгласници, контролна комисия, домакин, 

знаменосец и асистенти. По-голяма част от тях са занаятчии – шапкари, дърводелци, бръснари, обущари, 

обединени от любовта към физическата култура и спорта20.  

Според поканата за общо извънредно събрание на дружеството за приемане на нови членове от 28 

дек. 1928 г., списъкът на членовете му се състои от 37 души. Дружеството притежава следния инвентар: 

една успоредка, един кон дървен, едни халки, 18 бухалки, 18 лентички за юношки и 18 дървени гири за 

игра21. 

Особено активна е културната програма на дружеството, с която се цели не само участие в 

духовния живот на града и околията, но и пропагандиране на неговите идеи. През 1928 г. членовете на 

дружеството подготвят театрално представление на драмата “Обесването на Васил Левски” от журналиста 

Ст. Бумбишев. Популярна форма на изява на юнаците са и юнашките гимнастически вечери и балове, за 

които се използват най-често читалищния салон и салона на училище “Св. св. Кирил и Методий”22.  

В края на 1928 г. Фердинандското дружество “Кутловски юнак” организира изнасяне на 

литературно-музикална гимнастическа вечер в Берковица, за което моли берковското гимнастическо 

дружество да осигури легла за 20 юнаци и 2 юнакини, а представлението е предвидено в салона на 

местното читалище. В програмата на вечерта е включена и драмата “Ботева вечер” от З. Янев, а сред 

участниците във вечеринката са и юноши – ученици от Непълната гимназия в гр. Фердинанд. Освен писма 

за отпускане на читалищния салон и за присъствие на представлението на организации от Берковица, 

организаторите отпечатват афиши, хвърчащи листове, осигуряват билети, музика и др. Поради ангажиране 

на салона, вечеринката е отложена за 8 ян. 1929 г., а участниците – 30 юнака и 3 юнакини пристигат в 

Берковица с влак още предния ден23.  

 
16 Пак там, л. 154. 
17 Пак там, л. 148, 149. 
18 ДА Монтана, Ф. 3 К, оп. 1, а. е. 112, л. 20. 
19 ЦДА, Ф. 262 К, оп. 1, а. е. 155, л. 145. 
20 ДА Монтана, Ф. 3 К, оп. 1, а. е. 112, л. 107. 
21 Пак там, л. 97, 107. 
22 Пак там, л. 32, 57, 86, 95. 
23 Пак там, л. 75, 76, 88, 96, 107. 
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Освен вечеринката в Берковица, юнашкото дружество подготвя още една вечеринка и утро в гр. 

Фердинанд. Често явление е към членовете на дружеството да се отправят молби за участие с 

гимнастически номера на вечеринки на други организации и граждански сдружения24.  

Фердинандското дружество “Кутловски юнак” играе ролята на координатор на дейността на 

гимнастическите дружества и чети в околията. В архива на Съюза на гимнастическите дружества са 

запазени преписки с учредителни протоколи на редица дружества от селата на Фердинандска околия: 

Лехчево, Крапчене, Мърчево, Смоляновци, Чипровци, Сумер, Кобиляк, Стубел, Люта, Бели брод25. В 

писмо от 28 февр. 1929 г. дружество „Кутловски юнак” отправя молба до председателя на Лютенското 

гимнастическо дружество да съобщи данни за юнашките гимнастически чети в селото26.   

Важна проява на членовете на юнашкото дружество е участието им в честването на 3 март – Денят 

на Освобождението на България през 1929 г. За целта са поканени всички членове на дружеството да се 

явят в деня на празника в салона на смесената прогимназия с юнашка форма – калпаци и бели ризи в 8 часа 

сутринта, в отговор на поканата на Фердинандското общинско управление за участие в молебен в черквата 

“Св. Св. “Кирил и Методий” и манифестация в 10 часа по случай Освобождението на България27. 

 През същата година в цялата страна се провежда още едно забележително честване – 1000-

годишнината на Симеон и 50-годишнината от Освобождението на България от турско робство. По покана 

на Комитета за отпразнуване на годишнините, юнаците трябва да се явяват масово в дните на 

празненството – 12–15 май 1929 г., “манифестирайки с идеите на българския юнак, с което ще докажат, че 

са истински родолюбци и ще оправдаят девиза “Здрави и силни – дружно за отечеството”. Юнаците и 

юношките трябва да се съберат сутринта в гимназията в стегната юнашка униформа – бели блузи и сини 

или черни панталони и да чакат нарежданията на дружеството28. 

Според писмо на дружеството от 1 ян. 1929 г. до председателя на гимнастическите дружества в 

България, дружеството е престанало да функционира29, което поставя под въпрос действителното му 

участие в големите празненства в гр. Фердинанд от 12 до 15 май с.г. 

На 15 юни 1930 дружеството отново е възтановено, председател на УС е Георги Митев – директор 

на Непълната гимназия в града30. 

В дружеството членуват 47 души, сред които са околийският началник А. Гутуранов, общинският 

кмет Димитър Клисурски, училищният инспектор, чиновници, търговци, учители, адвокати31. 

Приходите на дружеството са 16 000 лв. и са изразходени главно за закупуване на гимнастически 

уреди и за абонамент за сп. „Здраве и сила” и други нужди32. 

През 1932 г. дружеството има ново ръководство – председател на УС е Вл. Иков, подпредседатели 

са д-р Б. Славков и Ст. Христов, секретар К. Светозаров, каасиер Д. Трашлиев и главатар Нешо Тодоров33. 

По-късно дейността на дружеството отново е преустановена, тъй като на 30 юни 1934 г. е свикано 

общо подготвително събрание и дружеството е възстановено. Председател е Стефан Калев – прокурист в 

Българска търговска банка – гр. Фердинанд, подпредседател Гаврил Ленков, секретар Йордан Йорданов – 

директор на гимназията и главатар П. Пеков – учител. Дружеството се състои от 65 членове, сред които са 

общинският кмет Гоцо Митов и неговите близки – Бонка Митова – съпруга и Маргарита Г. Митова – 

дъщеря34.  

На 6 февр. 1938 г. на общо събрание е избрано Управително тяло на дружеството с председател д-р 

Б. Т. Славков – ветеринарен лекар, подпредседател инж. П. Д. Пеков – учител в Търговската гимназия, 

секретар Стефан Велев и главатар М. Божков – учители в Търговската гимназия35. 

 
24 Пак там, л. 19, 115, 116, 121, 138. 
25 ЦДА, Ф. 262 К, оп. 1, а. е. 155. 
26 ДА Монтана, Ф. 3 К, оп. 1, а. е. 112, л. 118.  
27 Пак там, л. 119. 
28 Пак там, л. 135, 136. 
29 ЦДА, Ф. 262 К, оп. 1, а. е. 155, л. 137.  
30 Пак там, л. 137. 
31 Пак там, л.133. 
32 Пак там, л. 136. 
33 ДА Монтана, Ф. 3 К, оп. 1, а. е. 112, л. 138. 
34 ЦДА, Ф. 262 К, оп. 1, а. е. 155, л. 123, 124, 129.  
35 Пак там, л. 111.  
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Във връзка с проведения от дружеството околийски ученически събор на 16 май 1937 г. са 

отправени обвинения от околийския училищен инспектор за неотчетени суми от събора. От изготвените 

по-късно обяснения на дружеството става ясно, че една от причините е преместването на неговата архива 

от сградата  на „реалката” в сградата на старата казарма36. 

На 8 ноем. 1942 г. общото годишно събрание на дружеството преизбира председателя на УС д-р Б. 

Славков, подпредседател е Стефан Светозаров – околийски полицейски началник в града37. 

По повод на традиционната вечеринка с гимнастически игри на 6 март 1943 г. дружеството апелира 

до председателя на гимнастическите дружества, че негови членове – бранници са възпрепятствани от 

командира на 34-та браническа дружина да участват във вечеринката, въпреки, че дружеството е 

колективен член на организация „Бранник”38. 

Известно е, че през 1941 г. след излизането на Закона за организиране на българската младеж и 

създаването на организацията „Бранник”,  Съюзът „Юнак”, както и други сродни организации стават 

колективни членове на „Бранник”, което води до ограничаване на тяхната самостоятелност и 

организационна дейност. 

След 9 септ. 1944 г. дружеството е възобновено, избран е нов УС, събрана е сума от 15 000 лв. за 

бойците от фронта, събират се суми и за Заема на свободата. Заедно с други организации дружеството се 

включва в подготовката за откриване на спортния сезон на 7 апр. 1945 г.39 

Поради обвинение във фашизъм от гимнастическото дружество в гр. Фердинанд са изключени 24 

членове. Сред тях са: д-р Б. Тодоров, Нешо Тодоров, Крум Стоянов – Морски, Никола Бояджиев, Дончо 

Трашлиев, Гаврил Ленков, Мара Бояджиева, Стефан Светозаров и др.40 

След края на Втората световна война местните комитети на гимнастическите дружества са 

приобщени към комитетите на ОФ и отново се стига до тяхното подчинение и организационно отлабване. 

Това са последните сведения и за дейността на фердинандското гимнастическо дружество 

„Кутловски юнак”. 

От изнесените исторически факти е видно, че въпреки неколкократните прекъсвания и 

възстановяване дейността на фердинандското дружество “Кутловски юнак”, то успява да обедини в своите 

редове гражданския и обществено-политическия елит на града, да съхрани своите сили и да организира 

през първата половина на миналия век една достойна, с патриотична насоченост, и с богато съдържание 

народополезна  дейност. 

 

 
36 Пак там, л. 100, 102.  
37 Пак там, а. е. 154, л. 23 гр. 
38 Пак там, л. 17. 
39 Пак там, л. 4. 
40 Пак там, л. 5. 
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ВОДОСНАБДЯВАНЕТО НА ГР. ФЕРДИНАНД  

 (1905 – 1944 Г.) 

 

Водоснабдяването е част от човешката дейност, която чрез комплекс от технически мероприятия 

доставя необходимата вода на потребителите – населени  места, промишлени предприятия и други обекти. 

Първите градове у нас, които започват да се водоснабдяват след Освобождението, са София и 

Пловдив (между 1888 и 1894 г.) 

През периода 1905 – 1912 г. са водоснабдени частично редица по-големи градове като Варна, Русе, 

Стара Загора, Бургас, Хасково, Сливен, Враца и други 9 града, а по-късно са водоснабдени още 23-25 

града. 

До края на Втората световна война са водоснабдени 1 026 от всичко 5 862 населени места (75 града 

и 951 села)1.  

Съгласно чл. 2 от Закона за водоснабдяване и канализация на населените места от 1941 г. “всяко 

населено място трябва да има водопровод и канализация”2. За отбелязване е, че водоснабдяването на 

градовете и селата не е пълно, а частично – обикновено само на центъра и някои главни улици. 

Настоящата статия разглежда основните моменти и проблеми при изграждане на централизирано 

водоснабдяване на околийския град Фердинанд (1905 – 1944 г.) като съществена част от неговата 

инфраструктура след Освобождението. Водоснабдителната система на града е комбинирана, тъй като 

включва питейно-битова, противопожарна и производствена системи. 

  Въпросите на водоснабдяването на града досега не са предмет на научни изследвания, което наложи 

извършване на настоящото проучване.  

Източници по темата са запазените протоколи на общинския съвет и заповеди на кметовете на 

града, кореспонденцията им с учреждения, технически бюра, фирми, предприемачи и др., проектна 

документация и сведения от периодичния печат.     

Сведенията за изграждане на водоснабдителна система на гр. Фердинанд датират от началото на ХХ 

век, най-ранното от тях е от 1905 г. по времето на кмета Игнат Попов, когато общината сключва заем за 

водоснабдяване на града. На заседание на общинския съвет от 15 октомври с.г. кметът посочва, че 

въпросът за недостатъчността на водата за пиене е от по-голяма важност, отколкото е състоянието на 

улиците, тъй като в града съществуват четири чешми, чиято вода при дъжд се разваля, а при суша 

пресъхва. Необходима е вода и за посетителите на пазара за добитък, за да не се накърняват интересите на 

града и на околията. Кметът умолява общинския съвет да разреши сключването на заем за важни 

благоустройствени дейности, от които на първо място е “докарване вода в града”. Общинският съвет взема 

решение да се сключи заем от Фердинандската земеделска банка от 150 000 лв. за срок от 30 г. с годишна 

лихва 7 % срещу общинските приходи “интизап” и “кантарина”, от който заем 30 000 лв. да бъдат за 

водоснабдяване3. Проблемът възниква отново през следващата 1906 г. поради необходимостта от 

водоснабдяване на новопостроената околийска болница. Поради липса на чешми в долния край на града, 

където се намира болницата, общинският съвет взема решение да иска помощ от 6 000 лв. от 

Министерството на вътрешните работи (МВР) за докарване на вода от извора в м. Парта4. 

Седем години по-късно, поради нереализиране на предвидената дейност по водоснабдяването, на 26 

май 1912 г. кметът Тодор Грънчаров докладва заявленията на двама инженери от София – Евстати 

Стефанов и Т. Ив. Михайловски – за направа на проект за водопровод на гр. Фердинанд. По решение на 

общинския съвет преговорите за водоснабдяване на града се водят с инж. Евстати Стефанов5. Поради 

военновременната обстановка усилията на общинските власти за изготвяне проект на водоснабдяването са 

преустановени.  

 

 
1 Иванов, Сл. Водоснабдителни мрежи и съоръжения, С., 1997, с. 4-5. 
2 Държавен вестник, № 127, 13 юни 1941.  
3 Държавен архив – Монтана (ДА – Монтана), ф. 3 К, оп. 1, а. е. 6, л. 40-45. 
4 Пак там, а. е. 7, л. 24-26. 
5 Пак там, а. е. 10, л. 54-62. 
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Едва след Балканските войни, през 1914 г., общинският съвет започва проучване на изворното 

място в подножието на м. Баира. Изготвянето на проект за водоснабдяване и канализация отново е 

възложено на инж. Евстати Стефанов6.  

През м. юни 1915 г. започват практическите действия по водоснабдяването на града. Те се 

извършват под ръководството на минния инж. Т. Михайловски, който е автор на каптажния проект. На 13 

юни с.г. кметът Т. Грънчаров заявява на заседание на общинския съвет, че преди няколко дни са започнати 

разкопките на изворните места. За извозване на пръстта и камъните от разкопките общината доставя две 

нови гальотки (товарни двуколки с големи колела) на стойност 320 лв.7  

В началото на м. септември 1915 г. са предадени на уредника от Народния музей в София Р. Попов 

откритите археологически находки при каптиране на водите на “Извора”. На 15 септември с.г. директорът 

на музея – Богдан Филов, уведомява кмета на града за временно спиране на изкопните работи, тъй като е 

необходимо проучване на останките от откритото тук римско светилище8. Поради тази причина и 

участието на България в Първата световна война – 1916 г., и смъртта на инж. Михайловски, дейността по 

водоснабдяването на града отново е преустановена. 

Няколко години по-късно – през 1920 г., общинският съвет отново подема работата по 

водоснабдяването. На заседание на 22 октомври с.г. е прието предложението на инж. В. Самсаров за 

водоснабдяване на града. То включва хидрогеологическо изучаване на изворите, извършване на сондажи и 

измервания, изготвяне на снимки и проекти за каптиране на водите, построяване на водопроводна мрежа, 

резервоар и др. Цялата дейност трябва да се извърши за срок от една година на обща стойност 65 000 лв.9 

Днес във фонда на Градско общинско управление, гр. Фердинанд, се съхраняват проекти и проектосметна 

документация за водопровода на гр. Фердинанд, както и проект за канализация на града, изготвени от инж. 

В. Самсаров през 1923 г.10 За отбелязване е, че през този период само градовете София и Варна имат 

изградена канализация. Поради септемврийските събития през 1923 г. реализирането на проектите е 

отложено.  

Дейността по водоснабдяване е подновена десетилетие и половина по-късно – през средата на 30-те 

години – по времето на кмета Гоцо Митов. На 5 декември 1935 г. кметът докладва пред общинския съвет, 

че освен неотложните нужди на града – електричеството и кланицата, съществува и една трета – може би 

още по-голяма – водоснабдяването на града и някои от селата, тъй като вода се черпи изключително от 

кладенците. Кметът изтъква, че през лятото е направен анализ на водата от около 15 кладенци и 

резултатите показват, че тя е лоша, замърсена и негодна за пиене. Самите граждани считат въпроса за 

водоснабдяването за неотложен. Според кмета е целесъобразно сключване на заем за водоснабдяване от 4 

млн. лв. или заедно с останалите нужди – кланицата и електричеството – общо 7 млн. лв. Предвижда се да 

бъдат водоснабдени и селата от общината – Белотинци и Студено буче. На 13 януари 1936 г. общинският 

съвет взема решение за сключване на благоустройствен заем в размер на 7 млн. лв. за водоснабдяване и 

електрификация на града и за построяване на кланица с хладилник и сушилня за кожи11.  

След двегодишен период (1936 – 1937 г.) на проучвания на състава и качествата на водата на 23 

февруари 1938 г. началникът на Фердинандската градска здравна служба д-р Аврам Ив. Рапонски12 изготвя  

рапорт до кмета на общината относно водоснабдяването на града. На основата на многобройни химически 

и бактериологически изследвания, направени във Видинската областна хигиенна лаборатория, се прави 

извод, че водата за пиене от населението е много лоша и се препоръчва доставка на чиста и добра вода за 

 
6 Пак там, а. е. 12, л. 39.    
7 Пак там, а. е. 13, л. 51. 
8 Пак там, а. е. 183, л. 1, 2. 
9 Пак там, а. е. 17, л. 136-141. 
10 Пак там, оп. 2 П, а. е. 24; оп. 3 П, а. е. 5, 6. 
11 Пак там, оп. 1, а. е. 32, л. 326-332; а. е. 33, л. 9-10.   
12 Аврам Рапонски (1900 – 1945) – лекар, роден в с. Вълкова Слатина, Фердинандско, (дн. с. Д-р Йосифово), завършва 

медицина в Лионския университет. Личен приятел с видния френски социалист и общественик Едуард Ерио. Пацифист, работи 

с Ромен Ролан в международен лагер за мира край Париж. От 1935 г. общински и околийски лекар в гр. Фердинанд и Бяла 

Слатина. През Втората световна война мобилизиран в жандармерията и освидетелства убити партизани. През 1945 г. осъден от 

“Народния съд” на смърт – ДА – Монтана, ф. 1004, оп. 1, а. е. 1, л. 9, 29, 59, 60, 61, 63; Изв. муз. Северозап. България, № 28, 

2000, с. 109. 
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пиене чрез едно модерно водоснабдяване. Изследванията показват, че съществуващите стари 

водоизточници – бунари, са примитивни и негодни. Гражданството пие лоша вода и е изложено на 

опасност от зарази. Липсва канализация, а поради обилните подпочвени води замърсяването е лесно. Д-р 

Рапонски счита, че градът може да се водоснабди от р. Огоста или от известния “Извор”, като излага 

предимствата и недостатъците и на единия, и на другия водоизточник. В крайна сметка се предлага 

водоснабдяването на града да стане от “Извора”, като се посочва, че водата му е за предпочитане – тя е 

изследвана и в зависимост от сезоните е ту добра, ту лоша. За да се запази обаче водата от замърсяване от 

хора и добитък, които ходят в м. Баира, трябва да има и инсталация за филтриране, която да работи при 

нужда. Хлорирането да се извършва от апарати за хлориране, които да работят непрекъснато13.     

