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 Проектът BIG FOOT  

Отвъд поколения, отвъд планини  

BIG FOOT е проект, който се занимава с 

два основни въпроса на Европейско 

равнище: маргинализация на планинските 

селски райони и застаряващото поколение 

и се фокусира върху валоризацията и 

подкрепата за възрастните хора, 

традиционни познания и специфичната за 

района култура. 

Идеята на проекта BIG FOOT е да се 

преодолее пропастта между поколенията и 

да се установи междупоколенчески диалог 

в планинските райони, давайки възможност 

да се получат полезни знания от местното 

застаряващо поколение, да се комбинират 

традиционните знания със съвременните 

средства зa комуникация и да намерят 

креативни решения за развитие на района. 

Целта на проекта е да постигне описаното 

по-горе, като предлага обучение на 

местните жители и подкрепя 

комуникацията между младото и старото 

поколение. 

Основният способ на BIG FOOT е 

съчетание на традицията и развитието. 

Заради това традиционните занаяти могат 

да вървят ръка за ръка с дигиталните 

технологии, а историческите пътеки дават 

възможност за откриване както на 

миналото така и за заснемене на  онлайн 

видео. Методите на BIG FOOT имат 

различна форма. Целта е да се постигне 

интеграция в променящия се свят. 

Основните цели на BIG FOOT: 

 Въвличане на общността в един 

иновативен и ефективен процес за 

развитие в планинските райони, чрез 

идентифициране на полезни местни 

ресурси и начин за тяхното 

използване. 

 Разработване на модел за развитие 

на селските райони, като се 

фокусира върху местните възрастни 

хора. 

 Създаване на връзки между различни 

планински райони из цяла Европа, 

като се дава възможност за 

сътрудничество и обмен на опит. 

INTRODUCTION TO INTERGENERATIONAL LEARNING 
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 Откриване на занаяти, които могат 

да се използват на местно ниво. 

 Информацията, която се събира по 

време на проекта, дава възможност 

за сравнение между различните 

планински райони из Европа и дава 

насоки за бъдеща интервенция. 

 Предоставя информация пред 

обществеността, и привлича 

вниманието на медиите. 

BIG FOOT представлява мрежа от 

различни партньори: 

Представяне на партньорите 

 

MUNICIPALITY OF GUBBIO  

 Община Губио се намира на най-ниските 

възвишения - Инджино и Монте Чико, част 

от Апенините, и е пример за два от 

проблемите, с които се занимава BIG 

FOOT: географска маргинализация на 

района и  социална маргинализация на 

възрастното население. Политиката на 

Общината е насочена главно към 

дейностите, характерни за града – като 

например керамика, като опитът се предава 

на младото поколение.  

GOURÉ srl  

 Goure Srl е частен изследователски център, 

който предлага консултантски услуги на 

национално ниво, за програмиране, 

управление, оценка на европейските и 

националните програми за финансиране, 

насочени към поддържане на местното 

социално-икономическо развитие. 

 MENON NETWORK EEIG е Европейска 

иновационна и изследователска мрежа, 

предоставяща информация и съвети от 

политическо и образователно естество,  

ICT индустрия, въпроси свързани с 

промените в образованието и предаването 

на опит между поколенията, в Европа и 

света. Мисията на MENON е да улесни 

развитието на любознателните хора в 

Европа и другите части на света, правейки 

учението приоритет в икономическото, 

социалното и културното развитие на 

национално и  международно равнище. 

ASSOCIATION EUROPEENNE DES 

ELUS DE MONTAGNE 

Стартирала през 1991 г., с подкрепата на 

Mountain Intergroup в Европейския 

Парламент, AEM обединява избрани 

представители от местно до Европейско 

ниво, събира местните и регионалните 

власти, както и техните представителни 

организации.  

CENTRE FOR DEVELOPMENT OF 

NORTH-WEST BULGARIA 

FOUNDATION (CDNWB) 

 Центърът за развитие на Северозападна 

България се намира в северна част на 

България, в подножието на връх Ком 

(2116m) в Стара планина. Целите и 

задачите на Фондацията са да подпомогне 

общността в трудения период на преход от 

комунистическо към демократично 

общество и да ограничи последиците от 

този преход. Фондацията подкрепя 

селските населени места за развитие в 

много различни области.   
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TRIKALA DEELOPMENT AGENCY 

KENAKAP SA е основана през 1992 г. за 

изпълнение на местната програма LEADER 

в областта на Kalampaka-Pyli. KENAKAP 

SA представлява инструмент за развитие на 

местните власти-  префектури, общини, и 

действа като катализатор за насърчаване на 

растежа на региона. 