  Отново се извършва проектиране на  водоснабдителната система. На 11 юни 1938 г. общинският 

съвет одобрява условията на строителния инж. Димитър Василев14 от София за изготвяне на документи за 

пълно водоснабдяване на града и на с. Белотинци. Проектите трябва да се изготвят за срок от четири 

месеца на стойност 70 000 лв. Те са завършени и одобрени от Министерството на обществените сгради, 

пътищата и благоустройството (МОСПБ) през 1939 г. и днес се съхраняват в архивния фонд на Градско 

общинско управление, гр. Фердинанд15.     

Необходимите финансови средства за цялостната дейност по водоснабдяването са осигурени през 

пролетта на 1939 г. На 18 март с.г. Министерството на финансите уведомява кмета на града Васил Райчев16 

, че се отпуска заем на общината от фонд “Заеми на общините за водоснабдяване, осветление и 

благоустройство” в размер на 4 750 000 лв., от които 3 850 000 лв. за гр. Фердинанд и 900 000 лв. за с. 

Белотинци. Заемът е предвиден да се реализира за шест години (1939 – 1944 г.) и да се изплати за срок от 

30 години при 4 % годишна лихва. За обезпечаване на плащанията по заема са заложени 50 % от 

общинските приходи на дохода “интизап”17 .  

На 28 април 1939 г. общинският съвет взема решение да се сключи въпросният заем при условията, 

посочени в писмото на МФ от 18 март с.г. Сумите да се теглят от БНБ, с която да се сключи договор, за 

чието подписване са упълномощени кметът Васил Райчев и общинските съветници Младен Софиянски и 

Симеон Тодоров18. За водоснабдяването на града са отпуснати средства и от фердинандските банки: 

Районна кооперативна банка – 60 000 лв. и от Популярна банка – 40 000 лв19.   

Практическото изпълнение на задачите по водоснабдяването на града по новите проекти започва от 

4 август 1939 г. с наемане от общинският съвет на майстора Амброжио Перукети – италианец, с трима 

помощници за построяване каптажа на “Извора”20 .  

Едно от най-важните съоръжения на водоснабдителната система е помпената станция. Поемните 

условия на общинското управление за доставка и монтаж на елктропомпената уредба са изготвени в София 

през м. февруари 1939 г. и са одобрени от Министерството на земеделието и държавните имоти (МЗДИ). 

Общината поема задължение да построи сградата на помпената станция21. Каптираната вода се изсмуква 

 
13 ДА – Монтана, ф. 3 К, оп. 1, а. е. 156, л. 1-2. 
14 Димитър Василев (1883 – 1945) – инженер, роден в гр. Шумен, завършва Педагогическо училище в родния си град и 

технически науки в Мюнхен. Осъществява водоснабдяването на Шумен, Враца, Видин и редица други селища. 1939 – 1944 г. 

министър в Министерството на обществените сгради, пътищата и благоустройството (МОСПБ). През 1945 г. осъден от 

“Народния съд” на смърт, през 1996 г. с решение на Върховния съд присъдата е отменена – Ташев, Т. Министрите на България 

1879 – 1999 г. Енциклопедичен справочник, С., 1999, с. 78-79.    
15 ДА – Монтана, ф. 3 К, оп. 1, а. е. 36, л. 63; оп. 2 П, а. е. 25-29; оп. 3 П, а. е. 7-9. 
16 Васил Райчев (1896 – неизв.) – юрист, роден в гр. Разград, завършва правни и държавни науки в СУ “Св. Климент 

Охридски”. Участва в Първата световна война с чин запасен поручик в 66-и пехотен полк. Активен деец на Демократическата 

партия. През 1931 – 1933 г. председател на Окръжната постоянна комисия – Видин, 1933 – 1934 г. началник на Бюрото за 

финансов контрол при Окръжно управление – Видин. 1938 – 1944 г. кмет на гр. Фердинанд. Владее руски и отчасти френски и 

турски езици. През 1945 г. осъден от “Народния съд” на 15 години строг тъмничен затвор – Герасимов, Й. Васил Райчев – малко 

известният кмет на гр. Фердинанд (1938 – 1944 г.) – Монт-прес, № 15-16, 22-28 февр. 2005. 
17 ДА – Монтана, ф. 3 К, оп. 1, а. е. 156, л. 15. 
18 Пак там, л. 16. 
19 Наше слово, № 746, 19 авг. 1939. 
20 ДА – Монтана, ф. 3 К, оп. 1, а. е. 37, л. 107-108. 
21 Пак там, а. е. 38, л. 6-7; а. е. 156, л. 3-10. 
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чрез помпа, която я изтласква към главния напорен водопровод, откъдето по гравитационен начин се 

водоснабдява града.  

Доставката и монтирането на уредбата на помпената станция е предвидено да завърши за девет 

месеца, а предприемачът да даде гаранция за работата ú за срок от шест месеца, след което е 

окончателното ú  приемане. Стойността на машините, апаратите и материалите за електросъоръженията е 

135 000 лв.22 Изпълнението на доставката и монтажа на електропомпената уредба се извършва от 

предприемача инж. Цвятко Кадийски от София. 

След два проведени търга за отдаване на предприемач изграждането на резервоара и помпената 

централа през 1939 г. Засилената общинска управа взема решение да се отдаде предприятието на 

доброволно спазаряване. През март 1940 г. работата е възложена на арх. Младен Кръстев от гр. 

Фердинанд23 .  

През м. април и юли 1940 г. са сключени договори за доставка на тръбни материали за водопровода, 

които са доставени на стойност 595 865 лв. Доставките продължават и в началото на м. януари 1941 г., 

като за приемането на тръбите е поканен инж. Карчев от Областното инженерство Враца, служба 

“Водоснабдяване”24.  

На 18 януари 1941 г. Засилената общинска управа одобрява поемните условия за отдаване на 

предприемач полагането на водопроводните тръби и други съоръжения по водоснабдяването на града на 

обща стойност 740 000 лв.25   

За прокарване на изкоп за полагане на тръбите от помпената централа до резервоарите, кметът 

отправя писмо на 22 май 1941 г. до Районния горски инспектор, Враца, тъй като мястото в м. Баира е обект 

на Горското стопанство. В писмото си кметът посочва, че през настоящия строителен сезон общината ще 

започне полагането на тръбите за водоснабдяването на града26.  

След провеждане на първия и втория търг за полагане на водопроводните манесманови тръби (вид 

стоманени безшевни тръби), на заседание от 26 юни 1941 г. Засилената общинска управа предлага да се 

възложи изпълнението съгласно поемните условия на предприемача Алеко Г. Дюлгеров от гр. Плевен27. 

С писмо на кмета В. Райчев до фирма “Български коноп” във Враца от 18 юли 1941 г. се настоява за 

доставка на 40-50 кг. конопени въжета, за да не спира работата по монтажа на тръбите28 .  

Важен момент в дейността по водоснабдяването на града е одобряването от общинския съвет на 17 

юли 1941 г. на Правилник за ползването на вода от общинския водопровод. На заседанието кметът В. 

Райчев докладва: “Предвид на това, че инсталацията на водопроводната мрежа в града е започната и в 

скоро време градът ще бъде водоснабден, поради което е необходимо общината да изработи и притежава 

правилник за даване вода на гражданите, съобразен с местните условия и Закона за водоснабдяване на 

населените места. Такъв съм изработил, който ще Ви прочета член по член.” Общинският съвет одобрява 

Правилника без изменение и изпраща три екземпляра от него за утвърждаване от МОСПБ – Отдел 

“Канализации и водопроводи”.  На същото заседание е приета и тарифа за плащане на такса “водно право”, 

според която, гражданите, учрежденията и предприятията заплащат от 10 до 15 лв. на куб. м в зависимост 

от целите на използване на водата – за миене, за домакински или за производствени нужди29. 

Поради недостиг на водопроводни тръби се отменя полагането им в някои улици, които 

общинските власти считат, че не са толкова важни – ул. “Главна” от казармата на север30. Въпреки това 

полагането на тръбите върви успешно, тъй като още през м. август 1941 г. предприемачът Ал. Дюлгеров 

подава молба за определяне на комисия за частично приемане на извършената работа31. 

 
22 Пак там, а. е. 156, л. 11-14. 
23 Пак там, а. е. 37, л. 193; а. е. 38, л. 13. 
24 Пак там, а. е. 156, л. 19, 96. 
25 Пак там, а. е. 39, л. 3-5. 
26 Пак там, а. е. 156, л. 23. 
27 Пак там, а. е. 39, л. 35, 38. 
28 Пак там, а. е. 156, л. 24. 
29 Пак там, а. е. 39, л. 44-46; а. е. 156, л. 25. 
30 Пак там, а. е. 39, л. 57. 
31 Пак там, а. е. 96, л. 273. 
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През пролетта на следващата година полагането на водопроводните тръби обаче  е спряно с 

решение на Засилената общинска управа поради мобилизиране на Алеко Дюлгеров32.   

Заедно с монтирането на водопровода започва и работа по доставка и монтаж на комплектна 

апаратура за хлориране на водата. Поемните условия са одобрени от Засилената общинска управа през м. 

юли 1941 г. Обявения търг на общината спечелва предприемачът Димитър Алексиев от София. С протокол 

№ 27 от 24 септември 1941 г. на Засилената общинска управа търгът е утвърден и включва освен доставка 

на хлорна апаратура, резервни части за нея, апарат за изследване на свободния хлор в хлорираната вода и 

пет бутилки хлор. До края на м. септември договорът с Д. Алексиев е сключен и поръчката му е 

възложена. Доставката на апаратурата за хлориране на водата и съоръженията към нея, както и други 

материали за водоснабдяването се извършват чрез  внос, предимно от Германия. Успоредно с това, с писмо 

на кмета до Д. Алексиев, се потвърждава искането на общината за доставка на 500 водомера в най-скоро 

време33.  

На 27 септември 1941 г. местният в. “Искра” съобщава, че изграждането на водохранилището е 

завършено и в него две големи помпи изкачват балканска вода за водоразпределителните тръби на града34. 

В началото на м. октомври 1941 г. се налага срокът за завършване на предприятието да бъде продължен с 

62 дни35. 

Проблеми възникват с приемането на електропомпената станция, за които пише в писмо от 29 

декември 1941 г. кметът В. Райчев до предприемача по нейното доставяне и монтаж – инж. Цвятко 

Кадийски от София. В писмото кметът съобщава, че е направено пробно изпитване на електропомпите и че 

има необходимост допълнително от довършителни работи36.   

В отговор до кмета инж. Цв. Кадийски твърди, че никъде не може да се намери кабел, а общината 

трябва да намери откраднатия кабел. С това приемането на помпената инсталация се проточва, а двете 

страни си отправят взаимни обвинения. Инж. Кадийски посочва, че част от пропуските се дължат на други 

участници в работата по водоснабдяването, съществуват и колебания в електрозахранването, а за 

правилната експлоатация на помпената инсталация е необходимо общината да назначи техник, който да я 

обслужва37.  

Едва след пет месеца протоколът на комисията за привременно приемане на електропомпената 

уредба за водоснабдяването на града от инж. Цв. Кадийски е одобрен от Засилената общинска управа38. 

Необходимите финансови средства за 1941 г. са осигурени с решение на Засилената общинска 

управа за сключване на договор с фонда “Общински налози” за изтегляне на 900 000 лв. за 

водоснабдяването39. В началото на м. април 1942 г. кметът отчита пред общинския съвет, че са 

изразходени сумите по заема за водоснабдяването за 1939, 1940 и 1941 г. и ще са необходими още 1 200 

000 лв., но от заема по разпределение ще бъдат отпуснати 400 000 лв., което е недостатъчно. Затова се 

налага да се искат и сумите за 1943 и 1944 г. от фонда “Общински налози” при МФ40. 

Следващите няколко месеца до приемането на водопроводната инсталация на града са изпълнени с 

редица трудности за общината от различно естество – финансови, материални и във взаимоотношенията с 

предприемачите, които настояват за навременно изплащане на извършените разходи.  

Въпросът с отпускането на нов транш от заема е уреден своевременно с писмо от 27 юли 1942 г. на 

МФ, което уведомява кмета, че е наредено от БНБ да сключи от името на фонда договор с общината за 

отпускане на заем от 1 200 000 лв. за водоснабдяването41. 

През м. август 1942 г. водопроводната инсталация на града е приета окончателно от комисия. 

Водата е пусната по водопроводните тръби и е годна за пиене42.  

 
32 Пак там, а. е. 40, л. 44. 
33 Пак там, а. е. 39, л. 51; а. е. 156, л. 31, 37, 38, 42, 46. 
34 Искра, № 359, 27 септ. 1941.  
35 ДА – Монтана, ф. 3 К, оп. 1, а. е. 39, л. 62-63. 
36 Пак там, а. е. 156, л. 56. 
37 Пак там, л. 62, 63-65. 
38 Пак там, а. е. 40, л. 23. 
39 Пак там, а. е. 39, л. 47-48. 
40 Пак там, а. е. 40, л. 11-13. 
41 Пак там, а. е. 156, л. 78. 
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Отпуснатият заем обаче се оказва недостатъчен и остават още неразплатени разходи. При 

необходимостта от разширяване на водопроводната мрежа, недостига на финансови средства и искане на     

предприемача Ал. Дюлгеров за повишаване на договорените цени, и по негова молба, Засилената 

общинска управа взема решение на 8 септември 1942 г. за прекратяване на предприятието, а останалите 

работи да се извършат по стопански начин43.   

С писмо от 18 декември с. г. кметът уведомява предприемача Ал. Дюлгеров, че предприятието 

“Полагане и монтаж на водопроводни тръби и други съоръжения по водоснабдяването на гр. Фердинанд” 

прекратява дейността си и че на 22 с.м. е насрочено заседание на комисията по ликвидиране на 

предприятието, за привременно приемане на извършените работи, на което заседание е поканен да 

присъства  Дюлгеров44.  

Независимо от закриването на предприятието, през следващите – 1943 и 1944 г. разширението на 

водопроводната инсталация продължава. От писмо на Градската здравна служба от 8 август 1943 г. до 

кмета е видно, че през лятото на 1943 г. продължава разширението на водопроводната мрежа с включване 

на нови абонати45. През с.м. август кметът В. Райчев отправя искане до Министерството на търговията, 

промишлеността и труда (МТПТ) за отпускане на водопроводни тръби с различни размери за инсталиране 

на вода в гимназията (дн. сградата на Първо основно училище), градската градина и за чешмата-паметник 

в с. Белотинци46. Отделни сведения също потвърждават, че работата по поддържане и подобряване на 

водопроводната мрежа продължава и през 1944 г. Със заповед на кмета на общината от 5 януари с.г. за 

надничар при помпената централа на водоснабдяването е назначен Петко Илиев Иванов с дневно 

възнаграждение от 150 лв.47   

През м. юли с.г. е извършено узаконяване на водопроводната инсталация в града. С кметска заповед 

№ 410 от 20 юли с.г. е командирован за тази цел в гр. Фердинанд инженерът на частна практика Владимир 

Алтухов от гр. Лом48. 

Така след многогодишни усилия на общинските власти и най-вече от 1939 до 1942 г., във времето 

на най-тежки изпитания през Втората световна война, благодарение на активната дейност и постоянството 

на общинския съвет, на кмета В. Райчев и на останалите членове на общинската управа, жителите на град 

Фердинанд се сдобиват с чиста и качествена питейна вода.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
42 Наше слово, № 903, 21 авг. 1942. 
43 ДА – Монтана, ф. 3 К, оп. 1, а. е. 40, л. 45. 
44 Пак там, а. е. 156, л. 108. 
45 Пак там, л. 119. 
46 Пак там, л. 120. 
47 Пак там, а. е. 102, л. 3. 
48 Пак там, л. 179. 
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ДНЕВНИК НА ГАВРИЛ ПЪРВАНОВ ЗА БАЛКАНСКАТА ВОЙНА 1912-1913 Г. 


В Държавен архив Монтана се съхранява Дневник на Гаврил Първанов от с. Ковачица, Ломско за 

участието му в Балканската война 1912-1913 г.1 Периодът на описаните в дневника събития е 17 септ. 1912 

– 12 юли 1913 г. Гаврил Първанов Игнатов служи в ХV-та рота на 47-ми пехотен полк от Х-та Пехотна 

сборна дивизия, в състава на Първа българска армия с командващ ген. лейт. Васил Кутинчев. 

Дневникът съдържа 32 карирани листя изписани двустранно и разделени на две половини. 

Почеркът е дребен, но четлив, на места мастилото е избледняло и текстът е трудно разбираем. Вероятно 

дневникът е написан след войната по отделни бележки водени от автора по време на военните събития. В 

изложението си авторът използва елементи на мерената реч, което го доближава в отделни моменти до 

народния епос.  

Гаврил Първанов притежава чувство за историчност и оценява значимостта на събитията от 

войната, в които той е участник или свидетел. Ясно е изразен неговият патриотизъм и висок боен дух. 

В дневника липсват данни за семейния произход, живота, образованието, служебната и 

обществената дейност на Гаврил Първанов, но съдържанието на дневника дава представа за неговата 

добра осведоменост, интелигентност и образованост. 

След направените от нас проучвания2 се установи, че Гаврил Първанов произхожда от фамилия 

Игнатовци от с. Ковачица, Ломско. Според едни сведения3 представителите на фамилията са били 

преселници от Чипровци след потушаване на голямото Чипровско въстание от 1688 г. 

В книгата “Ковачица през вековете” – част втора, С. 2001 г. е поместена  родословна схема на 

фамилията “Игнатовци – Пътини” с представители на  фамилията сред които са: основателят Първан 

(Пъто) и неговият син – Гаврил4.  

Гаврил Първанов е роден около 1876 г., завършва основно образование в родното си село. Оженва 

се за Димитра от същото село, с която имат четирима сина: Владимир, Петър, Иван и Любен и една 

дъщеря Екатерина5.  

Според Любомир Кирилов, автор на книгата “Ковачица през вековете”, Владимир Гаврилов е 

завършил висше образование в гр. Тулуза, Франция със звание агроном-инженер. Работи последователно в 

Кюстендил, с. Прогорелец, (дн. Якимово), с. Ковачица и Комплексна опитна станция – Лом. В Лом си 

купува къща с лозе и умира на 96 години6.   

Иван Гаврилов според същия автор е запален общественик и родолюбец, талантлив артист и 

постановчик, посветил целия си съзнателен живот на родното читалище “Събуждане” в с. Ковачица, 

записал старателно в театралния дневник 530 представления, около 450 от тях негови постановки. Затова 

той нарича Иван Гаврилов “вечният режисьор”, свършил земния си път през 1988 г. Иван е женен е за 

Олга, с която имат син Димитър и внуци Ирена и Десислава. В списъка на кметовете на с. Ковачица от 

1944 г. (вероятно до 1946 г.), е посочен Иван Гаврилов Първанов. В книгата е поместена и групова снимка 

“Ковачишката интелигенция” с Иван Гаврилов от 1930 г.7  

Дълги години Иван Гаврилов е съхранявал дневника на Гаврил Първанов, след което е предал 

ръкописа на дневника в Държавния архив Монтана. 