 

UNITED NATIONS ENVIRONMENT 

PROGRAMME VIENNA OFFICE – 

INTERIM SECRETARIATE OF THE 

CARPATHIAN CONVENTION (UNEP 

VIENNA - ISCC) 

 

UNEP Виена е център по екология и като 

такъв насърчава сътрудничеството и 

обмяната на опит в областта на научните 

изследвания, защита на природата и 

устойчиво развитие между планинските 

райони, като например Алпите, Карпатите, 

Кавказ и Динарските планини. 

NATIONAL RESEARCH COUNCIL OF 

ITALY - INSTITUTE FOR 

INTERNATIONAL LEGAL STUDIES 

(CNR-ISGI) 

Институтът по международни правни 

изследвания (ISGI) е научен орган на 

Националния изследователски съвет, който 

провежда изследвания, обучение и 

консултиране в областта на екологичното 

законодателство (международно, 

европейско и на  национално ниво), 

включително; изпълнението на 

международни договори и съответствието 

им със националното законодателство; 

вземане на решения, поддържащи системи 

за управление на стратегически 

екосистеми; системно управление на 

трансгранични защитени територии; форми 

на сътрудничество и на други средства за 

устойчиво  развитие.
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ТHЕ BIG FOOT COMMUNITIES 

  

Община Губио, Област Умбрия, Италия  
Накацали по стръмните склонове на Monte Ingino и Monte Cucco, готически сгради отправят 

своя път нагоре по хълма. Районът е планински и се намира на 525 надморска височина 

(32998 жители), граничи от изток и запад с Апенините ,до долината на река Тибър. Той е 

богат на природна красота и ценни произведения на изкуствато, история, култура и пейзажи. 

В непосредствена близост до историческите центрове, които са отлично свидетелство за 

средновековната епоха, е незамърсена природа със занаятчийски и художествени продукции, 

които свидетелстват за уменията на една отдавна установена традиция.  

 

По време на Коледа планината се украсява с най-голямата коледна елха.Губио е известен със 

своите Eugubine таблици, които датират от 300 до 100 г. пр. Хр и са пример за древен скрипт 

от Умбрия. Градът е бил важен съюзник на Римската империя и ключова спирка за Виа 

Фламиния, заради което значително е намалял по време на нашествията на Сарацините . През 

14 век властта попада в ръцете на семейство Монтефелтро, а по-късно е включен в Папската 

Държава. Обезлюдчването на  Губио води до социални и икономически проблеми. Местната 

политика е насочена към борба с тези проблеми, като подобряване на  условията за живот на 

населението, развива туристически маршрути въз основа на планинския район и неговите 

традиции. Предприетите действия са насочени към оценяването на традиционните 

икономически дейности, характеризиращи неговата идентичност, като също така се улеснява 
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активния и интерактивен трансфер на знания и умения 

посредством диалога межупоколенията. 

Община Берковица, област Монтана, 

България  
Община Берковица се намира в Област Монтана, Северозападна 

България, разположена в района на т. нар. Предбалкан, на 

северните склонове на Западна Стара планина.Най-високата точка е връх Ком (2016 м) и най-

ниската точка е  село Боровци (250 м). Общината е нареченан на административния си център 

- гр. Берковица и включва деветнадесет (19) други села.Община Берковица обхваща 

територия от 470 квадратни километра , повечето от които са заети от земеделски земи (57%) 

и гори (43%). Селищата представляват само малък процент от областта - 3,32%. Населението 

и е от 18,503 жители, по данни от февруари 2011. Общината има отрицателен естествен 

прираст (-46%) и механичен прираст (-79%) от населението. Процентът на безработицата е 

около 18,12%, която е много по-висока, двойно  от средната безработица за България. 

 

На територията на общината има две Natura 2000 защитени територии: 

1) Берковица - за опазване на дивите птици  и 2) Западна Стара планина - регион с високо 

орнитологичено и ботаническо значение , богатото биоразнообразие, с много ендемични 

видове , което е важно местообитание  за опазване на древните букови и смърчови гори. 

Районът е известен със своята красива природа, чист виздух, етническите култури, 

традиционните си фестивали, кухня, и занаяти.  
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Община Каламбака, област Трикала, Гърция  
                     Префектура Трикала е част от района на Тесалия, със столица - гр. Трикала. 