Сведенията за Иван Гаврилов и неговата фамилия допълва Юлий Йорданов във в. Монт-прес, 

според който, по-големият брат на Иван – Петър Гаврилов е завършил Художествена академия, студент е 

на големия изкуствовед Николай Райнов. Художник по образование, Петър Гаврилов е работил и като 

журналист в ломския вестник “Народна трибуна“8.  

 

 
1 ДА- Монтана, ЧП № 37. 
2 Кирилов, Любомир, Село Ковачица през вековете, част ІІ, С. 2001 г.; Биографични бележки за Гаврил Първанов 

Игнатов от с. Ковачица, Ломско – Личен архив; Сведения от внуците на Гаврил Първанов – Димитър Иванов Гаврилов от гр. 

Балчик и Емил Петров Гаврилов от гр. Лом; Монт-прес № 81, 18-22 окт. и № 82, 23-24 окт. 2007 г. 
3 Сведения от Емил Петров Гаврилов от гр. Лом – внук на Гаврил Първанов. 
4 Кирилов, Любомир, Цит. съч., с. 21. 
5 Биографични бележки за Гаврил Първанов Игнатов …. 
6 Кирилов, Любомир, Цит. съч., с. 17-18, 39. 
7 Пак там, с. 23-24, 73, 16, 49. 
8 Монт-прес, № 81, 18-22 окт. и № 82, 23-24 окт. 2007 г. 



75 
 

  

Най-малкият син на Гаврил Първанов – Любен Гаврилов е бил мебелист, а дъщерята Екатерина 

Гаврилова - педагожка. 

Гаврил Първанов според биографичните бележки на внука му Димитър Гаврилов е имал 

забележителен интерес и умения свързани с техниката. Със свой приятел е имал модерно обзаведена за 

времето си работилница, закупува сноповръзвачка и е първият от селото качил се на трактор9. 

През 1904 г. Гаврил Първанов и поп Дамян образуват в с. Ковачица Земеделска дружба10. 

Мобилизиран през 1912 г. Гаврил Първанов участва в Балканската война 1912-1913 г. като на 

фронта си води дневник, описвайки всичко което става около него. Събитията от войната той описва и в 

редица писма до своите близки, малка част, от които са запазени. След завръщането си  от отпуск, отива 

във военната си част, влиза в бой и загива на 28 авг. 1916 г. в планината Чеган11. 

По това време Първа българска армия извършва настъпление срещу съглашенските войски на Южния 

фронт в Македония, превзема, Лерин и Костур и на 17 и 18 авг. се насочва към Острово и планината Чеган. 

Там се водят кръвопролитни боеве, а българските войски са задържани от съглашенските части, поради 

тяхното числено превъзходство и многобройната артилерия12.  

Според внука на Гаврил Първанов – Емил Петров, тогава загива в разузнавателен бой цялото 

отделение в което служи редник Гаврил Първанов. 

Пак според него Гаврил Първанов е водил дневник и по време на Първата световна война 1915-1916 

г. но е загубен при неговата гибел. 

* * * 

Военните действия в които участва 47-ми Пехотен полк в състава на Х-та Пехотна сборна дивизия 

са известни от военната ни история. Това са Лозенградската военна операция – м. окт. 1912 г., военната 

операция при Люле-Бургаз – Бунархисар, в края на същия месец, когато дивизията достига до жп гара 

Люле-Бургаз и пленява един турски влак, както и боевете за овладяване на турските отбранителни позиции 

северно от Чаталджа и достигането до Силиври на брега на Мраморно море. 

Описанието в дневника започва с вестта за обявяване на мобилизация в България на 17 септ. и 

трогателното изпращане на войниците със сълзи и молитви към бога. Следва придвижването с каруца до 

Лом и оттам пеша до сборния пункт в Белоградчик, където се формират войсковите части, отслужва се 

молебен и се държат речи. Подробно е описано придвижването до Враца с любопитни данни за селищата и 

местностите, през които преминават военните части. От Враца до София и крайната точка на движение – 

Ямбол, пътуването се извършва с влак. Тук на 6 окт. войниците преминават границата с Турция.  

По-голяма част от времето ротата му е назначена за охрана на артилерията или участва в бойни 

учения. Така Гаврил Първанов наблюдава войната от бойното поле, но не от първа бойна линия. Това му 

дава възможност да води наблюдения и да опише боевете при Лозенград, влизането на войските ни в 

Люле-Бургаз и продължителните военни действия при Чаталджа. Редица бележки в дневника са свързани с 

трудностите в придвижването на хора, коли и артилерия, с тежките условия на военния бит, които 

войниците понасят със стоицизъм.  

Пътят на войсковата част на Гаврил Първанов продължава за гр. Чорлу и достига до Силиври на 

брега на Мраморно море. Новата 1913 г. войниците посрещат в гр. Чаталджа по охрана или на позиция в 

окопите. На 13 март посрещат радостната вест за падането на Одрин в чифлик близо до Силиври, където 

условията за пребиваване са по-благоприятни, а на 1 април идва и вестта за примирие между българите и 

турците. Следва отстъплението на войските ни, Гаврил Първанов се разболява, вероятно от треска и се 

придвижва с болните и ранени войници. От Одрин до Пловдив пътуването се извършва с влак. В 

пловдивските казарми оздравелите войници са разделени на взводове и отделения и образуват нови роти за 

да продължат военните действия.  

В дневника на Гаврил Първанов се съдържат конкретни сведения за маршрута на движение и 

оборудване на неговата войскова част, трудностите при осигуряване на храна, отношението на местното 

християнско и мюсюлманско население към българските войници, описани са любопитни случки и 

човешки съдби, действията на противника и неимоверните трудности и лишения по време на войната. 

 
9 Биографични бележки за Гаврил Първанов Игнатов… 
10 Пак там. 
11 Пак там. 
12 История на България, 1962, т. 2, с. 308. 



76 
 

  

 

* * * 

“17 септември. И рано на другия ден още пред зори, 

 всякой се с мили прощава, сбогува,  

на групи на групи бързо заминават. 

2 октомври.  В тъмнината се движехме рота по друга.  

 Хванахме един път и ротния каза: 

 Момчета скоро ще минем границата. 

 Като влезем в турско земята целунете, 

 Земя за която ний идем геройски да се бием. 

8-10 октомври. Цели три дена в Хаджи Талашманлий           

 стояхме. 

 Топовните гърмежи чухме и огъня виждахме… 

 Имаше сражение нашата първа бригада. 

 Гледаха с бинокъл към Одрин нашите офицери. 

 А нощно време турски прожектори няколко 

 светеха непрестанно към нашите войски. 

11 октомври. На оръдията колелета до главината  

 влитаха. 

 Конете се опираха и не бе възможно движението… 

На всяко оръдие и ракла по няколко души за  

помощ. 

18 октомври. Когато вървехме из улиците виждахме  

 навред 

  дюкяни разбити и празни, и затворени с кръстове, 

  с тебешир направени в знак, че са християнски… 

  Градът (Люле-Бургаз) представляваше пустота, 

     само войници и коне.            

 4 ноември. Рано пред изток слънце боят се почна 

  бой за завладяване укрепленията в Чаталджа. 

 6 ноември. Подир обед настъпихме североизточно от  

  Чаталджа, 

  на една височина окопи почнахме да правим, 

на тази позиция ротата остана в бойна част. 

 29 ноември. Разтуриха ни по квартири по района. 

Нашият взвод в една тесна плевня, 

а цялата рота на тринадесет места. 

Вечерта нито хлеб нито вечеря имаше.   

19 декември. Стоението ни в (с.) Чакъл беше за 11 дена.  

 30 декември. Отгдето на тридесети заминахме,  

в град Чаталджа отидохме на квартири. 

 1 април. В същи чифлик Харачий обяви се примирието 

  между турците и българите”. 

 

Така проследявайки отделни моменти от участието на Гаврил Първанов във военните събития, 

дневникът се превръща в своеобразна хроника на войната и интересен разказ за участието на ХV-та рота 

от 47-ми Пехотен полк в Балканската война 1912-1913 г. 
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УЧАСТИЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ РЕГИОН МОНТАНА  

В БАЛКАНСКИТЕ ВОЙНИ 1912 – 1913 Г. 

 

 Балканската война и неразривно свързаната с нея Междусъюзническа война през 1912–1913 г. са 

обект на многостранен анализ и изследване. Интересът на историците, на военните, а и на други 

специалисти към тази тема продължава и в наши дни. Той се определя преди всичко от ярката изява на 

българското национално съзнание, на готовността на народа ни за саможертва в името на освобождението 

и националното обединение. 

В повечето монографии, студии, статии и други изследвания вниманието се насочва основно към 

причините, характера, хода на войните, дипломатическата ситуация, политическата обстановка и т.н. Все 

още обаче българската историография се нуждае от проучвания с регионален характер. Беглото 

споменаване на войните в някои поселищни проучвания изчерпва изследванията върху участието на 

населението от региона в Балканските войни. Оскъден е и броят на публикуваните документи, които 

илюстрират отношението и ролята на местното население към войните. 

Това обуславя според нас потребността от разкриване на изворите по конкретната тема, последвано 

от задълбоченото ú историческо изследване. 

В процеса на работа открихме голямо количество разнообразни по характер, значимост и произход 

материали, отнасящи се до темата, които са пръснати в различни архиви, музей и библиотеки. Скромната 

задача, която си поставяме е да приведем в известност по-важните и интересни фондове, документи, 

снимки и вещи, съхранявани в Държавен архив и Регионален исторически музей – гр. Монтана. 

Географската отдалеченост на региона от театъра на военните действия обяснява факта, че 

изворите, които преобладават тук, се отнасят до процеса на мобилизация и реквизиция по време на 

войните. 

Най-ранните по хронология документи открихме във фонда на Градско общинско управление – гр. 

Фердинанд (дн. гр. Монтана). Предварителната подготовка за война е съпроводена с богата преписка по 

мобилизация на населението до 1915 г. В “Мобилизационното общинско дело” са запазени заповеди и 

писма от Управлението на 35-то Полково военно окръжие – гр. Враца, относно: уреждане на 

местожителството на запасните долни чинове (войници)1, начина на превозване на същите по 

железопътните линии2, списък на запасните войници от Фердинандска градска община за 1912 г., които 

трябва да се явят във 2-ри артилерийски полк – гр. Враца3 подробни указания за разпределение, 

организация и окомплектуване на запасните чинове и други текущи предписания4. Приложени са 

маршрутите за движение на запасните войници към частите на войската при мобилизация за 1910–1911 г5.  

Съхранена е шифрованата телеграма на околийския началник в гр. Фердинанд, адресирана до кметовете в 

околията, с която се съобщава за обявената обща мобилизация и реквизиция, съгласно Царски указ № 5 от 

17 септ. 1912 г. Тя завършва с деловия призив: ”На работа, прочее, с всичката сериозност и будност”6. 

Изобилието от документи, които се съдържат във фонда на Общинскко управление – с. Превала, 

продължават кореспонденцията на 35-то Полково военно окръжие – гр. Враца с Фердинандско околийско 

управление до съответните кметове на селищата. Преписката започва непосредствено след обявяване на 

мобилизацията – 18 септ. 1912 г. и продължава до 30 дек. 1912 г.7 Включва входящата поща между 

Фердинандската околийска реквизиционна комисия и Превалската общинска реквизиционна комисия. 

Интерес представляват писмата за усилване на реквизиционните комисии и уточняване посоката на 

доставяне на реквизициите; попълнените ведомости за изпратени добитък, храни и фураж от местното 

население; списъците на запасни с предписание къде да се явят и т.н. Чрез окръжните и Фердинандското 

околийско управление периодично се изпраща в населените места информация с конкретни данни за 

военните успехи на българската войска в сраженията на фронта8. 

 
1 ДА Монтана, Ф. 3 К, оп. 1, а. е. 319, л. 10-28. 
2 Пак там, л. 123-125. 
3 Пак там, л. 41-42. 
4 Пак там. 
5 Пак там, л. 6, л. 28. 
6 Пак там, Ф. 51 К, оп. 1, а. е. 8, л. 35. 
7 Пак там, л. 473 
8 Пак там, л. 295, 274, 283.   
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Поредица от архивни единици разкриват дейността на Берковската реквизиционна комисия, която е 

на непосредствено подчинение на 25-то Полково военно окръжие – гр. Цариброд9  и контактите на 

Ломската реквизиционна комисия с общинските съвети в с. Василовци10 и с. Брусарци (дн. гр.)11. 

Точна информация за изграждането, актуализирането и начина на работа на реквизиционните 

комисии по места намираме и в протоколите и заповедните книги на още някои общински управления. По-

важни от тях са: протокол № 12 от 5 май 1912 г.12 и № 32 от 10 ноем. 1912 г.13 на Фердинандското градско 

общинско управление; заповед от 20 септ. 1912 г. на кмета на с. Стубел14 и протоколни решения от месец 

май 1913 г.15; протоколи на Селско общинско управление – с. Лопушна16; протокол № 17 на 

Славотинското общинско управление17 и др. Буди интерес решението на Фердинандския общински съвет 

от 10 окт. 1912 г., съгласно което се изгражда още една реквизиционна комисия. Тя поема задължението да 

се грижи за бедните семейства на загинали и заминали на фронта. В протоколната книга е записано, че със 

същите права ще се ползват и семействата на имотните граждани, при условие, че след приключване на 

войната възстановят разходите, направени за тях. И така в гр. Фердинанд, всяка неделя по определен 

график комисията раздава брашно и дърва според нуждите на всички домакинства18.     

Под формата на списъци, описи и ведомости на цитираните реквизиционни комисии са посочени 

вида и количествата на реквизираните стоки и имената на собствениците, които ги дават. 

Организацията по изпълнение на реквизиционните наряди е на вниманието на съответните органи и 

по време на Междусъюзническата война. Данни за това откриваме в протоколите на Чипровския общински 

съвет и селата на територията на общината19, и в постановления, и протоколи на Василовската селска 

община и прилежащите ú села20. 

От съдържанието на цитираните до тук документи се налага изводът, че мобилизационната дейност 

преди и по време на Балканските войни в селищата на региона е извършена съгласно “Наставленията за 

мобилизация на армията” от 1910 г. и последвалите предписания и указания на Министерството на 

войната. 

Местните органи на държавна власт – околийските управления и общинските съвети – в изпълнение 

на разпорежданията на правителството започват масови реквизиции. Съставените реквизиционни комисии 

се председателстват в преобладаващите случай от кметове или кметски наместници и дейността им не се 

прекратява до края на войната. Населението предава определените му нарядни припаси по предварително 

изготвени списъци и в замяна получава реквизиционни разписки. Проявена е грижа и към останалите по 

домовете възрастни хора, жени и деца, които са обезпечени с прехрана и подсигурени с елементарни 

битови условия пред зимата. 

Реквизициите и погасяването на някои други разходи не били изплащани веднага, но по-голяма част 

от хората безропотно възприемали всичко с вярата, че те ще бъдат уредени след края на войната. 

Търпеливото превъзмогване на военновременните несгоди е безспорно изразена убеденост в сраведливия 

характер на войната и проява на патриотизъм далеч от бойната линия.  

В отделни документи са отразени и случаи на отказ за изплащане на реквизиции и спекула с 

движими и недвижими имоти в хода на войните. 

След много проверки през авг. 1913 г. жителите на с. Долна Вереница излизат с решение за спешна 

ревизия на делата на кмета по реквизицията21. За неспазване на чл. 12 от реквизиционния закон е наказан с 

глоба член на местната управа на с. Стубел, Фердинандска община22. 

 
9 Пак там, Ф. 51 К, оп. 1, а. е. 1, л. 1-29. 
10 Пак там, а. е. 40, л. 4-6. 
11 Пак там, Ф. 262 К, оп. 1, а. е. 91, л. 34-40. 
12 Пак там, Ф. 3 К, оп. 1, а. е. 10, л. 36. 
13 Пак там, л. 136. 
14 Пак там, Ф. 332 К, оп. 1, а. е. 9, л. 40-42. 
15 Пак там, а. е. 38, л. 36-37, 49-51. 
16 Пак там, Ф. 41 К, оп. 1, а. е. 1. 
17 Пак там, Ф. 325 К, оп. 1, а. е. 4, л. 21а-22. 
18 Пак там, Ф. 3 К, оп. 1, а. е. 10, л. 136. 
19 Пак там, Ф. 237 К, оп. 1, а. е. 45, л. 10. 
20 Пак там, Ф. 15 К, оп. 1, а. е. 40, л. 4-16. 
21 Пак там, Ф. 32 К, оп. 1, а. е. 16, л. 14-15. 
22 Пак там, Ф. 332 К, оп. 1, а. е. 9, л. 42. 
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Документите от личен произход са групата източници, които най-пълно отразяват атмосферата и 

настроенията на хората в тези дни. За ентусиазма на фердинандските граждани при обявяване на 

мобилизацията четем в спомените на Иван Михайлов. “На 17 септ. 1912 г. общинските глашатаи четяха по 

градове и села указа за обявяване на мобилизация. Вместо към училище по това време аз поех пътя към 

околийското управление, където поради материално затруднение постъпих на работа като машинописец. 

За войник бях млад. Мобилизацията беше в разгара си. Макар, че очакваха война, хората бяха обхванати 

от особено вълнение. Те горяха от желание по-скоро да помогнат, кой с каквото може, за освобождението 

на своите братя и сестри, които още живееха под турско робство. Запасните отиваха в казармите като на 

сватба – накичени с цветя, вървяха след малки духови музики, пееха юначни песни и маршове. Навред 

глъчка, писък на гайди, раздели”23. За тези вълнуващи моменти научаваме и от документите, включени в 

личните фондове на Младен Синигерски24 и Тодор Апостолов25, участници във войните. Те не пропускат 

да споменат, че с възторг се посреща и вестта за обявяване на войната на 5 окт. 1912 г. 

Ценен с богатия фактологически материал е запазеният “Дневник за войната от 1912–1913 г.” на 

Коваленко Петков от с. Голинци (дн. кв. Младеново, Лом), Ломска околия, войник от 13-а рота, 47-и 

пехотен полк, 10-а дивизия26, от 1-ва армия. Дневникът е изписан върху ученическа тетрадка с широки 

редове и съдържа 103 листа. Почеркът е добре обработен и записките са водени на правилен книжовен 

език, съответстващ на основните граматически особености на българския език от този период. И най-

беглият поглед издава висока езикова култура и обща интелигентност на автора. 

Съдържанието на дневника е непретенциозен, откровен разказ за пътя, извървян от един обикновен 

войник по време на Балканската война. Авторът педантично отбелязва ежедневните преходи и цитира 

селищата и местностите, през които преминава. Много страници отделя за разположението на бойните 

единици и техните действия, фронта на Чаталджа и движението на бойните части, изхранването и 

здравословното състояние на войниците и конете, метеорологичните условия и др. Описаните до най-

малки подробности случки и събития за хода на военните действия, за отношенията между войници и 

началство, войска и население, дават възможност да почувстваме войната не само като едно политическо и 

военно събитие, но преди всичко като неповторимо психологическо изживяване. Разказът носи в себе си 

трудно доловимия другаде “дух на времето и колорит на епохата”. 

Още един дневник на участник в Балканската война открихме в Държавен архив – гр. Монтана (Ч.п. 

№ 37) на Гаврил Първанов от с. Ковачица, Ломско, служил в 15-а рота на 47-и пехотен полк от 10-а 

пехотна сборна дивизия, в състава на Първа българска армия с командващ ген. лейт. Васил Кутинчев. 

Периодът на описаните в дневника събития е 17 септ. 1912 – 12 юли 1913 г. 

Дневникът съдържа 36 карирани листа, изписани двустранно и разделени на две половини. 

Почеркът е дребен, но четлив, на места мастилото е избледняло и текстът е трудно разбираем. Вероятно 

дневникът е написан след войната по отделни бележки, водени от автора по време на военните събития. В 

изложението си авторът използва елементи на мерената реч, което го доближава в отделни моменти до 

народния епос. Гаврил Първанов притежава чувство за историчност и оценява събитията от войната, в 

които той е участник или свидетел. Ясно е изразен неговият патриотизъм и висок боен дух. 

Липсват данни за живота, образованието, служебната и обществена дейност на Гаврил Първанов, 

които са в процес на проучване, но съдържанието на дневника дава представа за неговата добра 

осведоменост, интелигентност и образованост. 

Военните действия, в които участва 47-и пехотен полк в състава на 10-а пехотна сборна дивизия, са 

известни от военната ни история. Това са Лозенградската военна операция – м. окт. 1912 г., военната 

операция при Люлебургаз – Бунархисар, в края на същия месец, когато дивизията достига до жп гара 

Люлебургаз и пленява един турски влак, както и боевете за овладяване на турските отбранителни позиции 

северно от Чаталджа и достигането до Силиври на брега на Мраморно море.  

В дневника на Гаврил Първанов се съдържат конкретни сведения за маршрута на движение и 

оборудване на неговата войскова част, трудностите при осигуряване на храна, отношението на местното 

 
23 Михайлов, Ив. В строя. С., 1973, с. 25. 
24 ДА Монтана, Ф. 592 К, оп. 1, а. е. 1, л. 86-88. 
25 Пак там, Ф. 1109, оп. 1, а. е. 21, л. 40-42. 
26 Пак там, Ф. 1157, оп. 2, а. е. 66, л. 103. 
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християнско и мюсюлманско население към българските войници, описани са любопитни случки и 

човешки съдби, действията на противника и неимоверните трудности и лишения по време на войната. 

Описанието започва с вестта за обявяване на мобилизация в България на 17 септ. и трогателното 

изпращане на войниците със сълзи и молитви към бога. Следва придвижването с каруца до Лом и оттам 

пеша до сборния пункт в Белоградчик, където се формират войсковите части, отслужва се молебен и се 

държат речи. Подробно е описано придвижването до Враца с любопитни данни за селищата и местностите, 

през които преминават военните части. От Враца до София и крайната точка на движение – Ямбол, 

пътуването се извършва с влак. Оттам на 6 окт. войниците преминават границата с Турция.  

По-голяма част от времето ротата му е назначена за охрана на артилерията или участва в бойни 

учения. Така Гаврил Първанов наблюдава войната от бойното поле, но не от първа бойна линия. Това му 

дава възможност да води наблюдения и да опише боевете при Лозенград, влизането на войските ни в 

Люлебургаз и продължителните военни действия при Чаталджа. Редица бележки в дневника са свързани с 

трудностите в придвижването на хора, коли и артилерия, с тежките условия на военния бит, които 

войниците понасят със стоицизъм. 

Пътят на войсковата част на Гаврил Първанов продължава за гр. Чорлу и достига до Силиври на 

брега на Мраморно море. Новата 1913 г. войниците посрещат в гр. Чаталджа по охрана или на позиция в 

окопите. На 13 март посрещат радостната вест за падането на Одрин, в чифлик близо до Силиври, където 

условията за пребиваване са по- благоприятни, а на 1 апр. идва и вестта за примирие между българите и 

турците. Следва отстъплението на войските ни. Гаврил Първанов се разболява, вероятно от треска, и се 

придвижва с болните и ранени войници. От Одрин до Пловдив пътуването се извършва с влак. В 

пловдивските казарми оздравелите войници са разделени на взводове и отделения, образуват нови роти, за 

да продължат военните действия. 

Така проследявайки отделните моменти от участието на Гаврил Първанов във военните събития, 

дневникът се превръща в своеобразна военна хроника и интересен разказ за участието на 15-а рота от 47-и 

пехотен полк в Балканската война 1912-1913 г. 

Различни по вид и съдържание са документите на държавните институции и ведомства, чиято 

дейност по време на войните е изцяло подчинена на подпомагане действията на тила. Важна група 

източници са летописните книги на училищата. В 12 архивни фонда открихме разнообразна информация 

за промяната в учебния процес и преустановяване на редовните занятия, предоставяне на училищните 

сгради за реквизиционни складове, изясняване съдбата на учителите по време на войните и описания на 

моменти от ежедневието на хората в дадено селище27. 

Конкретна информация черпим от фонда на Държавна второстепенна болница – гр. Фердинанд. 

Това са стотици болнични листове на войници, преобладаващо родом от този край, ранени или разболели 

се в армията. Подредени в две архивни единици, те обхващат времето от 3 ян. 1912 г. до 29 дек. 1912 г.28 и 

от 4 февр. 1913 г. до 6 дек. 1913 г.29 Старателно попълвани, тези документи дават пълни сведения за 

лицето, а в графа “Анамнеза” – най-подробно описание за сражението, неговото местонахождение и 

начина, по който е станало раняването или е придобито заболяването.  

По време на Междусъюзническата война, съгласно Секретна заповед № 218 по действащата армия 

за формиране на 5-а отделна армия, от 12 май 1913 г. до 5 юли 1913 г. гр. Фердинанд е пункт за 

съсредоточаване на една пехотна бригада от два полка и артилерийско отделение с три батареи30. 

Присъствието в града на многобройни войски и върлуващата холера налагат кметът да вземе най-строги 

мерки за поддържане на чистотата в жилищата и обществените места. След изтеглянето на военните части 

от българската армия на 5 авг., до 20 септ. 1913 г. е забранено по всякакъв повод влизането и излизането от 

града, защото ежедневно от холера умират по 8-10 души31. 

 
    

 
27 Пак там, Ф. 432 К, оп. 1, а. е. 1, л. 18; Ф. 335 К, оп. 1, а. е. 16, л. 5; Ф. 375, оп. 1, а. е. 1, л. 8 гр.; Ф. 483 К, оп. 1,  а. е. 14; 

Ф. 340 К, оп. 1, а. е. 28, л. 10-11.; Ф. 472 К, оп. 1, а. е. 13, л. 10-11; Ф. 11 К, оп. 1, а. е. 43, л. 11; Ф. 459 К, оп. 1, а. е. 2; Ф. 372 К, 

оп. 1, а. е. 8, л. 17; Ф. 466 К, оп. 1, а. е. 1, л. 14; Ф. 375 К, оп. 1, а. е. 12, л. 5   
28  Пак там, Ф. 36 К, оп. 1, а. е. 290.         
29  Пак там, а. е. 294.    
30  ЦВА В. Търново, Ф. 40, оп. 1, а. е. 3, л. 153.  
31  ДА Монтана, Ф. 3 К, оп. 1, а. е. 11, л. 4-5. 
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Несгодите за местното население се увеличават и от нахлуването на румънските войски. Не бива да 

останат без отбелязване документите, които дават сведения за действията на окупационната румънска 

армия през 1913 г. в този край. Запазени са: списъци и констативни протоколи за нанесените щети на 

населението в селата Люта (дн. Владимирово) и Кобиляк32; писма във връзка с обира на пощенската, 

телеграфна и телефонна станция в с. Люта33; данни за нашествието на румънските войски в с. Мадан34; 

протокол за заграбено и повредено имущество във Фердинандската прогимназия35 и една продължителна 

преписка по издирването на младеж от Берковска околия, убит от румънските войници след отказ да даде 

исканите от тях сведения36. 

Във фондовете на Регионалния исторически музей – Монтана, фонд “Септемврийско въстание 1923 

г”. и фонд “Къща-музей Христо Михайлов” се съхранява колекция от снимков материал за участието на 

населението във войните. Над 200 броя са портретните снимки и около 35 броя са фотографии от фронта. 

Интерес представляват снимките запечатали момент от дейността на Реквизиционната комисия в гр. 

Фердинанд. Разказът за войните може да бъде онагледен и с добре запазената колекция от оръжие – хладно 

и огнестрелно. Полезна информация черпим и от автентичните спомени на участници в събитията. Трябва 

да споменем и няколкото ордена и медали на войници, а също и свидетелства за народна признателност37. 

Интерес за изследователите са още местните периодични издания от гр.Фердинанд, гр. Лом и гр. 

Берковица и други селища на региона, издавани през първата половина на ХХ век, включени в основния 

фонд на Музея на Септемврийското въстание 1923 г. и редки библиотечни издания, които съдържат 

информация по темата, намиращи се в специализираната библиотека на Регионалния исторически музей – 

Монтана. 

За уточняване броя на загиналите във войните конкретни данни черпим от сведенията и списъците, 

съставени от кметовете на общинските управления през 1937 г.38 

Населението от този край не остава безразлично към загиналите, починалите от рани или болести и 

безследно изчезналите свои синове през време на войните за освобождение и национално обединение. 

Множество документи и снимки проследяват преписката по формиране и дейността на така наречените 

“строителни” или “инициативни” комитети и процеса на издигане паметници на загиналите във войните в 

различни селища39. 

Трудно е в рамките на един кратък преглед да се изложи всичко събрано по темата. Разбира се, 

цитираното далеч не изчерпва наличните и издирените материали. 

Надяваме се, че настоящият обзор ще бъде полезен за по-активното използване на включените в 

него източници при нови изследвания за участието на населението от регион Монтана в Балканските 

войни.   

 

    

 

 

 

 
32 Пак там, Ф. 11 К, оп. 1, а. е. 44,  л. 1-35. 
33 Пак там, Ф. 324 К, оп. 1, а. е. 1, л. 1-2. 
34 Пак там, Ф. 466 К, оп. 1, а. е. 1, л. 4. 
35 Пак там Ф. 481 К, оп. 1, а. е. 1, л. 40. 
36 Пак там, Ф. 34 К, оп. 2, а. е. 30. 
37 РИМ – Монтана, НИ, инв. №№ 451, 626, 694, 832, 833, 839, 880. 
38 ДА –  Монтана, Ф. 192 К, оп. 1, а. е. 6; Ф. 267 К, оп. 2, а. е. 49, л. 2-6; Ф. 34 К, оп. 4, а. е. 3,  л. 1-3; Ф. 11 К, оп. 1, а. е. 

92, , л. 4; Ф. 37 К, оп. 1, а. е. 42, л. 12-14, л. 26-27. 
39 Пак там, Ф. 63 К, оп. 1, а. е. 5, л. 247; Ф. 37 К, оп. 1, а. е. 42а, л. 2-8; Ф. 11 К, оп. 1, а. е. 33, 41; Ф. 18 К, оп. 1, а. е. 46; 

Ф. 231 К, оп. 1, а. е. 8; Ф. 340 К, оп. 1, а. е. 17; Ф. 192 К. 
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ПАНАИРЪТ В ГР. ФЕРДИНАНД  (1926 – 1944 Г.) 

 

 Най-рано въпросът за откриване на панаир в града се поставя в молбата на жители на гр. Фердинанд 

и представители на разни сдружения, отправена чрез кмета до общинския съвет. Тя носи дата 14 авг.1925 

г. В нея се изразява мнение, че в година като настоящата, когато съществува икономическа и търговска 

криза, съществува стремеж към увеличаване на оскъдните доходи, поради което и общините помагат като 

откриват и панаири, освен пазарите. Отправя се молба да се открие в към края на м. септ. или в началото 

на м. окт. седемдневен панаир в града за продан на добитък и всякакъв вид стоки. Молбата е подписана от 

над 200 фердинандски граждани, сред подписите на които са и тези на доста видни граждани – Никола 

Сапунджиев, Георги Врачански, Петър Алексов, Стефан Николов и др.1 Не е известен отговорът на 

общинските съветници и кмета на тази молба, но от последвалите общински документи по този въпрос е 

ясно, че предложението е заинтригувало местните управляващи още през с. г.  От писмата на Плевенското 

и Видинското градски общински управления до кмета на гр. Фердинанд е видно, че местната общинска 

управа е започнала проучването на този въпрос веднага. През м. септ. от Плевен посочват, че кметът 

трябва да направи справка със Закона за санитарно-ветеринарната служба, където е упоменат реда по 

който се иска разрешение за устройство на панаири и начина по който стават2, а от  Видин съобщават, че 

правилник за панаира нямат, а всяка година се изготвя план по който се раздават местата. Изпращат план и 

извлечение от таблицата за такси3. 

 През следващата 1926 г. отново е изпратена молба от жители на гр. Фердинанд до общинския съвет 

на 18 май. В нея се посочва, че в почти всички градове и села, където има пазари се правят и панаири 2-3 

пъти в годината. По този начин се прави и реклама на тези селища, които стават известни и се посещават 

от търговци, докато в гр. Фердинанд, според авторите на молбата, пазара по тази причина става неизвестен 

и запада от което губят гражданите и общината, която се лишава от големи приходи. В молбата се изразява 

искане в най-скоро време да се вземе решение за откриване в града на няколкодневен панаир за едър и 

дребен добитък, индустриални и земеделски производства и др. стоки и  се определи удобно време за 

провеждането му. Молбата е подписана от 190 жители на града4. След нея процесът по осъществяване на 

това начинание се ускорява за да се постигне решаването му още през с. г. 

 На 5 юли 1926 г. на редовно заседание на общинския съвет, кметът Игнат  Попов поставя за 

разглеждане въпросът за откриване на панаир в гр. Фердинанд. Общинските съветници изслушват доклада 

на комисията за определяне място и време за панаира. Комисията предлага мястото на панаира да бъде при 

“Черния мост”, времетраенето да бъде 5 дни и да се открие на 19 авг., т. е. от 19 до 23 авг. Общинският 

съвет като взема предвид ползата от учредяване на панаир през годината, датите на панаирите в съседните 

градове и на основание Закона за санитарно-ветеринарната служба взема следното решение: “Да се учреди 

в гр. Фердинанд петдневен ежегоден панаир за едър и дребен добитък, разни индустриални изделия, 

земеделски култури и производства и др., начиная ежегодно от четвъртък “Преображение” – 19 авг. до 23 

авг. включително”5.  Препис от  решението на протокол № 45, заедно с приготвения план на панаира е 

изпратен на министъра на Търговията, промишлеността и труда (МТПТ)  за одобрение. Оказва се, че 

процедурата по разрешаване на панаира е доста продължителна и сложна. За да се одобри протокол № 45 

на общинския съвет за откриване на панаира, МТПТ съобщава, че е необходимо да се направят постъпки 

пред Врачанската окръжна постоянна комисия, която от своя страна следва да изпрати решението си до 

Търговско- индустриалната камара в Русе, чието мнение ще се представи в МТПТ. Междувременно става 

ясно, че кметът Игнат Попов е изпратил чрез Врачанската постоянна комисия необходимите книжа в края 

на м. юли 1926 г. за мнение за откриване на панаира до председателя на Русенската търговско-

индустриална камара6.  

 
1 ДА – Монтана, ф. 3К, оп.1, а.е.249, л. 2,3. 
2 Пак там, л. 4. 
3 Пак там, л. 5. 
4 Пак там, л. 6. 
5 Пак там, л. 8. 
6 Пак там, л. 10, 11. 
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От протокол № 59 от 12 авг. 1926 г. от извънредно заседание на общинския съвет, научаваме, че 

според сведения на кмета Игнат Попов, МТПТ не било съгласно да одобри панаира в исканото време, 

поради което общинските съветници вземат решение, ако това е невъзможно, то панаира да бъде учреден 

на 21 септ. – Рождество Богородично – Мала Богородица7. В текста на протокола е записано и особено 

мнение на един от общинските съветници – бившият дългогодишен кмет на града Тодор Грънчаров, който 

пише следното: “На 12 того 1926 не е имало заседание, нито покана”. На следващия ден 13 авг.1926 г. е 

изпратено писмо с препис от протокола до Врачанската окръжна постоянна комисия с молба да 

ходатайства за одобрение от министъра на ТПТ8.              

 Заедно с това, кметът води кореспонденция със съседните градове, в които вече има учредени 

панаири за да се запознае с техните документи по устройването им – с общинските управления в Лом, Бяла 

Слатина, Враца и Плевен. Молбата му е да бъдат изпратени правилник за реда и условията на панаира, 

таксов правилник и книжа по учредяването на панаира. Запазен е полученият от гр. Бяла Слатина 

правилник за панаира в този град9. 

 Усилията на кметската управа по разрешаване откриването на панаира се увенчават с успех на 2 

септ.1926 г., когато е издадена Заповед на МТПТ №1536. В нея се посочва, че на основание чл. 1 от Закона 

за тържищата и съгласно протокол № 59 от 12 авг. 1926 г. на Фердинандския общински съвет и протокол 

№ 70 от 18 с. м. на Врачанската окръжна постоянна комисия министърът разрешава да се открие в гр. 

Фердинанд ежегоден панаир за едър и дребен добитък и всякакви стоки, който да започва от 21 септ. – 

Рождество Богородично, на мястото избрано от общинския съвет по представения от него проект. 

Съгласно заповедта общинското управление трябва да направи предварително всички необходими 

приспособления на мястото на панаира и да поддържа за целта един ветеринарен лекар10. Така желанието 

на многобройните търговци, предприемачи и жители на града става реалност. 

Действително времето от около три седмици е твърде малко за извършване на различните 

приготовления за откриването и провеждането на панаира, но общинската управа действа организирано и 

активно за успеха на делото, което има важно икономическо значение. Още на следващия ден след 

излизането на заповедта - на 3 септ. общинско управление с обявление № 5086 известява на 

интересуващите се, че съгласно министерска заповед се учредява за първи път петдневен ежегоден панаир 

в гр. Фердинанд на Мала Богородица и ще продължи до 25 (септ.) в м. “Луда бара” до р. Огоста. В 

обявлението са посочени многобройните видове стоки за продажба на панаира: манифактурни, 

колониални, дърводелски, златарски, бакалски, обущарски, дрехарски, кожухарски и др., едър и дребен 

добитък. Описва се и мястото на панаира – хигиенично и удобно, на общинска мера, заобиколено с хубави 

местности, с обилна паша за добитъка и с бистра вода, където посетителите ще могат и да отпочинат. 

Търговците на добитък са длъжни да притежават интезапски билети и свидетелства за здравост и  ще 

заплащат законните такси. Местата за бараки, сергии и др. ще се дават 3 дена по-рано на умерени цени11. 