Районът включва град Калампака и уникалната туристическа дестинация – скалните  

манастири в облостта Метеора, построени на върха на скалите. Югоизточната част на 

региона принадлежи към равнината Тесалия. Залесената планината Пинд доминира в 

западната част. Северната част на Трикала е планинска и е покрита с гори и безплодни земи и  

планинските  вериги - Chasia и Antichasia. Най-голямата река тук е Pineios, която тече от юг 

на изток. Климатът е средиземноморски, с горещо лято и студена зима, а също и умерен. Тази 

префектура съдържа 18,3% от общото население на област Тесалия. Общият брой на 

населението на Трикала е 138,047 граждани. Според статистическите данни, най-много са 

работещите в областта на туризма и услугите (50,09%), а след това в областта на земеделието 

и животновъдството (29,10%). Селското стопанство на района е развито и има голям принос в 

общия  износ на страната. Отглеждат се плодове, зеленчуци, памук, маслини, и едър рогат 

добитък. 
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              THE BIG FOOT APPROACH IN BERKOVITZA 

      

 For the  experiment in Berkovitza CDNWB organized excursions 

for seniors and students who visited on foot the most popular tourist 

landmarks of Northwest Bulgaria, such as “Zdravchenica”, 

“Haidushki vodopadi”, “Peak Kim”, “Stаrkovitza” and “Todorini 

kukli” and places along the Lopushna and Zlatiza Valleys. The seniors took the students to the 

above places, shared historical facts, legends, poetry and their experience about them, teached them 

what they know about the local herbs and trees, such as chestnuts, and the typical for our region 

wild raspberry and blueberries. Between the seniors there were people who are former mountain 

rescuers, skiers, and republican champions of the sport of orienteering and ski orienteering, former 

school teachers and director and avid mountain lovers, who also tought the children how to use 

topographical map and compass, and the basic techniques in surviving in the mountain.   The 

experiments ware promoted at several public evenings, with the schools of our youngsters, the club 

of veteran tourists, the club of senior citizens, and the local organization of mountain rescuers, other 

local NGOs and by placing advertisement materials throughout the community.  Engaged in the 

process of intergenerational learning were senior citizens , which are  socially excluded group as the 

average pension in Bulgaria is 102 Euro, which makes the seniors not able to cover even for basic 

necessities, let alone have left over money for extrusions and educational activities,as well as 

students from the 3rd Middle School “Ivan Vasov” from 3
rd

 to 7
th

 grade. We  also involved 

indirectly hundreds of people  from the community by collaborating with the following 

organizations: “Berkovitsa Patriotic Society “, “Philanthropist” Association, “National Leader “ – an 

association of the retired teachers; “The club of the retired citizens ” in Berkovitza; “Club Friends of 

Radichkov”, “Club of the Veterans”, “Club Patriot” from the village of Beli Mel, choir “Zdravets”, 

“The Bulgarian association for protection of birds”, Third middle school “Ivan Vazov”, high school 

“D-r Ivan Panov”, folk group "Zlatitsa" from the village of Gaganitza, LAG “Kopren-Midzur”, and 

the Local Mountain Rescue Association. This experiment was innovative for our region because it 

involved  partners from different countries - Italy, France, Belgium and Greece , which enlarged our 

horizon, knowledge and the understanding of the European Union. We learnt new things which 

could not happen if the project was located only in Bulgaria. We are able to meet partners who are 

very experienced and think differently if only as a result of growing up of democratic countries. We  

strived to address the following: The ability to use knowledge and information interactively, the 

ability to use technology interactively, to be able to behave  in a heterogeneous group, the ability to 

relate well to others, the ability to cooperate, the ability to manage and resolve conflicts, the ability 

to form and conduct life plans and personal projects , to obtain and further develop digital literacy 

and ICT skills, to gain interpersonal and civic competences and become more cultural and 

environmental aware ,and  to use the newly acquired skills, knowledge, and competences to develop 

an entrepreneurship opportunities .We used balanced and bi-directional model –older to younger 

and younger to older- in the form of discussions, conversations, exchange of knowledge, hiking, 

witnessing, and ICT skills development. Our team was involved in delivering the learning as we 

organized sessions during the mapping phase to train our participants in implementing the 

intergenerational community services learning approach. Facebook, Tweeter, Google Earth, Flickr, 

skype, Youtube, Google Docs was utilized  to share experiences, information and  pictures between 

the participants itself and the community.  During our excursions our young generation had the 
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opportunity to show the seniors how to operate digital and video cameras, how to store names, and 

other features of the cell phones, such as GPS navigation. Trough the project BIG FOOT we were 

able to dip on areas like cultural heritage, environment, the intergenerational learning, in all which 

there are almost no activities and  funding  at present time . Thanks to BIG FOOT we engaged 

children in meaningful and beneficial activities especially in area of learning from seniors through 

exploring the surroundings of Berkovitza and  involving  old people by  utilizing  them as a valuable 

resource rather as a burden in a country where very few institutions do that. The following skills and 

competences have been supported by this experiment : The ability to relate well with  others; The 

ability to cooperate; The ability to manage and resolve conflicts; Intergenerational solidarity; The 

ability to be a good listener; Digital literacy and ICT skills; Learning-to-learn; To think of 

entrepreneurship opportunities ; Cultural awareness. One hundred percent of the  BIG FOOT testing 

in Bulgaria contributed to social development as investing in children and their knowledge for the 

past and present of our region, increased social capital as they used the wisdom and the experience 

of the seniors ,all of which   contributrd  to the inclusion of our remote area, moreover that it  

allowed us to visit our partners in Greece.    To preserve the cultural heritage we discovered during 

the experimentation of the project CDNWB and our participants plan to finance the printing of a 

book about the legends we had collected and read about for the locations we have visited. Our 

young generation wants to play major part in collecting the funds ,as they plan to sell home made 

goods at the city square and to organize a fundraising event, both of which may be very popular in 

other parts of the word, but here they will be  pioneers. 

 

                                                  Map of the BIG FOOT Experiments 
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                                                    BIG FOOT “EXPERIMENTS” 

 

Mount Zdravchenitza  
The first test for the project Big Foot in 

Bulgaria was held on the 19
th

 of August as an 

outing to peak “Zdravchenitza”. In the 

morning we gathered in the city park at 8 

o’clock, where one our seniors narrated in 

brief a story about the area we were going to 

visit. Then we all started our walk. The route 

went around the church “The Birth of Virgin 

Mary” to the neighborhood Begovitza, the 

former factory for marble processing 

“Mramor” and from there to the road on to 

Haidushki waterfalls. The name of this famous 

sightseeing as explained by the seniors comes 

from the fact that probably many of the local 

rebel forces against the Ottoman oppressors 

during the past centuries used the waterfalls 

and the caves for hiding-place.    

 
Then we turned onto the bridge over Zhenska 

reka “Women’s river”.  “Women’s river” has 

it name after the fact that under the Ottoman 

empire  the river was  designated as place for 

washing wool, rugs, clothing and bathing only 

for women. Visiting the river was strictly 

forbidden for men and couples during that 

time.  After “Women’s river” we were led by 

our senior guides  to the road of the right side 

of the river and turned right again on the steep 

slope. We walked up around 50 minutes, 

before we came out on an area wooded with 

pines. There we took a short brake and took 

the route to the peak, the route that goes also 

to Kaleto, and after another hour we arrived to 

peak Zdravchenitza. From there we saw 

magnificent view to Berkovitza and other 

peaks along the ridge of the Balkan. Peak 

Zdravchenitza is (1176 m) high and it is 

located 9 km away from Berkovitza. On the 

west on the Balkan ridge we spotted the peaks 

Momina mogila (1713 m) and Kamara (1915 

m). On the northwest are the Kopren, Tri 

chuka and Mijur and further north are 

stretched the mountain chains of Shiroka 

mountain with peaks Stovci. Further lays the 

vast Danube valley. To the east is stretched 

rocky Vratsa Balkan. To the south we were 

able to enjoy the distant outlines of Todotini 

dolls and on the other side – the proud statue 

of peak Kom. A little over peak 

“Zdravchenitza” our seniors showed us the old 

stone ruins with the name Zido (The Wall), a 

formar Thracian facility. 

 

It has the shape of a trapezoid with dimensions 

of approximately 42/15 m. East of the fort, 

along the horizontal lines of the ridge there's a  

heap of crushed stone, long 105 m. According 

to our seniors this is probably remains from a 

wall, connecting Gradishteto (the Fortress) 
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with a private tower at the end of the wall. It 

was used by the Turks as a guardhouse 

equipped with a small army to fight 

Bulgarians in the mountain, as well it was  

used as shelter by shepherds and miners. By 

this facilitiy  the Turkish conquerors sought to 

show military superiority and unshakable 

dominance, instill doubt and unbelief in the 

local people and destroy their faith and will to 

fight for "freedom". According to our guides 

peak Zdravchenitsa also represent the largest 

deposit of marble in the world - about 40 

million cubic meters of marble. Some 20 years 

ago, on the large meadow, there used to be a 

beautiful chalet from which today there're only 

ruins. Near to Zdravchenitza area is located 

Konyarski (Horse’s) spring. Near the spring 

during the old days had passed an ancient 

Roman and Turkish trade route from 

Berkovitsa to Pirot. Heavy caravans laden 

with salt and other goods from various parts of 

the Roman and Ottoman empires went by. The 

meadow around the well was commonly used 

as a station for rest and overnight stay. Our 

seniors told the following legend to our 

children: Once the caravans arrived tired to the 

well. It was a clear, cool night. Millions of 

stars heaped the sky. The caravaners placed 

the horses and after a short talk went to sleep. 