Следващата стъпка  на общинските власти е приемане на Правилник за реда по който ще става 

панаира в града. На 10 септ. 1926 г. кметът предлага за разглеждане изготвения проект на правилника. 

Първите 7 члена от него се приемат без разисквания. Те се отнасят до времето на провеждане на панаира, 

видовете стоки, разгласяването, мястото на панаира, разпределянето на местата за наематели, 

осигуряването на обществения ред, чистота и осветление през нощта. Разискват се въпросите за 

заграждане на панаирното място и определяне размера на таксите. Таксите са диференцирани според вида 

на заведенията и наемателите – зарзаватчии, търговци на земеделски сечива, кръчми и дюкяни, кафенета, 

гостилници, фотографи, циркове, кинематографи, ръчна продажба, певици, свирачи, манифактуристи, 

бакали и др. На наемателите местни граждани наемът е по-нисък. Таксите, както и приходите от 

интезапско право се събират с квитанции от общински чиновници и се предоставят в полза на общинската 

 
7 Пак там, л. 13 
8 Пак там, л. 15. 
9 Пак там, л. 12, 17, 18, 19, 20. 
10 Пак там, л. 21. 
11 Пак там, л. 22. 



84 
 

  

каса. Приетия правилник важи само за 1926 г., което означава, че такъв трябва да се изготвя ежегодно 

преди откриване на панаира12. 

За събирането на таксите на местата и интезапското право в района на панаира с кметска заповед е 

натоварен градския бирник с помощници един писар и пристава13. Отправено е и писмо до околийския  

началник за съдействие с необходимата полицейска стража за осигуряване на обществения ред, 

спокойствието и тишината на панаира14.  

Сред приготовленията за откриването на панаира са и набавяне на необходимите принадлежности 

за помещаване и функциониране на съответните длъжностни лица. Общинското управление среща много 

трудности поради недостатъчното време за обезпечаване на нужните материали. На първо време са 

необходими 3-4 палатки за настаняване на канцеларията на интезапа. Кметът се обръща за съдействие към 

командира на ІV-та Врачанска жандармерийска дружина в Берковица, но като не получава положителен 

отговор, моли държавния агроном в града за предоставяне на мушама от агрономството за времетраенето 

на панаира. И този път отговорът е отрицателен, поради нейното използване за нуждите на 

агрономството15. Няма сведения за това как е бил решен този въпрос, като се имат предвид сведенията, че 

времето на панаира  е било неблагоприятно.         

  В навечерието на откриването на панаира кметът Игнат Попов отправя покана до ръководителите 

на учрежденията в града и техния персонал, общинските съветници и всички граждани да присъстват на 

освещаването на новоучредения панаир на водосвета на панаирното място при “Черния мост” в 8 часа 

сутринта на 21 септ. 1926 г.16 За самото откриване научаваме от телеграмата17, която кметът изпраща в 

същия ден до МТПТ с копие до вестниците “Мир”, “Независимост” и “Знаме” – “днес сутринта се откри 

панаира, след което се извърши тържествен водосвет при стечение на хиляден народ от всички краища на 

България за продажба на своите стоки”. Кметът изказва благодарност от свое име и от името на 

гражданството от града  и околията по случай откриването на петдневния панаир.  

Това е официалната информация за панаира и тя е положителна. Съществува обаче и друга гледна 

точка – тази на около 60 търговци, продавачи – наематели на панаира, според която успехът на панаира не 

е бил голям. В своята молба18 до общинския съвет в града от 23 септ. те споделят, че макар да са 

построили бараки и наели места за тях, по ред причини, най-важната от които е била непостоянното и 

лошо време, панаирът не е бил добре посетен, поради което те са претърпели огромни загуби. За да се 

намалят тези загуби те молят общинския съвет да продължи панаира с още 2 дни – неделя и понеделник, 

т.е. до 27 септ. включително като за тези два дни бъдат освободени от сергийно право, наем за местата и 

други общински налози. Искането на наемателите едва ли е било възможно не само от нормативна 

(юридическа) но и от процедурна и финансова гледна точка. Молбата е получена на 24 септ. вероятно в 

общинското управление, и на нея има резолюция, че панаира е свършен. Може би поради изложените 

причини и краткото време за подготовка и организиране  на панаира, икономическите резултати да не са 

били твърде високи, което е било преодоляно при следващите издания на панаира. За повишаване 

посещаемостта на първия панаир в града през 1926 г. има сведение, че съдействие е оказано и от страна на 

Главна дирекция на железниците във връзка с пътуванията по време на панаира до ж. п. станция 

Фердинанд19.   

 През следващите години панаирът се запазва и развива своята дейност. Има сведения за 

провеждането му през следващата 1927 г.20 и 1932 г. От 1934 г. общината със съдействието на околийския 

агроном Георги Ив. Попов и на околийския ветеринарен лекар, по думите на кмета Гоцо Митов, поставят 

 
12 Пак там, л. 23, 24. 
13 Пак там, л. 30. 
14 Пак там, л. 32. 
15 Пак там, л. 25, 26, 27. 
16 Пак там, л. 31. 
17 Пак там, л. 34. 
18 Пак там, л. 38. 
19 Пак там, л. 40.  
20 Пак там, л. 41. 
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едно добро начало като организират стопанска изложба по време на панаира с предмети от земеделието, 

скотовъдството, занаятите, индустрията и килимарското производство. Изложителите са около 300 души21.    

В тогавашния вестник “Наше слово” е публикувана речта на кмета Гоцо Митов при откриването на 

панаира22. 

В изложението си от 5 ноем. 1935 г до министъра на народното стопанство – Дирекцията на 

търговия, индустрия и занаяти, кметът Гоцо Митов настоява за запазване на седмичния пазар и панаира. 

Кметът посочва, че целта на това начинание е стопанско и културно повдигане на този край и дава 

сведения за ежегодния панаир. През 1935 г. посочва кметът на 16 авг. с молебен е открита голяма 

птицевъдна изложба в града, а на следващия ден – 17 авг. също с молебен и открит и панаира. В изложбата 

вземат участие около 450 изложители – стопански, културни, държавни и обществени институции от града 

и околията, от тях повече от 150 земеделски стопанства, над 50 занаятчии и над 30 индустриални и 

търговски фирми. Само посетителите с входни билети са били 5 500 души23. 

Не е известно от коя година панаира е бил преместен отново през м. август, така както най-напред е 

било решението на общинския съвет. През 30-те години вероятно, а може би и по-рано е било променено и 

неговото място – в западната част на града – край Изворската река (1935 г.) на площ от 42 дка. 

Показателни за успеха на панаира са данните за получените от него доходи за общината: през 1932 г. – 82 

000 лв., през 1933 г. – 91 000 лв., през 1934 г. – 104 000 лв. и през 1935 г. – 143 000 лв. През 1934 г. по 

време на панаира са продадени 835 глави едър добитък, а през 1935 г. – 1054 глави едър добитък. През 

същата 1935 г. изложителите са били над 450 души от всички големи градове на страната, а посетителите 

над 30 000 души, от които 2 000 са  ползвали намалена тарифа за пътуване по железниците. Както пазара, 

така и панаира са били посещавани от многобройни търговци не само от страната, но и от Турция, Египет 

и Гърция24.  

Интерес представлява и сведението че на стопанската изложба през 1935 г. фердинандският 

гражданин Киро Иванов Веренишки представя една батоза (вършачка) изработена от него25. 

По-късно информацията за панаира в град Фердинанд се разширява и допълва от проучванията на 

Стоян Марков, който посочва, че след световната война общинската управа във Фердинанд схващайки 

голямото икономическо значение на града като средищен пункт за размяна взема почин за откриване на 

панаир. Той установява, че през 1939 г. на панаира има 162 сергии, които описва по видове стоки, след 

което дава подробни данни за произхода на стоките – освен от района на гр. Фердинанд и от Видин, Враца, 

Ловеч, Горна Оряховица, Ботевградско, София и Тополовград. Анюта Каменова разглежда ролята на 

панаира в града и в живота на населението от региона, който от 1934 г. се придружавал с организирана 

изложба от земеделски, скотовъдни, занаятчийски, индустриални и други производства26.  

Сведения за дейността на общината по провеждане на панаира има и през годините на Втората 

световна война. В края на  м. юли 1942 г.  на заседание на общинския съвет са определени цените на 

местата за отдаване под наем за панаира, а в началото на м. авг. следващата 1943 г. е одобрен и правилника 

за неговото провеждане.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21 Пак там, л. 46. 
22 Наше слово, № 486, 18 авг. 1934. 
23 Пак там, л. 47. 
24 Пак там. 
25 Герасимов, Й. Монтана, Кутловица, Фердинанд, Михайловград – кратка летописна история, С., 1991, с. 39.  

26 Марков, Ст., Град Фердинанд. Антропогеографски проучвания, Лом, 1944, с. 95, 96; Каменова, Ан., Пазарът и 

панаирът в град Михайловград – Научна конференция 100 години от обявяването на Кутловица за  град, Враца, 1993, с.73, 90. 
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ДЕЙНОСТТА НА ОКОЛИЙСКИЯ ЧИТАЛИЩЕН СЪЮЗ – ГР. ЛОМ  

(1928 – 1944 Г.) 

 

 Читалищното дело в ломския край има дълголетни народни традиции. След освобождението от 

османско иго читалищата се развиват като средища на активна народопросветна дейност, изграждат се 

Върховен читалищен съюз (ВЧС), окръжни и околийски съюзи.  

 Околийският читалищен съюз (ОЧС) в гр. Лом е основан през 1928 г. по инициатива на 

настоятелството на градското читалище “Постоянство”1. На учредителната сбирка присъстват делегати от 

23 читалища в околията. Представител на Върховния читалищен съюз е писателят – земляк Цветан 

Минков. Според приетия устав целта на Околийския читалищен съюз е “да ратува за развитието и 

напредъка на читалищно-библиотечното дело в околията, да обедини отделните читалища и 

библиотеки…да открива нови читалища, да ги подпомага и поощрява в работата”2. 

 Запазените документи в Държавен архив Монтана, показват, че независимо от трудностите ОЧС е 

извършвал значителна културно-просветна дейност, организирал е народни университети, четения, 

курсове, забави, кинематографи, изложби и др. 

 След 9 септ. 1944 г. ОЧС – Лом, приема насоки за извършване на преобразувания в културната 

област – сформира трудови бригади и агитки, превръща се в център на лекционната пропаганда и 

художествената самодейност. В административно отношение ОЧС – Лом е поделение на Окръжния 

читалищен съюз – Видин. ОЧС – Лом е преименуван в Околийски читалищен съвет и продължава своята 

дейност до 1959 г. 

  Фонд № 434 К – ОЧС – Лом, е приет в Държавен архив Михайловград (Монтана) през 1967 г. и 

съдържа 68 архивни единици с 1964 листа. Инвентарният опис на документите за постоянно съхранение 

съдържа: протоколна книга от заседанията на Управителния съвет на съюза от 1928 до 1947 г.3, годишни 

отчети на народните читалища от 1934 до 1941 г.4, годишни и тримесечни сведения на читалищата5, 

входящи и изходящи писма до учреждения и частни лица. За ролята на Върховния читалищен съюз съдим 

от изпращаните писма и окръжни, както и от запазените отчети за дейността му през 1939-1940 и 1941 г.6 

Сведения за читалищата в околията се намират във въпросниците-сведения7, в молбите за членство в ОЧС8 

и в списъците на кметовете, главните учители и председатели на читалища9 в селата през този период. 

 Целта на настоящото съобщение е да представи дейността на ОЧС – Лом от основаването му през 

1928 г. до 1944 г., неговото организационно състояние, материални условия и културно-просветни изяви. 

  Уставът на ОЧС – Лом от 1928 г.10 дава ясна представа за неговата цел, органите на управление, 

материалните условия и цялостното му функциониране. Приемането на отчетите за работата на 

Управителния и Проверителния съвет и избирането на ръководни органи на читалищния съюз се извършва 

на редовни годишни събрания. Съществува практиката да се обявяват на общи събрания за почетни 

членове на съюза, лица извършили ценни материални или морални услуги на читалищното дело.     

 Една част от документите отразяват усилията на ОЧС – Лом за приемането на нови членове в 

съюза, за откриване на читалища и обществени библиотеки. Читалищният съюз се обръща с писмо11 към 

председателите на някои от читалищата за членуването им в съюза през 1928 г. Запазени са и молби12 по 

приемането им в читалищния съюз, предимно от първите години на неговото основаване. 

 
1 Държавен архив Монтана (ДА Монтана), Ф. 434 К, оп. 1, а. е. 1, л. 3; а. е. 68, л. 2. 
2 Пак там, а. е. 5, л. 59. 
3 Пак там, а. е. 68. 
4 Пак там, а. е. 9-67. 
5 Пак там, а. е. 1, л. 69, 75, 82-83, 99, 114, 117, 120-147; а. е. 8, л. 1-43. 
6 Пак там, а. е. 3, л. 65-71, л. 100-107. 
7 Пак там, а. е. 6, л. 37, 38, 47, 73, 79, 89, 110, 124, 127, 137, 152, 160. 
8 Пак там, а. е. 1, л. 11, 16, 23, 29, 30, 32, 100; а.е. 3, ,л. 136. 
9 Пак там, а. е. 1, л. 248. 
10 Пак там, а. е. 5, л. 59, 60. 
11 Пак там, а. е. 1, л. 2. 
12 Пак там, а. е. 1, л. 11, 16, 23, 29, 30, 32, 100; а.е. 3, л. 136. 
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 За създаване на нови читалища ръководството на ОЧС – Лом отправя апел до главните учители в 

селата, като подчертава, че с това се продължава образованието, което училището дава на подрастващото 

поколение13. Свидетелство за активната роля на учителската интелигенция в този процес е писмото на 

главния учител в с. Княжева махала до ОЧС – Лом: “Съобщавам Ви господине Председателю, че по 

инициатива на учителите от повереното ми училище и некои младежи от селото на 16 ян. 1929 г. се основа 

читалище. Кръстиха го “Просвета” и се записаха 30 члена”14. 

 Въпреки стремежа за разширяване дейността на читалищния съюз, поради недостатъчно познаване 

на задачите му постигнатите резултати не са особено големи. В писмо от 7 дек. 1929 г. ръководните органи 

на съюза в Лом уведомяват ВЧС, че “ОЧС в гр. Лом от основаването си до сега живее анемичен живот”15. 

Една от съществените причини за това е, че съюзът не разполага с никакви парични средства. С 

резолюция, приета на 19 март 1939 г., ОЧС – Лом счита за пречка на читалищната дейност областните 

съюзи и предлага тяхното премахване от системата на читалищния съюз16. 

 По време на Втората световна война на читалищата се препоръчват програми за национално 

въздействие върху слушателите. Особени взаимоотношения възникват с политическата организация 

“Бранник”. Трудно се отстоява демократичният характер на читалищния съюз и изискването, залегнало в 

устава му за неутралност и толерантност спрямо партии, националности и вероизповедания. 

 Много от документите съдържат сведения за материалните условия и финансовото състояние на 

съюза, за сградния фонд на народните читалища. Съгласно чл. 32 от устава на ОЧС, приходите на 

съюзната каса се добиват от утра, вечеринки, забави, сказки, представления, помощи от учреждения, лица 

и от случайни източници17. Още в началото на своята дейност читалищният съюз се обръща към 

председателя на градското читалище “Постоянство” с молба за помощ от 500 лв. във връзка с набавяне на 

печат и канцеларски потреби18. 

 Въпросът за недостига на финансови средства се поставя и в писмото на народно читалище 

“Съзнание”, с. Комощица, от 20 дек. 1938 г. до ОЧС – Лом. Към читалището било отправено искане от 

общинските власти да върне нива от 500 дка, като заплати стойността ú или възстанови получените от нея 

наеми19. ОЧС – Лом взема решение да не се посяга на читалищните земи, да се оземлят безвъзмездно 

читалищата, които не притежават имоти и умолява ВЧС да направи необходимото в защита на техните 

интереси20. С окръжно от 14 авг. 1941 г.21 ВЧС отново напомня за задължението на общините да оземляват 

безплатно читалищата от общинските земи. Призовава читалищните дейци да изпратят апел до 

министрите на финансите и народното просвещение за оттегляне на законопроекта, с който се отнемат 

привилегиите на читалищните кина22. Показателно е в тази връзка писмото23 от с. Гайтанци (дн. с. 

Смирненски) до ОЧС – Лом, в което се съобщава за притежаването на ръчен киноапарат от трима 

читалищни членове и желанието им да оставят 20 % от приходите за подпомагане на местното читалище.        

 На проведената през 1939 г. околийска конференция е определена годишна вноска от 50 лв. за всяко 

читалище, обсъждат се данъчните пречки при даване на представления и се предлага увеличаване на 

кредитите за читалищните постройки24. Направено е предложение в дневния ред на читалищния конгрес 

да се включи точка “Осигуряване по законодателен път материалната издръжка на читалищните съюзи”25. 

 
13 Пак там, а. е. 1, л. 53. 
14 Пак там, а. е. 1, л. 70. 
15 Пак там, а. е. 1, л. 215. 
16 Пак там, а. е. 68, л. 30. 
17 Пак там, а. е. 5, л. 60. 
18 Пак там, а. е. 1, л. 52. 
19 Пак там, а. е. 4, л. 27. 
20 Пак там, а. е. 4, л. 44; а. е. 68, л. 25. 
21 Пак там, а. е. 3, л. 131. 
22 Пак там, а. е. 4, л. 38. 
23 Пак там, а. е. 6, л. 195. 
24 Пак там, а. е. 68, л. 30. 
25 Пак там, а. е. 4, л. 43; а. е. 68, л. 25. 
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 В съхраняваните отчети на читалищния съюз Лом за 1938 –1939 г. е отбелязано, че от 53 читалища 

в околията само 5 имат собствени сгради, 13 притежават земи, а с кино разполага едно читалище26. 

Читалищни сгради няма в селата: Чорлево (дн. с. Дреновец, Видинско), Долно Линево, Орсоя, Момин 

брод, Разград и др.27 “Нямаме нито построено, нито строим читалище, макар, че неговата нужда се чувства 

така силно” – се казва в писмо от с. Сливата до ОЧС – Лом28. От с. Голинци (дн. кв. Младеново, Лом) 

споделят: “постройката по нямане на средства е прекъсната, покрита, измазана отвътре и така я 

използуваме недовършена и с големи неудобства29.  

 При съществуващите условия провеждането на разнообразна културно-просветна дейност става 

възможно само благодарение на ентусиазма и всеотдайността на читалищните деятели. В редица 

документи е отразена, макар и непълна, информация за изнесени сказки, беседи и реферати, за 

организирани забави, утра, театрални представления и публични събрания. За подкрепа на читалищната 

дейност чрез изнасяне на сказки и реферати в селата ОЧС – Лом влиза в споразумение с адвокатския и 

лекарския съюз и учителското дружество в гр. Лом30. Лекарският съюз изпраща изявени лектори, които 

изнасят лекции по проблемите на здравеопазването в с. Голинци, Медковец, Орсоя, Дългоделци, Горна 

Гнойница (дн. с. Септемврийци), Котеновци (дн. Якимово – 2) и Дреновец31. В селища с изградени 

народни университети се изнасят сказки от научен и просветен характер. На околийска читалищна 

конференция през 1939 г. в гр. Лом изнася сказка проф. Христо Негенцов на тема “Народопросветното 

дело в чужбина и у нас”32. Според отчета за дейността на съюза през 1941 г. са организирани общо 125 

сказки с 5 012 слушатели33. Читалищата по места поемат грижата за храна, квартира и заплащат пътните 

разноски на гостуващите лектори.  

 Действена помощ оказва съюзът за обогатяване на читалищните библиотеки, като изготвя 

препоръчителни списъци и изпраща книги като: “Юбилеен сборник на читалище “Постоянство”; “Лом, 

града и околията”; “Из възпоминанията ми” от Петър Берковски и др.34 Свои дарения на читалищата прави 

ВЧС, от които в Държавен архив Монтана са запазени две копия на Височайшия манифест за обявяване на 

руско-турската война 1877 – 1878 г. (във фонда на Ломското читалище “Постоянство”). За подпомагане на 

библиотечното дело ВЧС организира безплатни библиотекарски курсове през 1938, 1940 и 1943 г. в 

градовете София, Ловеч и Шумен35, за което са уведомени читалищата в околията. Съдействие за по-

широко разпространение на знанията оказва и откритата през 1942 г. изложба на българската книга при 

читалището в гр. Лом36. 

 За засилване на интереса към читалището като културно-просветен институт допринася 

проведената агитационна седмица и юбилейно честване на читалището в с. Голинци37. Читалищният 

театър от Лом със свои постановки посещава селата Расово и Медковец, чиито жители изразяват по този 

повод гореща благодарност38. 

  Значително внимание в плана за просветната дейност на съюза е отделено за събиране на народни 

песни, приказки, исторически данни за живота на читалищата и селищата39. Задачи за събиране на 

материали за историята и стопанското състояние на селищата, за създаване на музейни и архивни отдели 

 
26 Пак там, а. е. 3, л. 257-259. 
27 Пак там, а. е. 3, л. 200, 205, 209, 210, 212. 
28 Пак там, а. е. 3, л. 203. 
29 Пак там, а. е.3, л. 204. 
30 Пак там, а. е. 1, л. 39-42. 
31 Пак там, а. е. 1, л. 45-50; а. е. 3, л. 2-5. 
32 Пак там, а. е. 3, л. 40-46. 
33 Пак там, а. е. 68, л. 47. 
34 Пак там, а. е. 6, л. 234. 
35 Пак там, а. е. 4, л. 26; а. е. 3, л. 84; а. е. 7, л. 100. 
36 Пак там, а. е. 3, л. 165. 
37 Пак там, а. е. 4, л. 29; а. е. 3, л. 80. 
38 Пак там, а. е. 4, л. 3, 14. 
39 Пак там, а. е. 7, л. 2. 
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при читалищата поставя и ВЧС – София40. Въпреки това в цялата околия през този период е имало само 

две музейни читалищни сбирки – в Лом и в с. Долни Цибър41. 

 С разностранната си дейност през разглеждания период народните читалища, обединени в ОЧС – 

Лом, са дали безспорен принос за културно-просветното издигане на населението от този край и за 

неговото демократично възпитание.     

 

 
40 Пак там, а. е. 3, л. 93. 
41 Пак там, а. е. 3, л. 257-259. 
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ГРАДСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – ГР. ФЕРДИНАНД (МОНТАНА)  

ПО ВРЕМЕТО НА КМЕТА ГОЦО МИТОВ 

(1934 – 1938 Г.) 

  

Един от успешните периоди от развитието на град Фердинанд настъпва в средата на 30-те години на 

ХХ век. За това допринася и настъпилото относително спокойствие и стопанско оживление в страната след 

преодоляването на голямата икономическа криза от 1929-1933 г. 

 След преврата на 19 май 1934 г. е променена съществуващата система на местно управление. 

Изборните общински съвети са заменени с общински съвети, които съчетават изборното с казионното 

начало. Главна фигура в общинското управление е кметът, назначаван от централната власт1. Налагането 

на административното начало и централизирането на управлението дават възможност за организиране на 

общинската дейност в интерес на развитието на града и на неговата община. 

Успешната политика на общината през този период се дължи в не малка степен и на личностните 

качества на кмета Гоцо Митов. Гоцо Митов е известен в миналото адвокат, политик и общественик, един 

от заслужилите кметове на нашия град. Роден е на 1 юли 1885 г. в с. Вълкова Слатина (дн. Доктор 

Йосифово) и произхожда от фамилията Канинци. Завършва Самоковското духовно училище през 1905 г. 

Участва в Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война като запасен поручик, възпитаник 

на Школата за запасни офицери в Княжево. Два пъти е раняван и е награден с два ордена за храброст – 

войнишки и офицерски – и с народен орден за военна заслуга2. През 1920 г. завършва висшето си 

образование в Софийския университет и се дипломира по специалността “правни и държавни науки”3. 

След шестмесечен стаж в Ломския окръжен съд става адвокат в гр. Фердинанд през 1921 г. Избиран е през 

1923 г. в настоятелството на Фердинандската околийска земеделска дружба. Председател е на Временната 

градска общинска тричленна комисия от 10 февр. до 9 юни 1923 г. За кмет на гр. Фердинанд Гоцо Митов е 

назначен на 30 май 1934 г.4 и управлява фердинандската градска община до 10 ноем. 1938 г. Гоцо Митов 

умира през 1958 г. в София. 

След десетилетия на забрава, през 2000 г. е обявен за политик на ХХ столетие на Монтана в 

анкетата на “Огоста” радио, а общинският съвет взема решение за именуване на улица “Гоцо Митов” в 

индустриалната част на града5. 

* 

*    * 

  По време на своето управление Гоцо Митов проявява завидна енергия и съзидателен дух, съчетани 

с разумна пестеливост и стопанска предприемчивост. Организаторските качества на Гоцо Митов 

проличават най-добре при разглеждане дейността на ръководеното от него общинско управление. Основна 

цел на управлението е преодоляване на традиционната изостаналост на селищата от общината и проявите 

на ориенталски манталитет на техните жители.  

Към общината, която се състои от гр. Фердинанд и селата Кошарник (дн. кв. на града) и Войници, 

през 1934 г. се присъединяват още пет селища: Мала Кутловица (дн. кв. на града), Студено Буче, 

Белотинци, Баня (дн. Николово) и Ново село (дн. Благово), с което се увеличава нейната територия и броят 

на населението. 

По време на първия мандат на Гоцо Митов 1934 – 1937 г. е осъществена значителна строителна 

дейност, чиито обекти са запазени и до днес. На 20 юни 1934 г. с тържествен водосвет е положен 

основният камък на днешната читалищна сграда, завършена през 1938 г. Завършва и строителството на 

камбанарията на черквата “Св. св. Кирил и Методий” – 1936 г. 6  

 
1 Георгиев, В. Развитие на политическата система на България (1918-1944 г.) в сб. България 1300. Институции и 

държавна традиция. С. 1981, с. 307. 
2 Информатор:  Бонка Манова от гр. София – внучка на Гоцо Митов. 
3 Димитрова, Н. и К. Атанасова. Алманах на завършилите висше образование в СУ “Климент  Охридски” 1888-1974 г. 

Съставители. С. 1975, № I, с. 112.  
4 ЦДА, Ф. 371 К, оп. 2, а. е. 900, л. 5; Наше слово, № 475, 2 юни 1934. 
5 Монт-прес, № 6, 23-24 ян. 2001.  
6 Герасимов, Й. Монтана – Кутловица – Фердинанд – Михайловград – кратка летописна история. С. 1991, с. 37.; Книга 

на дарителите при храм “Св. св. Кирил и Методий” – гр. Монтана, л. 5.  
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По време на неговото управление са осъществени редица важни обществени дела, сред които са: 

откриването на първата културно-стопанска изложба през м. авг. 1934 г., приемането от общинския съвет 

на проектите на герб и знаме на града и настаняването за първи път в гр. Фердинанд на постоянна 

войскова част –1935 г.   

Кметът Гоцо Митов има заслуги и за развитието на нашия град като просветен и културен център. 

През 1934 г. той въвежда запазената и до днес “Златна книга”7 на кмета с данни за важни обществени 

събития, а през 1936 г. събира сведения и написва доклад за освобождението на гр. Фердинанд8. По 

времето на кмета Гоцо Митов общината започва да издава от 1936 г. седмичника “Фердинандски 

общински вестник” – с редактор инж. Васил Начев – за публикуване на правителствени и общински 

разпоредби, заповеди и статии по стопански, културно-просветни и здравни въпроси. Открита е 

забавачница на деца до седем години и Допълнително занаятчийско училище. 

  По време на втория мандат, който е непълен 1937–1938 г., управлението на Гоцо Митов 

продължава усилената строителна дейност в града и общината. Завършва строителството на “Черния мост” 

– 1937 г.9 На 18 юли 1937 г. на мястото на пазарището тържествено е открита градската градина по проект 

на арх. Младен Кръстев, именувана поради рождението на престолонаследника – “Княз Симеон 

Търновски”, която има два входа, място за паметник, детско игрище и офицерски клуб10. По този повод 

представителите на търговското съсловие в града изказват похвала на кмета на страниците на в. “Наше 

слово” за неговите съзидателни дела и за градската градина – букета на града. Те предлагат за отплата 

бюстът на кмета Гоцо Митов да се постави в нея за възпоминание на младото поколение за неговата 

дейност11. През юни 1938 г. общинският съвет одобрява условията на инж. Димитър Василев от София за 

пълно водоснабдяване на града и с. Белотинци на стойност 70 000 лв.12 

През 1938 г. за първи път в областта (в гр. Фердинанд) се открива общински родилен дом, а през м. 

ноем. градът е домакин на първото национално честване – 250 годишнина на Чипровското въстание от 

1688 г.  

Структура, функции и административна дейност на общинското управление. 

За осъществяване на икономическата и културна политика на общината от съществено значение е 

състоянието и дейността на общинската администрация. Още с първите заповеди13 на кмета през 1934 г. са 

регламентирани задълженията на общинските служители и са посочени допусканите слабости и 

нарушения. Определено е работното време на общинското управление, забранено е пушенето във всички 

помещения на канцеларията от чиновници и външни лица. Обръща се сериозно внимание на дисциплината 

на служителите, които през работно време не са по местата си, движат се от маса на маса, разговарят с 

други чиновници не по служба, ходят из града и пр. С други заповеди са конкретизирани функциите на 

отделните звена за ефективно изпълнение на техните задължения. 

 За подобряване работата на общинското управление, която все повече се разраства, кметът въвежда 

две нови служби – счетоводна, която се организира по банков образец и служба за обществени грижи14. 

 Въпреки ясните и категорични кметски разпоредби, някои от лошите навици на общинските 

служители, не могат да бъдат премахнати. Повторението на отделни слабости и нарушения е повод кметът 

да отправи предупреждение към своите служители – “да бъдат предани и да обичат работата си, а който не 

желае – да напусне работа”. За първо нарушение санкцията е глоба от 200 лв., а за второ – уволнение от 

 
7 Държавен архив Монтана (ДА Монтана), Ф. 3 К,  оп. 1, а. е. 334, л. 114.  
8 Пак там, а. е. 334, л. 114-115. 
9 Пак там, Ф. 116 К,  оп. 3 П, а. е. 10, л. 537. 
10 Герасимов, Й.  Цит. съч., с. 42. 
11 Наше слово, № 642, 21 авг. 1937. 
12 Герасимов, Й. Цит. съч., с. 43. Димитър Василев (1883-1945) – инженер, роден в гр. Шумен, завършва Педагогическо 

училище в родния си град и технически науки в Мюнхен. Осъществява водоснабдяването на Шумен, Враца, Видин и редица 

други селища. 1939-1944 г. министър в Министерството на обществените сгради, пътищата и благоустройството (МОСПБ). 

През 1945 г. осъден от “Народния съд” на смърт,  през 1996 г. с решение на Върховния съд присъдата е отменена. – В: Ташев, Т. 

Министрите на България 1879-1999 г. Енциклопедичен справочник, С., 1999, с. 78-79.     
13 ДА Монтана, Ф. 3 К, оп. 1, а. е. 83, л. 23, 24, 118; а. е. 87, л. 34.  
14 Пак там, а. е. 89, л. 6-9, 151. 
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служба15. Особено неприятна за кмета е традиционната черта на тогавашния чиновник да се 

самоосвобождава от работа в отсъствието на своя началник. По думите на Гоцо Митов, поведението на 

неговите служители по време на отсъствието му е такова, че обръща общината в анархия16. Кметът 

посочва, че за да се създаде вяра и авторитет на общинската власт, служителите начело с кмета трябва да 

бъдат образец на честност и законност17.  

 Изискването да се служи на общинската власт, а не на партии и на личности е обусловено и от 

стремежа на деветнадесетомайците за изграждане на “надпартийна държава”. 

 Гоцо Митов изисква и по-висока култура на взаимоотношенията между отделните служби и 

служители, а така също и с посетителите на общинското управление. С нарочна заповед18 той задължава 

кметските наместници в селата на общината да се отнасят вежливо с населението “да изслушват 

посетителите и да им дават нужните упътвания”. Със същата заповед се съобщава, че посещенията на 

господа гражданите при кмета са позволени по всяко време. 

 Точна представа за структурата на общинската власт, броя, функциите и дейността на отделните 

служби дава изготвената през 1938 г. от кмета графична схема на общинското управление. Схемата е 

запазена в Заповедната книга19 на общината от с. г. Мотивите на Гоцо Митов за изготвяне на схемата са 

няколко: да се внесе ред и яснота в общинската йерархия и да се постигне точно и определено 

регламентиране на функциите и задълженията на самото управление и на неговите служби, и да научат 

шефовете на служби своите задължения и да сложат самите служби в ред и хармония20. 

 Устройството на общинската власт според графичната схема е следното: всички служби са 

разпределени в 4 групи според начина на тяхната подчиненост. В първата група са службите, които кметът 

ръководи пряко – продоволствието, училищното настоятелство, обществените грижи и др., във втората са 

службите, които се намират под пряка отговорност на завеждащите ги – амбулатория, родилен дом, детска 

трапезария, коларо-чистачна, ветеринарна, пожарна и техническа служба. В трета група са службите в 

канцеларията, които ръководи секретарят на общината – архива, гражданско състояние, статистика, 

военни списъци, библиотека и домакинска служба. В четвърта група влизат касовата и отчетна 

(финансово-счетоводна) служба, които са подчинени на общинския бирник. 

 От схемата е видно, че степента на подчиненост на общинските служби по отношение на кметската 

власт е различна, но това не изключва общото ръководство на кмета и общинското управление над всички 

служби. В случаи на необходимост кметът установява пряк контрол върху отделни дейности. Така 

например поради голямото значение на финансите за осъществяване на общинската дейност, кметът 

задължава чиновниците да внасят ежедневно събраните средства от такси, а всяка сутрин да бъде 

представяна сметка за приходите и разходите от предния ден21. Освен осигуряване на общината с 

необходимите парични средства, по този начин се пресича и възможността за допускане на нарушения и 

злоупотреби. 

Благоустрояване, хигиенизиране и опазване на обществения ред.  

Тази дейност е една от съществените страни в работата на общинското управление и на кмета през 

разглеждания период. Наред с постоянните и ежедневни грижи за поддържане и подобряване на селищата 

в общината се предприемат и благоустройствени мероприятия за промяна на техния облик. Още с първите 

кметски заповеди от 1934 г. се поставя задачата да се води борба за премахване на лошата традиция и 

навици да се живее при обстановка, каквато е била преди 50-60 и повече години (т.е. преди 

Освобождението). Гоцо Митов посочва, че жителите на града все още живеят в неомазани и небоядисани 

жилища, дворовете им са пълни с боклук, а изхвърлянето на смет, помия и тор по улиците е обикновено 

явление22. Освен лошите навици, причина за това състояние на града е упражняването на селскостопанска 

 
15 Пак там, л. 35. 
16 Пак там. 
17 Пак там, л. 201.  
18 Пак там, а. е. 89, л. 6-9. 
19 Пак там, а. е. 91, л. 3. 
20 Пак там, л. 1-3. 
21 Пак там, а. е. 85, л. 75-78. 
22 Пак там, а. е. 83, л. 72-75. 
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дейност от голяма част от неговите жители. Взети са мерки за подобряване дейността на коларо-

чистачната служба, която разполага с 10 човека и е подчинена на помощник-пожарния командир, а градът 

е разпределен на отделни райони. Според кмета подобряването на хигиената може да стане чрез създаване 

на необходимите навици и дисциплина у населението, като за това се използва “законна принуда”. С 

кметска заповед от 1934 г.23 е наредено да се подредят и почистят дворовете, боядисат сградите и да се 

поставят металически съдове за сметта. За общо почистване е определена всяка първа седмица от месеца, 

нарочна комисия следи за изпълнение на разпорежданията в срок, а при неизпълнение се налагат глоби от 

1 000 лв. 

За поддържане на хигиената и за подобряване състоянието на града са издадени и други 

разпореждания24: всеки собственик да направи тротоар пред имота си, да се подредят овощните градини, 

да се посадят до оградите плодни или декоративни дръвчета и пр. С други кметски заповеди25 за опазване 

на реда и чистотата са въведени редица ограничения и забрани: за вършитба на снопи в дворовете, за 

пускането на добитъка по главната улица, за скитането на бездомни кучета и пр. 

 За опазване на обществения ред се вземат определени мерки – на всяка вечеринка и кинопрожекция 

се изпраща дежурен пожарникар, забранява се движението на младежи без работа след 22 часа, 

регламентира се работното време на заведенията. Административните мерки допринасят не само за 

осигуряване на реда и спокойствието на гражданите, но и за опазване на общинското имущество от кражби 

и посегателства. Нарушителите на обществения ред се санкционират с парични глоби. Такъв е случаят с 

шофьора Видин Михайлов от с. Бело поле, Белоградчишко, който бил глобен със 100 лв. за това, че е карал 

невнимателно автомобилната си кола, с която е счупил една липова фиданка26. 

 При провеждане на ежегодния панаир и други големи прояви се предприемат мерки за осигуряване 

на по-добър ред и спокойствие на жителите и гостите на града27. Регламентира се движението, местата за 

спиране и почивка на волските коли и каруци, определят се санитарните пунктове и пр. По този начин 

градът е ставал по-чист и по-приветлив, по-спокоен за многобройните гости, които са го посещавали на 

панаира, на събора ”Св. Дух”, на седмичния пазар и на големите празници. 

 Дейността на кмета на гр. Фердинанд Гоцо Митов, на общинското управление и на неговите служби 

са допринесли за решителни промени в градската среда и цялостния облик на околийския център. За това 

са способствали и големият брой училища и учреждения, многобройните чиновници, войници, офицери и 

ученици – носители на градския бит и култура. Все повече жители на града се занимавали с индустрия и 

търговия. Всичко това по думите на Стоян Марков28 придавало на Фердинанд все повече и повече изглед 

на град в най-широкия смисъл на думата. 