The tired and thirsty horses drunk the cold 

water from the spring and all died during the 

night. The Wagoner’s were left without their 

best assistants and cried hot tears while 

burying their remains. The rumor about the 

death of horses spread among the local 

population in the area and the well was named 

Konyarski (Horse's) well. Unfortunately the 

well was destroyed few years ago by treasure 

hunters, but we managed to find water from a 

pipeline that runs near the meadow. There we 

had a lunch as we all ate together. After a 

short break we also learned about the legend 

about Cigansko (Gypsies) field and Momina 

mogila (Maiden’s hill). Our seniors shared a 

legend that says that on a warm, spring day, 

year unknown, here group of gypsy camped, 

traveling from Berkovitsa to Pirot. Among the 

gypsies there was an unearthly beautiful 

woman. She had blonde curls around her soft 

white face and shiny, wide open, dreamy, and 

sad looking  eyes , that longed for a  happy 

family life. This wood nymph with wonderful 

eyes and a beautiful face conquered all who 

saw her. Gypsies, old and young, were falling 

in love with her. Beauty brings joy and 

happiness, but sometimes also severe pain and 

sadness. In the evening gypsies kindled a 

blazing fire. They started singing and dancing 

about gypsy’s carefree life, freedom and 

happiness. Rhythms, and mischievous smiles, 

traveled through the night. Suddenly, in the 

darkness toward the gypsy camp approached 

haidushka cheta (team of freedom fighters).  

The flag bearer fastened his gaze on the 

beautiful gypsy, she reminded him of his sister 

given to gypsies after the murder of their 

parents by the Turks. Both groups - one taken 

by the liberty of life and the other - the fight 

for freedom, began to exchange angry looks. 

Finally the tensions reached the highest point 

when the young flag bearer approached the 

girl and asked her with a shaking voice about 

her parents and she replied, "I have only 

brother." The flag bearer wanted to know how 

she could recognize his brother, to which she 

replied confidently: "From the scar on his 

chest." Then the main tore his shirt, the girl 

saw the familiar scar and the brother and 

sister, in tears, jumped in a happy embrace. 

The girl whispered, "My mother's sister told 
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me about the scar". Because of the request of  

both of them, the chieftain took the girl with 

them, in the band. Everyone was amazed - one 

in a happy joy, and the gypsies in a mad rage. 

The gypsies did not want to lose forever the 

beauty, grabbed their knives and the guerillas - 

their guns. All fought against each other and 

all gypsy were killed, but one old gypsy, who 

buried them in the morning. In the course of 

the battle one of the gypsies terrified of 

serious heart ache, suffering from jealousy, 

stabbed the girl with a knife and she fell 

unconscious. The brother was devastated and 

moved his wounded sister out of the 

battlefield, to the nearby summit and tried to 

save her, but failed - the sister died.  The 

guerilla group buried the girl on the hill with 

honors. This hill became girl's grave, sheltered 

her pretty face, and since then, and perhaps for 

all ages this mountain top is   named “Momina 

hill” (Maiden’s Hill” or “Women’s bosom”. 

Tradition says that during nights the girl left 

the tomb, led the guerilla bands to revenge on 

traitors and bloodsuckers Turks.                                                                                                             

After hearing the legend we headed back on 

the way to Berkovitsa. We got back to the city 

at 6.30 pm and our last stop was the fountain 

opposite the stadium where all reaming food 

was finished up. The descent was very 

difficult and steep. Many of the children began 

to complain that their shoes feel tight and only 

after we soaked our feet in the icy water of 

Women’s river we were able go on. The 

outing was very useful and inspiring. Children 

visited and became acquainted with some of 

the most beautiful places around Berkovitsa. 

They learned  geography, historical facts and 

legends and had the opportunity to hear the 

stories  of the accompanying adults. Everyone 

gathered bunches of geraniums, ate wild 

raspberries and red blackberries, saw 

meadows covered with lavender and learned 

that the fruit of the elder tree could be used to 

make a delicious juice and cold medicine 

herbal supplement. 

                                      

                                        Mount Todorini Dolls 
 

The second test for the project Big Foot was 

held on the 1
st
 September , as we organized 

the excursion from Berkovitza through 

Petrohanski passage to the pick of Todorini 

kukli (dolls), down to Klisurski monastery and 

back to Berkovitza. We left from Berkovitza 

bus station to Petrohan passage, a trip of about 

24 km. As our children learned, Petrohan pass 

that got its name from a man named Peter 

Angelov from Berkovitza, clever and practical 

man. He built an inn in 1863 at the top of the 

mountain where the road from Berkovitsa for 

Sofia is and also connecting South of Danube 

Bulgaria and Central Europe. The story says 

that   when someone asked why Peter Angelov 

built a place so deep in the mountains, where 

only the "winds and whirlwinds, with wild 

beasts are found," he said with a shrewd 

worldly wisdom: "Here the history has met 

and will meet with many events and people.“ 

Are those the exact words of the  famous 

innkeeper,we do not know for hundred percent 

,but the pass  Petrohan surely has a lot to tell 

about the  past battles and victories , the labor  
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glory of the people who built it , and hopefully 

about a  bright future as a  lovely touristic 

destination, as place for recreation and 

relaxation. Here roamed the ancient Thracians, 

racked the weapons of the Roman legions and 

Byzantine troops. Here passed the victorious 

marches of Han Krum, Simeon the Great, the 

Victorious Kaloyan and Asen II the Wise. 

Through the pass went and  fought also the 

brave groups of  Angel Chieftain from 

Berkovitsa , Kosta Chieftain from the village 

of Vlaso selo (today Martinovo),  Stefan the 

Rebel from Gushantsi, Hristo Macedonski, 

Miter Junín, Ilia Markov,  Martin  the Priest,  

Valchan Voivoda, Panaiot Hitov , Philip Totiu 

and other hero fighters against the   Ottoman 

battalions. All of the above mentioned 

chieftains organized rebel bands to free the 

country of the Turkish usurpers, not for 

personal wealth and high honors, but 

responded to the tears of the slaves, the grief 

and the lamentation of orphaned children and 

widowed mothers – to the call of  one entire 

nation. Here passed the victorious Russian 

soldiers in 1828 that also made the first 

military topographic maps of the passage.  On 

21. IX. 1923 through here passed the car with 

Pavel Nenov, Vasil Kolarov, Georgi Dimitrov 

and Nicola Aganski, who together represent 

the leadership of the uprising of September 

1923 in northwestern Bulgaria against the 

fascists. Legends and history merge here into 

one heroic name - Petrohan.                  

Petrohan represents pain and suffering, blood 

and hope, will and faith of generations of very 

different ages. Petrohan also hosted a number 

of word famous scientists, explorers and 

writers such as Konstantin Irechek, Felix 

Kanitz and Liuben Karavelov. The beauty of 

the passage was admired by some of the most 

renowned Bulgarian authors such as Ivan 

Vazov, Pencho Slaveikov, Anton 

Strashimirov, Dimitar Osinin, Angel Georgiev 

and each one of them wrote glowing words 

about this earthly heaven. In November 1885 

there passed the Italian Captain - a volunteer 

in the Serb-Bulgarian War - Adriano Kolochi 

Vespucci,   a distant descendant of the great 

navigator and explorer- Ameriko Vespucci. 

His volunteerism was a grateful return for the 

Bulgarians involved in the group of Giuseppe 

Garibaldi in 60 - 70 of the XIX century. 

Trough here passed and Prince Alexander 

Battenberg who liked the beauty of the 

mountain and built  here one of his palaces, 

which in 1903 was set on fire and burned. In 

1891, King Ferdinand went through Petrohan 

and visited Berkovitsa, at which occasion 
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craftsmen from Berkovitza presented him with 

a handmade set for brandy and a tray in the 

shape of blooming tulip. Prince Ferdinand so 

much loved the gorgeous surroundings of 

Berkovica that requested permission to build a 

residence, at which the municipal council 

answered that, "they could not satisfy his 

desire, since the citizens would not have 

sufficient area to graze their goats." That is 

what we call independent city governance. 

Tsar Boris III also visited Petrohan as have 

many other prominent public and political 

figures. The passage bore various names. The 

Romans called it Basaro (Basra, meaning      

"a fox"), i.e. Crafty Pass, which hides many 

surprises and possibilities for sudden and 

unexpected raids. The Turks called it Toruk 

pass, Doruk and Doyruk but most often Toruk. 

Toruk means '" hill or a peak". The pass is 

located at an altitude of 1444 m and annual 

rainfall 1050 liters per square meter. The 

passage is also called Vrao, Ginesh (to perish), 

Berkovski, Klisurski, but 1863 went down in 

history with the name Petrohan, named after 

Peter Angelov who built an inn. To the left of 

the road in the direction of Sofia, we also sow 

the ruins of the Ottoman Beckley - watchtower 

with small towers on the heights, which in 

Ottoman times ensured smooth movement 

through the pass and to collect tax for the right 

to pass. On top of the pass are still 

recognizable overgrown with grass trenches of 

the Liberation War of 1877-1878. Over the 

years the road over the pass was renovated 

several times, since  in the past has served as a 

major economic and military artery. Several 

decades ago there were some talks about 

building a tunnel under the mountain, which 

will make the capital accessible in minutes and 

certainly connect the poorest part of EU with 

the rest of Bulgaria. We hope that in the near 

future with the help of EU this will become a 

reality. After we learned the history of the 

passage we continued our walk and our first 

stop was at the mountain spring fountain 

where we had breakfast. There we heard one 

very interesting story from one of our seniors- 

Mr. Marinov about how a victory of a battle 

against the Turks was won here, as all the 

children and women went out and began to 

make noise with the pots and pans and this 

way misled the Тurks to believe that a great 

army is on the way. From there we proceeded 

to the chalet Petrohan where one of our 

seniors used to be a manager and he had a lot 

interesting stories to share about how the 

chalet was built, who the guests were and 

other mountain stories about long winter 

nights, wolfs and bears. Unfortunately 

nowadays the chalet is owned by one the top 

politicians and there her father is breeding 

cocks for fights.  After taking a picture in front 

of the chalet we started go up the ridge of the 

Balkan mountain. Once we reached the top we 

were able to see as far as the capital Sofia 

which is more than a 100 km away. We saw 

the shiny domes of the biggest church of 

Bulgaria “Saint Alexander Nevski”. We also 

saw a heard of a wild hogs, many of the 

children saw this animal for the first time. 