 
23 Пак там. 
24 Пак там, а. е. 87, л. 44; а. е. 85, л. 5, 50. 
25 Пак там, а. е. 85, л. 190; а. е. 86, л. 90-92; а. е. 83, л. 117, 139-142. 
26 Пак там, а. е. 83, л. 21. 
27 Пак там, а. е. 85, л. 275, 276; а. е. 89, л. 187-191; а. е. 87, л. 277, 279. 
28 Марков, Ст. Град Фердинанд – Антропогеографски проучвания, Лом, 1944, с. 34. 
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ЧЕСТВАНЕ НА 250-ГОДИШНИНАТА НА ЧИПРОВСКОТО ВЪСТАНИЕ ОТ 1688 Г. ВЪВ 

ФЕРДИНАНДСКА ОКОЛИЯ – 1938 Г. 

 

 Героизмът на участниците в народната епопея през 1688 г. и трагичния край при потушаване на 

въстанието оставят дълбоки следи в съзнанието на българското население. Историческият спомен за 1688 

г. се съхранява трайно в паметта на оцелелите след въстанието чипровчани, намерили убежище извън 

пределите на Родината – във Влашко, Южна Унгария и Албания. 

 Най-ранните сведения за отдаване на заслужена почит към борците от Чипровското въстание 

датират от първите години на ХІХ век. На 10 октомври 1801 г. жителите на гр. Алвинц, Седмоградско 

отпразнуват стогодишнината от заселването си в Австрия с тържествена панихида за покойните им братя в 

деня на тяхното освобождение от робство1. Тогава е отбелязана 114-годишнина от Чипровското въстание 

през 1688 г. По обясними причини липсват сведения за подобни прояви сред населението от Чипровския 

край от времето на османското владичество у нас. Едва през 20-те години на ХХ век намираме сведения за 

отбелязване заслугите на чипровчани в освободителното движение на българския народ. Списание 

“Полско-български преглед”, бр. 20 от 1924 г. помества съобщение за помен на Петър Парчевич по време 

на честването му в София2. Издаваният в гр. Фердинанд (дн. Монтана) вестник “Искра” отбелязва 

празнуването на 21 юли 1926 г. на петдесетгодишнината от преминаването на Панайот-Хитовата чета и 

поставянето на мраморна плоча в чипровския манастир “Св. Иван Рилски” с имената на борците за 

национално освобождение от този край. На гореспоменатата дата – пише вестникът – се честваха и 

дейците на  Чипровското въстание – Петър Парчевич и др.3 Почит към паметта на падналите български 

синове в Чипровските въстания е отдадена и по време на патронния празник на Чипровския манастир “Св. 

Иван Рилски” на 1 ноември 1934 г.4 

 Публикуваните материали в печата и наличните архивни източници сочат, че първото официално 

честване на Чипровското въстание в национален мащаб е проведено у нас през 1938 г.  

Настоящото съобщение е пръв опит за изясняване на въпросите за целта, подготовката, 

провеждането и характера на юбилейното честване на 250-годишнината от въстанието в рамките на бивша 

Фердинандска околия и отчасти в общонационален план. 

Още през 1933 г. чипровчанинът Иван Георгиев пише във фердинандския вестник “Наше слово”: 

“Нека не забравяме, че през септември 1938 г. се пада 250-годишнина от Кипровското въстание”. 

Отбелязвайки годишнината от победата на Ян Собиески над турците при Виена в 1683 г. авторът напомня, 

че остават само пет години до тази дата (1938 г.), която трябва да се отпразнува, така както подобава и се 

поставят основите на един паметник. За тази цел Иван Георгиев предлага да се сформира един комитет с 

център гр. Фердинанд и такива в селата на околията5. Макар да се оценява от съвременниците като 

“благородна” и “навременна”6 тази идея се осъществява едва от юбилейната 1938 г. В началото на м. 

януари с.г. в. “Искра” припомня, че Чипровското въстание е крупно историческо  събитие за България, 

което не бива да се отмине без внимание и подканя отговорните лица да направят потребното за тоя 

случай7. 

На 10 юни 1938 г. при Фердинандската културно-просветна и благотворителна дружба в София е 

образуван Комитет за отпразнуване на 250-годишнината на Чипровското въстание. Към официалните 

институти и организации във Фердинанд и Чипровци е отправен апел за създаване на комитети, 

набелязани са основните задачи за подготовка на тържественото честване8. 

 
1 Писмо от Алвинц в Седмоградско от 15 окт. – Виенски вестник, Виена, № 91, 21 ноем. 1801. Цит. по: ИДА, кн. 55, 

1988, с. 30-31. 
2 Полско-български преглед, № 20, 1924, с. 170. 
3 Искра, Фердинанд, № 207, 25 юни 1938.  
4 Държавен архив Монтана (по-нататък ДА Монтана), ф. 3 К, оп. 1, а. е. 255, л. 13; Искра, Фердинанд, № 23, 4 ноем. 

1934. 
5 Наше слово, Фердинанд, № 450, 12 ноем. 1933. 
6 Пак там, № 486, 18 авг. 1934. 
7 Искра, Фердинанд, № 183, 7 ян. 1938. 
8 Пак там, № 207, 25 юни 1938. 
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 Важна роля в подготовката на тържественото честване играе учредения на 3 юли 1938 г. 

Общограждански комитет в околийския център гр. Фердинанд. На събрание в салона на градското 

читалище “Разум” са поканени представители на околийската и общинската власт, ръководители на 

културно-просветни, професионални и спортни организации. В речта си околийският управител Тодор 

Пецев изтъква заслугите на чипровчани в борбата за освобождение и ги определя като “достойни носители 

на националната идея и чувство, доведени в култ”. Учредителното събрание избира за председател на 

комитета началникът на гарнизона подполковник Христо Иванов, подпредседател – околийският 

управител Тодор Пецев, секретар околийският агроном и председател на читалище “Разум” – Георги 

Иванов, членове и съветници9. За създаване на добра организация при подготовката на тържествата към 

комитета са сформирани осем комисии – за събиране на материални средства, украса и възпроизвеждане 

на въстанието, храна, квартири, превоз, санитарна помощ и за запазване на реда и благоприличието10. 

Помощни комитети са образувани в Чипровци и в отделни селища на околията и страната11. 

Официалното честване е определено да се проведе на 1 ноември 1938 г. в деня на храмовия празник на 

чипровския манастир “Св. Иван Рилски”. 

За кратко време се извършва усилена дейност за пропагандиране на историческото минало на 

Чипровския край – изнасят се сказки пред ученици и граждани, издават се научни и научно-популярни 

съчинения. Сред тях са: “Чипровец и въстанието през 1688 г.” от Иван Дуйчев; “Чипровци – поселищно-

географски проучвания и исторически бележки” от Йордан Захариев; “Чипровското въстание” от Цветан 

Минков; “Чипровското голямо въстание” от Ставри Попов; “Асеново, Никополска околия…” от Исидор 

Делин; “Чипровското въстание 1688 г.” от Иван Георгиев и Юбилейната брошура “250 години Чипровско 

въстание”. В местния печат се публикуват материали за видните чипровски дейци – Петър Богдан, Петър 

Парчевич, Георги Пеячевич, Иван Лилов12.  

Интерес представляват и статиите на Пенчо Троянски – “Първият кмет на Фердинанд – Коно 

Стоянов – потомък на чипровчани13 и на Иван Георгиев – “Елате ни вижте”14, посветена на съвременното 

състояние на Чипровци….. и др. Елате и вижте – пише авторът – вижте при какви условия се тъкат 

красивите чипровски килими, вижте тъмните буроси, бледите лица на жени и момичета. Вижте как 

петгодишни деца мотаят конори…Вижте твърдия кукурузник (който често липсва) и чорбицата от 

фасулец, коприва или киселец…А всички тия немощни деца, жени и мъже са потомци на Петър Парчевич, 

Георги Пеячевич, Иван Лилов и др.15 

Един от основните проблеми при подготовката на честването е  набавянето на достатъчно 

материални средства. Комитетът в гр. Фердинанд, който се явява за организатор на тържествата разчита на 

предвидените суми от общинските бюджети, помощи от организации и частни лица, разпространяването 

на брошури, марки, значки, ленти, организирането на утра, вечеринки и други инициативи. В издадения от 

Фердинандския комитет позив до ръководителите на учрежденията в околията се отправя призив за 

оказване на материална и морална подкрепа16. Още по-настоятелен е апелът на същия комитет в писмото 

до околийските управители в Царството от 17 октомври 1938 г. за участие на всички служители с 

доброволни вноски в размер на 1 % от месечната им заплата17. От цяла Фердинандска околия и от редица 

селища на страната – Русе, Свищов, Габрово, Плевен, Преслав, Елена, Луковит, Шумен, Белоградчик, 

Радомир, Горна Джумая (дн. Благоевград), Дъбово и Николаево, Казанлъшко, Априлово, Поповско, 

Стражица, Горнооряховско, Новоселци, Софийско, Ръждавица, Кюстендилско и много други са изпратени 

средства в пари и натура18. Свой принос дават и отделни лица – братя Рапонски – собственици на фабрика 

 
9 ДА Монтана, ф. 34 К, оп. 1, а. е. 12, л. 166-167. 
10 Пак там. 
11 Наше слово, Фердинанд, № 696, 3 септ. 1938; ДА Монтана, ф. 78 К, оп. 1, а. е. 49, л. 60, 69. 
12 Наше слово, Фердинанд, № 695, 27 авг.1938; № 696, 3 септ.1938; № 697, 10 септ. 1938; № 700, 1 окт.  1938. 
13 Пак там, № 704, 29 окт. 1938. 
14 Пак там, № 703, 22 окт. 1938. 
15 Пак там. 
16 ДА Монтана, ф. 3 К, оп. 1, а. е. 255, л. 1. 
17 Пак там, ф. 34 К, оп. 1, а. е. 12, л. 159. 
18 Пак там, ф. 78 К, оп. 1, а. е. 49, л. 26, 43, 60, 70, 94, 95, 97, 248, 284, 286, 287, 292, 293, 296, 306, 311, 322, 344, 346.   
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в с. Мърчево, Фердинандско19, Иван Тонов от далечно Чикаго в САЩ и др.20 Парична помощ на комитета 

в гр. Фердинанд в размер на 5 000 лв. отпуска и МНП в София21.  

По време на подготовката за юбилейните тържества в предвидените за посещение обекти са 

предприети някои строителни и благоустройствени начинания. С участието на жители от селата Железна и 

Чипровци е иззидана камбанарията в Чипровския манастир, бетонирана и измазана е костницата, 

направени са арки и украса22. Съобщенията във вестниците от края на м. октомври гласят, че селата по 

пътя от Фердинанд до Чипровци правят тротоари, белосват къщите, усилено извършват последни 

приготовления23. За улеснение на посетителите Главната Дирекция на железниците в София разрешава 

пътуването в дните на тържествата от Софийска и Врачанска области до гр. Фердинанд и обратно да се 

извърши с 50 % намаление24. Кметът на с. Чипровци издава специална заповед за нормиране цените на 

ястията и напитките, които ще се предлагат на гостите в общината25. В същото време комитетът в гр. 

Фердинанд отлага датата на празненството от 1 ноември за периода между 3 и 9 ноември 1938 г. 

Предложение до министъра на народната просвета за честване на 20 ноември годишнината от 

Чипровското въстание прави и ръководството на Българското историческо дружество, но по редица 

съображения, то не е взето под внимание26.  

 В публикуваната Програма на комитета в гр. Фердинанд е определен редът на тържествата от 6 до 8 

ноем. за честване на 250-годишнината на Чипровското въстание27.  

Тържествата започват на 6 ноем. 1938 г. с панихида и молебен в местността “Жеравица”, поднасяне 

на венец и поставяне на четириметров кръст за ознаменуване на Жеравишката битка. Вечерта в 

Чипровския манастир се събират стотици поклонници от околните села, от гр. Фердинанд, Лом и 

Берковица, пристигат части от Фердинандския гарнизон и представители на банатските българи от селата 

Асеново, Никополско и Бърдарски геран, Белослатинско. На 7 ноем. в Чипровския манастир в 

присъствието на стотици поклонници отново е отслужен молебен и панихида, а пред костницата на 

манастира с надпис “Българино, снеми шапка пред тези, които дадоха себе си за Освобождението на 

България” и издълбаните със златни букви години на въстанията от този край са поднесени венци на 

признателност. Към обяд започва възпроизвеждането на моменти от обявяването на въстанието и 

отбраната на Чипровския манастир, завършила с опожаряването му от турците. Кулминацията на 

честването е на 8 ноем., когато годишнината на въстанието е отбелязана в цялата страна, а според сведения 

на печата в Чипровци се стичат повече от 10 000 души28.  

Къщите на чипровчани се оказват препълнени след зарята на 7 ноем., мнозина остават без квартири 

и през цялата нощ огласят с песни дивата котловина. На 8 ноември пред украсената с трицветни знамена и 

портрети на царското семейство арка с надписи “1688-1938 – 250 години”, “Старославно Чипровци Ви 

приветства с добре дошли”са посрещнати официалните гости – председателя на Народното събрание 

Стойчо Мошанов, министъра на правосъдието Илия Кожухаров, депутати, сред които е и народният 

избранник Мато Матов. Площадът на този ден представлява пъстра гледка от празнични народни носии, 

разноцветни чипровски килими и многобройни знамена. Сценарият не се различава съществено от 

предишните дни – запазена е религиозната окраска на празника, речите на официалните представители 

съдържат признание за безсмъртното дело на чипровските герои и характерните призиви за създаване на 

свободна, велика и благоденстваща България под скиптъра на българските царе. В проведения след 

официалните речи парад на войсковите части и учащата се младеж силно впечатление правят двама 

ветерани на националноосвободителното движение – Георги Захариев – Комитата от Берковица, участник 

 
19 Пак там, л. 64.  
20 Пак там, л. 108. 
21 Пак там, л. 76, 120, 175. 
22 Пак там, л. 123. 
23 Наше слово, Фердинанд, № 703, 22 окт. 1938. 
24 ДА Монтана, ф. 3 К, оп. 1, а. е. 255, л. 5. 
25 Пак там, ф. 78 К, оп. 1, а. е. 49, л. 144. 
26 ЦДА, ф. 177 К, оп. 2, а. е. 251, л. 278. 
27 Искра, Фердинанд, № 226, 5 ноем. 1938. 
28 Зора, София, № 5818, 10 ноем. 1938; № 5817, 8 ноем. 1938 г.; Искра, Фердинанд, № 227, 12 ноем. 1938; Наше слово, 

Фердинанд, № 706, 12 ноем. 1938.  
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в боевете на Шипка и Лило Желязков от с. Горна Вереница, четник на Фипип Тотю, които множеството 

понася на ръце. Накрая гостите разглеждат старинната черква “Св. Спас”, изложбата на килими и 

хранителни продукти. С народни веселия и хорá тържествата приключват. 

 Най-крупният факт – отбелязва летописецът на чипровското училище – като че ли ще си остане за 

тая година отпразнуването на 250 години от Чипровското въстание”29. Юбилейните събития са отразени и 

в летописната книга на черквата в с. Камена Рикса, Фердинандско30, в снимки и информации на местните и 

централни вестници. На историческите места при Жеравица, Челюстница и Клисурата са поставени 

големи дървени кръстове, с надежда да бъдат заменени от трайни знаци на признателност към борците за 

национално освобождение.  

Първото честване на Чипровското въстание проведено  през 1938 г. свидетелства за големия 

ентусиазъм и масовото участие на жителите от този край в преклонението им пред своите герои. То 

показва и усилията на тогавашната власт да подчини искрените народни чувства на собствената си 

политическа стратегия, за манифестиране на единство и вярност към царската корона и отечеството. 

Независимо от своята политическа насоченост, честването на 250-годишнината на Чипровското въстание 

остава ярко доказателство за трайно съхранената през вековете историческа памет на българския народ.  

 

 

 
29 ДА- Монтана, ф. 481К, оп. 1, а. е. 11, л. 20. 
30 Пак там, ф. 99 К, оп. 2, а. е. 1, л. 39-42.     
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ПОМОЩТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ БЕРКОВСКА, ЛОМСКА И ФЕРДИНАНДСКА ОКОЛИЯ ЗА 

ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ НАВОДНЕНИЕТО ПРЕЗ 1942 Г. ЖИТЕЛИ НА ГР. ВИДИН 

 

 Каква е картината на живота в гр. Видин по време на опустошителното наводнение през 1942 г. 

Описание на това трагично природно явление срещаме в изследването на колегите от Видин Тодор Диков, 

Светлана Кръстева и Соня Дончева “110 години Червенокръстко движение във Видин и Видинския край 

1885–1995 г.“, В.Търново, 1997 г.  

 В началото на м. март 1942 г. – отбелязват авторите – водите на р. Дунав заливат Видин. Целият 

град, освен кв. “Калето” е потънал във водна маса, която влачи големи ледени блокове, останки от 

разпиляна и унищожена покъщнина, откъртени прозорци, врати, изтръгнати дървета и електрически 

стълбове, трупове на удавени домашни животни и птици. Причината за това катастрофално наводнение е 

задръстване на ледовете по реката на около 25 км от Видин и повдигане на нивото. Наред с тази мрачна 

обстановка положението на хората от наводнените места се влошава още повече поради липсата на ток и 

вода за пиене1.  

 Първа помощ на бедстващите оказва изпратеният от Министерството на вътрешните работи и 

народното здраве (МВРНЗ) – Дирекция на общините, Министерство на войната и Върховното управление 

на Червения кръст помощен влак със специални понтонни команди, заедно с одеала, кухни, линейки и 

камиони. С понтонните лодки се пренасят жителите на наводнените квартали в по-високите и безопасни 

части на града. На 5 март е изпратен втори влак с хранителни продукти, дърва, въглища, бензин и др. както 

и помощен санитарен отряд2. 

 На гара Видбол санитарният отряд посреща евакуираните като им раздава дрехи и храна и се грижи 

за настаняването и отпътуването на онези, които не се нуждаят от грижи. Подкрепителна спирка е 

организирана от Върховното управление на Червения кръст и на гара София. Оборудвани са столични 

училища с около 400 легла и одеала, където са настанени пострадалите видинци3.  

 Клоновете на Червения кръст предоставят помощи на пострадалите жители на Видин с парични 

средства, вещи и хранителни продукти4.  

 Още в първите дни на бедствието е учреден  Върховен общонароден комитет (ВОК) при МВРНЗ с 

председател Христо Калфов – председател на Народното събрание и подпредседатели д-р Д. Ораховац – 

председател на БЧК и Неофит – Видински митрополит и наместник-председател на Св. Синод.  

 ВОК поема инициативата за събиране на средства за подпомагане на пострадалото население, за 

възстановяване на разрушените и изграждане на нови сгради. Чрез комитета са отпуснати 100 000 лв., от 

лични дарения 670 000 лв., от държавния бюджет 3 000 000 лв.5  

 Най-ранните сведения за акцията за пострадалите от наводнението във Видин, съхранявани в 

Държавен архив Монтана са от м. март 1942 г. и  се отнасят за изпратени 100 бр. позиви на ВОК при 

МВРНЗ до околийския управител в гр. Фердинанд за изпращане във всички села на околията. Комитетът 

призовава за всенародно събиране на помощи за населението от гр. Видин и другите крайдунавски 

населени места6.  