Then the walk become easier as we held the 

horizontal slope. Along we tasted red and 

black berries and followed the marks at the top 

of the mountain which lead to cape Emine of 

Black sea. At one point the path was dividing, 

one followed  the marking to Black sea and 

the other lead to our destination - pick 

Todorini dolls. Right before reaching them 

one of our participants told the children why 

the mountain is called Balkan - from the 
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Turkish words bal (honey) and kan (blood) 

since this mountain could be at the same time 

very inviting and dangerous.  Todorini kukli 

are actually a set of four rounded picks one of 

which is accessible only by mountain 

climbers. At the highest of all picks we had 

our lunch and took a long break. There we 

heard the story of our senior and former 

school director - Mr. Lubomir Zlatkov about 

how the mountains are formed and four 

legends of why this pick is named Todorini 

dolls. There are several different variations of 

the legend that we were able to hear from our 

seniors. According to our seniors   all legends 

about Todora have one common theme - a 

maiden dream of young love and family 

happiness, but evil fairies put a sad end to the 

maiden faith and hope. Here we would like to 

paraphrase some of the most common legends: 

FIRST LEGEND: Todora was buxom, pretty, 

rich man's daughter from the town of 

Varshets. Her father was a wealthy man and 

owned a lot of  property and livestock. He also 

possessed numerous laborers and  one of 

them, named Ivan, liked the good looking 

daughter and made plans about her.  Todora 

likewise  was not indifferent to Ivan. His eyes 

and smile dizziness her mind, driving her heart 

to a fast  beat as blood rush to her head wildly 

and propelling her  fatally to the beloved Ivan. 

The father opposed this relationship  based on 

the big  difference of their social status , which 

seemed to push  further his daughter   into the 

arms of Todora’s beloved bachelor. Finally 

Todora  began seeing  Ivan during the nights, 

“burned” into his arms, and swore an oath that 

she  will be his  true love for ever. But the 

remorse of  the forbidden love  severely 

eroded the girl heart, she lost faith in love and 

honor, and burned by human shame. In her 

desperation she climbed during one dark night 

the  mountain and threw herself from the  

highest peak into the abyss. Her love madness 

drove her to commit a reckless act. This way 

the love ended - from her side  with love, 

loyalty and shame, and from Ivan’s side  with 

treachery and betrayal. Todora gave her  name 

to the top three picks  - Todora’s dolls, and 

Ivan – to Ivanchona  meadow in the woods 

which  spring, summer, autumn lodges 

hundreds of tourists . 

SECOND LEGEND, is widespread in the 

village Spanchevtsi: Todora was the most 

beautiful girl. Every young bachelor was 

looking into her and desired to take such a 

woman to his home to become a caring aid to 

his older parents. But Todora wanted to select 

her husband not according to beauty and 

wealth, but for the  man's heroic heart. So one 

dark night, she said "I will  marry that man, 

who is able to take my distaff and pin it to the  

highest pick of the mountain." None of the 

young men dared to take on Todora’s 

challenge  and leave the village before first 

rooster’s crow. Fear prevailed over love and  

hesitation - over might. Todora, to show her 

courage and fearlessness declared loudly; "I'm 

going to the top and will leave my spindle 

myself."  Todora went in  the midnight of the 

darkness. The night  was wet and dull. Only 

the ugly yawn of the dark  abysses opened 

wide and caused Todora’s heart beat. The 

midnight mountain breeze gently swayed the 

sweating blond curls of Todora. The blind owl 

voice trailed off in the opaque darkness. 

Finally Todora reached the top and as she was 

kneeling down to stick her distaff to the 

ground, she  pinned  without noticing also her 

dress. As she was going up she felt like 

something  was  pulling her down and  her 
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heart bursted  with fear, and  she fell down  

and died. This way the heroic act in the name 

of love led to a disastrous end. Todora was 

buried, but  her name  remained  on the 

mountain top –Todora’s dolls. 