 Във фонда на Ломско околийско управление е запазен екземпляр от позива с внушителните размери 

100 на 67 см., с едър черен шрифт, а заглавието “Върховен общонароден комитет”, обръщението “Братя 

българи” и призива “Да бъдем всички щедри” са с червен цвят. Позивът започва с обръщението “Братя 

българи”, описва се големината на бедствието, страданията на жителите на Видин и другите селища, и се 

призовава всички българи да се явят в помощ с думите “Видинци ще бъдат спасени”7.   

Със заповед № 41 от 17 март 1942 г. на МВРНЗ – Отдел за обществени грижи, подписана от 

министър П. Габровски, се разпределят отпуснатите суми за посрещане разходите по първите спасителни 

 
1 Диков, Т, Светлана Кръстева и Соня Дончева. 110 години Червенокръстко движение във Видин и Видинския край  

1885-1995 г., В. Търново, 1997 г., с. 83.  
2 Пак там, с. 83, 84. 
3 Пак там, с. 85. 
4 Пак там, с. 86. 
5 Пак там, с. 86. 
6 Държавен архив Монтана (ДА Монтана), Ф. 78 К, оп. 1, а. е. 118, л. 1. 
7 Пак там, Ф.5 К, оп. 1, а. е. 89, л. 1. 
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работи за наводнението в гр. Видин и се делегират следните кредити на околийски управители и кметове: 

на околийския управител – гр. Фердинанд 400 000 лв.; на кмета на Берковска градска община 400 000 лв.; 

на кмета на Бойчиновска селска община 200 000 лв.; на кмета на Брусарска селска община          200 000 лв. 

Сумите са за разходи за евакуация, настаняване, отопление, изхранване, набавяне на най-

необходимото облекло, предпазни, санитарни и лечебни мерки, и др. На всички пострадали видинчани се 

дават до 30 лв. на ден за изхранване с изключение на зачислените за храна в народните кухни и 

трапезарии8.    

С окръжно № 2196 на МВРНЗ – Дирекция на общините и обществените грижи от същата дата 17 

март 1942 г. до областните директори във Враца и Плевен, околийските управители и кметовете на Видин, 

Враца, Лом, Берковица, Фердинанд, Кула, Плевен и Червен бряг се дават указания за изпълнение на 

цитираната заповед № 41 от 17 март 1942 г. за отпускане на суми за следните помощни спасителни работи: 

подслоняване на пострадалите в държавни или обществени сгради, училища, летовища и в частни жилища; 

отопление; изхранване на населението в народни кухни или по друг начин; отпускане на горни и долни 

дрехи и обуща само на крайно бедните; отчитане на разходите със съответните оправдателни документи9.      

С писмо от 13 март 1942 г. околийският управител на гр. Фердинанд уведомява кметовете на гр. 

Фердинанд и селата Бойчиновци, Габровница, и Мърчево (които са и ж.п. гари), че много от видинските 

граждани, напуснали изходната гара Видбол не отиват на предварително определените места за 

настаняване – близките селища Видбол,  Берковица, Фердинанд, Враца, Плевен и др., а под предлог, че 

имат роднини и познати в София се озовават в столицата. Оказва се, че голяма част от тях няма къде да 

отседнат в столицата. Наредено е на службата във Видбол, да се изготвят декларации от пътуващите, че 

действително отиват там където имат свои роднини10.  

С цел да се създаде необходимата организация за подпомагане на  пострадалите от наводнението сe 

предприемат конкретни действия от централните и местни органи на държавната власт.  

С писмо от 16 март 1942 г. до кметовете в околията, околийският управител в гр. Фердинанд 

нарежда да се образуват местни комитети и да започне веднага събиране на помощи за пострадалите от 

наводнението във Видин, което събиране всъщност вече е започнало11.  

С писмо от 27 март 1942 г. на председателя на ВОК при МВРНЗ до околийския управител в гр. Лом 

са изпратени 18 кочана разписки за внесени помощи за пострадалите от наводнението във Видин и 18 

кочана разписки за подарени предмети. От тях касиерите в местните комитети от общините в околията 

следва да издават разписки за събраните суми и предмети, а сумите да се внасят ежедневно по чековата 

сметка на комитета в София12.   

Събирането на парични средства и храни от населението във Фердинандска, Берковска и Ломска 

околии започва от началото на м. март 1942 г., за което свидетелстват редица архивни източници.   

С протокол от 6 март 1942 г., съставен от трима полицейски стражари от Фердинандско околийско 

управление се констатира, че са предадени на гара Фердинанд 7 030 хляба по 600 гр. или 4 218 кг. хляб от 

11 души хлебари от гр. Фердинанд13.  

Запазено е сведение (Б.д) със списък на чиновниците и полицаите от околийско управление – гр. 

Фердинанд, които доброволно дават помощи за пострадалото население в гр. Видин. Списъкът съдържа 52 

имена начело с околийския управител Павел Божков, дарил 250 лв., а повечето от останалите служители 

даряват между 20 и 50 лв. или всичко 1 820 лв.14   

В редица учрежденски архивни фондове на общински управления, банки, кооперации и училища се 

съхраняват протоколи и писма на ръководните им органи за събиране или отпускане на средства за 

пострадалите от наводнението във Видин. 

 

 
8 Пак там, Ф. 78 К, оп. 1, а. е. 118, л. 22. 
9 Пак там, л. 20. 
10 Пак там, л. 9. 
11 Пак там, л. 13. 
12 Пак там, Ф. 5 К, оп. 1, а. е 89, л. 84. 
13 Пак там, Ф. 78 К, оп. 1, а. е. 118, л. 15. Предадените количества хляб по-късно ще бъдат заплатени на хлебарите, а 

брашното се отпуска от околийския комисар по снабдяването в града. 
14 Пак там, л. 40, 41. 
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Общински управления: 

С две писма от 9 и 10 март 1942 г. от кмета на с. Люта (дн. с. Владимирово), Фердинандско до 

общинския кмет в с. Бойчиновци се съобщава за изпращането съответно на 36 и на 18 бр. хляб за 

бедстващите видински граждани15.   

В село Лопушна (дн. с. Г. Дамяново), Фердинандско – на заседание на общинския съвет от 15 март 

1942 г. кметът докладва, че е предприета бърза акция от страна на държавата, обществени организации и 

др. за подпомагане на пострадалото видинско население от голямото наводнение на р. Дунав и ще бъде от 

полза ако се даде макар и една малка парична помощ от общинския бюджет. Общинският съвет 

единодушно решава да отпусне помощ от 2 000 лв., като помощта се изпрати веднага на 

местоназначението ú16.    

Сведение за извършената работа за подпомагане на видинските граждани от 16 март 1942 г. изпраща 

кметът на с. Габровница, Фердинандско, с което съобщава на околийския управител, че е изпратен във 

Видин около 850 кг. хляб и на гара Бойчиновци 150 кг. хляб. От Видин са евакуирани в община 

Габровница 5 души17.  

В други сведения от кметове на населени места от 16 март, 2-3, 9 април 1942 г., 

освен за Габровница, се съобщава също за броя на евакуираните в отделните общини на Фердинандска 

околия: в Бойчиновци – 1, в Мърчево – 4, в гр. Фердинанд – 128 мъже, 153 жени и 175 деца видинчани. 

Общо в околията са евакуирани 129 мъже, 154 жени и 178 деца по сведения към 31 март 1942 г.18    

      В редица сведения от общините от 28-30 март; 2, 10 апр.1942 г. до околийския управител в гр. 

Фердинанд се съобщава за събрани и внесени суми по чекова сметка на Върховния комитет в София за 

подпомагане на пострадалите от наводнението във Видин: от с. Белимел – 37 120 лв.; от с. Горна Вереница 

– 13 472 лв.; от с. Смоляновци – 1 591 лв. и от с. Стубел – 752 лв. 19   

С писмо от 20 апр. с.г. кметът на с. Люта, който е и председател на местния комитет за събиране на 

помощи за пострадалите, съобщава за събрана сума от 12 330 лв. изпратена по чековата сметка, и че 

комитетът е обходил всички жители на общината, които са дали своята лепта20.  

Запазени са и две разписки на ВОК от 10 юли 1942 г. и  2 септ. 1942 г. за 9 500 лв. и 2 830 лв., 

предадени от кмета на с. Люта, на когото комитетът изказва сърдечна благодарност и признателност за 

помощта на пострадалите от наводнението в гр. Видин 21. Съобщава се също и за събрани и изпратени 

хранителни продукти от кмета на с. Люта (1942 г.)22.  

Банки: 

Като значими финансови институции банките също се включват в общонародната дейност за 

подпомагане на пострадалите от наводнението на р. Дунав като  предоставят собствени финансови 

средства. 

С протокол от 13 март 1942 г., УС на Вършечката популярна банка, на основание писмо на Вършечкото 

общинско управление за отпускане на помощ на пострадалото население във Видин, като взема предвид, 

че наводнението е катастрофално и е засегнало чувствително почти цялото население на Видин решава да 

отпусне сума от 10 000 лв.23   

      С протокол от 17 март 1942 г. УС на Берковската популярна банка определя 1 000 лв. помощ за 

пострадалото население във Видин и някои други селища край Дунава от наводнението. Решено е сумата 

да се преведе чрез Съюза на народните кооперативни банки – София24.  

Кооперации: 

Не малък брой трудовопроизводителни и кредитни кооперации, и отделни сдружения отделят от 

своите финансови средства за оказване помощ на бедстващите жители на гр. Видин. 

 
15 Пак там, Ф. 11 К, оп. 1, а. е. 208, л. 11, 12. 
16 Пак там, Ф. 41 К, оп. 1, а. е. 8, л. 79. 
17 Пак там, Ф. 78 К, оп. 1, а. е. 118, л. 14. 
18 Пак там, л. 14, 29-32. 
19 Пак там, л. 27, 28, 38, 39. 
20 Пак там, Ф. 11К, оп. 1, а. е. 208, л. 27. 
21 Пак там, л. 100, 102. 
22 Пак там, л. 106. 
23 Пак там, Ф. 285 К, оп. 1, а. е. 14, л. 25. 
24 Пак там, Ф. 20 К, оп. 1, а. е. 21, л. 78, 79. 
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С протокол от заседание на 16 март 1942 г. УС на Трудова горска производителна кооперация 

“Взаимопомощ” – с. Заножене, Берковско (дн. кв. на Вършец), като взема предвид големия брой 

пострадали от немилостивата стихия без колебание решава да отдели сума от 1 000 лв. за пострадалите от 

наводнението в гр. Видин25.    

С протокол от заседание на 20 март 1942 г. на УС и КС на кооперация “Економия” в с. Железна, 

Фердинандско се съгласяват да се отпусне сума от 300 лв. помощ на пострадалите от наводнението във 

Видин26.    

С протокол от заседание на 24 март 1942 г. Комитетът на общоработническо сдружение – с. Мърчево, 

Фердинандско, констатира, че е събрана сума от 611 лв., помощи за пострадалото население в гр. Видин, 

която сума се предоставя на общинския кмет в селото на разпореждане27.    

УС на кредитна кооперация “Братство” – с. Вълчедръм, Ломско с протокол от заседание на 27 март 

1942 г. определя помощ за пострадалите от наводнението 1 500 лв., които пари касиерът да предаде на 

Централния комитет28.   

С протокол от 12 май 1942 г. на заседание на УС на Кредитна кооперация “Добруджа” – с. Дива 

Слатина, Фердинандско се одобрява внесената от касиера сума от 1 000 лв. за пострадалото население в гр. 

Видин, която сума се изпише като разход от касата на кооперацията29.   

Училища: 

Училищата проявяват своята традиционна активност при подобни обществени прояви и съобразно 

възможностите си, учители и ученици дават своя дял в общия размер на събраните средства за 

подпомагане на видинските ученици и граждани. За целта се използват познатите начини за събиране на 

средства от учениците – лазаруване, организиране на вечеринки и др. Цялостната дейност се ръководи от 

околийските и окръжни училищни инспекции и МНП, за което свидетелстват училищните архивни 

документи.    

      С окръжно № 3760 на Министерство на народното просвещение от 20 март 1942 г. до Околийска 

училищна инспекция – Берковица се излагат последиците от голямото природно бедствие и се призовава 

за събиране на средства за пострадалите. Нарежда се дните 28 и 29 март – Връбница да бъдат посветени на 

събиране на помощи между гражданството и учащата се младеж. За целта се изработват лентички и значки 

с надпис “За пострадалите от наводнението в гр. Видин”, като се организират ученически групи, които 

окичват гражданите с тях. Касичките със събраните средства от продажбата се отварят от учителски 

комисии, а средствата се изпращат в областните училищни инспекции, а те от своя страна ги изпращат в 

министерството на просвещението30.   

      С окръжно № 3479 от 13 март 1942 г. прочетено на заседание на учителския съвет при Ломската мъжка 

гимназия на 27 и 30 март с. г., МНП  нарежда да се допуснат в клас като слушатели всички ученици от 

гимназиите във Видин, които биха пожелали това. Учителският съвет решава да издаде и наредба за 

задължителното им изпитване като им се поставят оценки. Прочита се и писмо от 21 март с.г. на Комитета 

за събиране помощи за пострадалото население  във Видин. С писмо от 30 март 1942 г. е изпратена сума от 

8 685 лв. на секретар-касиера на комитета в Лом – волни пожертвования за пострадалите видинци от 

учениците и служителите на Ломската мъжка гимназия31.    

      На заседание на учителският съвет на Основно училище с. Крапчене, Фердинандско от 29 март 1942 г., 

като съзнава бедственото положение на пострадалите от наводнението жители на Видин, съветът взема 

решение сумата от 888 лв. да се предаде на комитета на пострадалите от наводнението, съгласно 

нареждането на Министерство на просвещението32.  

 
25 Пак там, Ф. 284 К, оп. 1, а. е. 3, л. 19-20. 
26 Пак там, Ф. 30 К, оп. 1, а. е. 4, л. 89. 
27 Пак там, Ф. 78 К, оп. 1, а. е. 140, л. 123. 
28 Пак там, Ф. 384 К, оп. 1, а. е. 9, л. 96. 
29 Пак там, Ф. 280 К, оп. 1, а. е. 2, л. 22. 
30 Пак там, Ф. 329 К, оп. 1, а. е. 4, л. 45. 
31 Пак там, Ф. 23 К, оп. 1, а. е. 464 , л. 1015, 1016.  
32 Пак там, Ф. 369 К, оп. 1, а. е. 2, л. 6. 
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      В Основно училище с. Стубел, Фердинандско – учителският съвет взема решение на заседание от 30 

март. 1942 г. да отпусне на пострадалите сума от 1 000 лв., получени от лазаруването на 28 март и сумата 

да бъде изпратена на областния училищен инспектор във Враца 33.  

      В Основно училище с. Люта, Фердинандско – учителският съвет решава също на 30 март 1942 г. 

събраната сума от 200 лв. от вечеринка да се изпрати на Врачанския областен училищен инспектор34.   

      Учителският съвет на Първоначално училище с. Прогорелец (дн. с. Якимово), Ломско с протокол от 30 

март 1942 г. взема решение да отдели сума от 2 000 лв. за подпомагане пострадалото от наводнение 

население на гр. Видин. Сумите са събрани от лазаруване, както и сумата от продажба на ленти на 

Цветница от 254,50 лв. да се даде също за подпомагане на пострадалото население от гр. Видин35.   

      Учителският съвет при първоначално училище с. Княжева махала, Ломско на 31.  март 1942 г. 

разпределя събраните суми от лазаруването. За учениците пострадали от наводнението във Видин е 

решено да се изпрати  сумата, която е събрана от местните ученици – 44 лв. и тъй като тя е недостатъчна, 

за това се отделя и сума от лазаруването от 106 лв. или общо 150 лв.36   

      Събирането на средства дава определени резултати, но направената равносметка в национален план 

показва, че събраната сума е недостатъчна за възстановяване на загубите и щетите от бедствието.   

      С писмо на ВОК при МВРНЗ от 10 апр. 1942 г., отправено чрез околийските управители до 

председателите на местните комитети по събиране на помощи се съобщава, че с акцията до 10 апр. са 

постъпили в Комитета 35 363 500 лв. Комитетът счита, че ако и значителна, тази сума е много малка в 

сравнение с причинените от водната стихия загуби на имущество и апелира за още по-голяма отзивчивост 

и щедрост за да може тя да се удвои37.  

      Едновременно с това се вземат мерки за намаляване на разходите в случаите където това е възможно, 

след извършените спасителни работи в наводнените райони.  

      С писмо от 15 апр. 1942 г. МВРНЗ – Дирекция на администрацията, отделение за общините нарежда на 

околийския управител в гр. Фердинанд да се върнат веднага във Видин всички евакуирани семейства, на 

които къщите са отводнени, не са наводнявани изобщо и тези, чиито къщи в лозята или околностите на 

Видин не са наводнени38.  

      Във връзка със събирането на допълнителни средства Областна дирекция – Враца с писмо от 3 юли 

1942 г. до околийските управители и градските кметове в областта нарежда да се гласуват допълнителни 

бюджетни помощи за пострадалите от гр. Видин, чиито размер да бъде 1 % върху утвърдения бюджет на 

общините за 1942 г., който да не надминава сумата от 50 000 лв. за община39.  

      В следващите сведения от 15 юли 1942 г. кметове на общини донасят на околийския управител в гр. 

Фердинанд за гласуване на допълнителни бюджети и за размера на гласуваните суми – с.  Мадан – 10 000 

лв. В писмото си от 14 юли с.г. кметът на с. Люта посочва, че общината му е обявена за пострадала от 

наводнението от 4 юни от р. Огоста и отправя въпрос следва ли общината му да гласува помощ40.    

      С активната си дейност, отразена в архивните източници на Държавен архив Монтана, гражданското 

население, държавните, общинските и обществените институции от Берковска, Ломска и Фердинандска 

околии оказват своевременна помощ и дават своя принос за облекчаване положението на бедстващите 

жители на гр. Видин през 1942 г.  

 

 
33 Пак там, Ф. 415 К, оп. 1, а. е. 10, л. 44-45. Посочено е, че въпреки краткото време и лошите условия – противно време, 

но в предвид на горещото желание да се притекат на помощ и в съгласие с телеграмата на областния училищен инспектор от 26 

с. м. решават да изпратят сумата. 
34 Пак там, Ф. 523 К, оп. 1, а. е. 7, л. 25-26. 
35 Пак там, Ф. 387 К, оп. 1, а. е. 4, л. 25. 
36 Пак там, ф. 350 К, оп. 1, а. е. 6, л. 22. 
37 Пак там, Ф. 78 К, оп. 1, а. е. 118, л. 52. 
38 Пак там, л. 44. 
39 Пак там, л. 55. 
40 Пак там, л. 56, 57. На 12 юни 1942 г е прието ПМС № 83 за подпомагане на селищата от наводнението на 3 и 4 юни с. 

г. от реките Лом, Огоста и Искър от Берковска, Ломска, Фердинандска и др. околии. 