THIRD LEGEND: Todora and Nikola were 

two young sweet  hearts. Todora's parents did 

not agree to give her to Nikola, because he 

was too poor, so the young eloped to the 

nearby   Klisura monastery. There they swore 

to get engaged. On the way out of the 

monastery they met the enraged  Todora's 

father and brothers, holding knives and guns 

in their hands. Todora and Nikola rushed to 

the mountain through the cliffs, followed by 

the cruel persecutors. Nikola, was badly 

wounded, and could not keep up with his 

beloved. He asked Todora to run up to the  

top, and he remained to defend her from their 

pursuers, the ugly offenders of their marital 

happiness. Todora reached the top, her heart 

madly beating in love, hate, and fear. From the 

highest peak she saw her father with a bloody 

knife to dagger the body of her beloved, held 

by her brothers. Sharp scream echoed in the 

mountains and Todora threw herself from the 

highest cliff. The tears of the great lovers  

formed a crystal clear mountain spring near 

Klisura monastery, and from the  sorrow of 

their hearts erupted a healing spring - 

Ayazmoto - near the monastery to treat the 

pain and the sorrows of the sick people.  

FOURTH LEGEND: There are many more 

legends and stories about the pick Todora's 

dolls. All of them explain the name of the 

peaks – Todora’s, but only one legend 

explains why they are named dolls. This 

legend seems to tell the most plausible story 

and explains not only the two names, but tells 

of the unfortunate incident close to historical 

truth and fits perfectly with local traditions, 

manners and customs. The legend also  

reflected a historical event in all its varieties, 

fighting for national freedom, love and 

fidelity, honor and dignity, determination and 

sacrifice, and  immortality. As in other legends 

Todora was a beautiful girl from the 

Spanchevchi village. She led a small rebel 

group against the Turks, in the mountainous 

area of Berkovitza and also she helped  rebels,  

supplying them with animals, food products 

and managed to snack valuable information 

about Turkish bashi-bazouk hordes and their 

future plans. Todora was in love with the flag  

bearer of the local rebel group , who was also 

madly in love with her. They promised each 

other to always remain faithful in love, in 

fight, in life, and in death. The history  

informs us that during that time there were 

many rebel groups such as the ones of  Angel 

Voivoda, Stephan Haiduk from Gushantzi, , 

Dimitar Jujin, Erdan Voivoda, Kosta, Iakim, 

Valchan, Martin, Mincho voivoda, Marinko 

and others who acted in Berkovitza and the 

surroundings. It is assumed that Todora has 

given her heart to the flag bearer of one of 

these bands. But for Todoras  beauty heard the 

Turkish Bey in Berkovitsa. Fascinated by her, 

he longed to take her into his harem , so the 

Turkish bey sent a word to her , but in return 

received a firm rejection. Then he personally 

met with her and asked for her heart again, to 

which she replied: "Ago, I'm not born for you! 

My first love is a haidutin (rebel) flag bearer. I 

gave him word that he would be my first and 

only beloved”.  This words  trongly embittered 

the bey. He assembled a large bashi-bazouks 

army, surrounded all rebel trails and suddenly 

attacked the rebel band. Fierce gunfire echoed  
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in area.  At dusk, in the twilight of the last 

sunbeam, echoed last shot and the last  

defender – rebel died.  Todora  suffered 

greatly  ,heavy grief laded her for her  first 

love. Within a short time Todora  languished, 

her beauty faded away , her walk became 

lifeless and her believe for the better tomorrow 

vanished. She took her hand made   dowry and  

presents for her would be wedding  and went 

to the battlefield where her beloved was 

murdered and began to  “endow” the stones, 

the bushes, and the  trees with embroidered 

towels, patterned socks or shirts and rugs .  

Todora also took three of her baby dolls and 

set each one of them to each peak, then climb 

to the highest summit, took a sip of mountain 

air, dropped a heavy heart sigh and wanted to 

feel relief for a moment.  At this moment the 

army of the Turkish governor surrounded the 

summit, where Todora was. Todora saw the 

image of his beloved and strong hatred and 

contempt rage in her, as she cried:  "Ago, 

bloodsucker, you will not be the master of my 

life nor my dead!" and then threw herself into 

the abyss. The echo was repeating the lovers’ 

oath: "Together alive , tighter dead !" . So 

Todora immortalized her name, as the peaks 

were named after her and her dolls - Todora's 

dolls. Because of the love for  Todora, the 

local people also dedicated a song for her: 

“Where Todora fall ,there a  monastery  was 

built there and  clear  wells  sprang up, where 

her hair fell, there thick coppices  sprouted.” 
Near Todorros dolls , we also passed through 

the area   called the Red Puddles, coming 

from the fact that the soil  and sand are red, 

and when it rains the  puddles of water  

become red colored- hence  the name Red 

puddles. Our seniors  showed us to the  south 

of  Todora’s  dolls  a river Proboinitza 

(Drilled ) since the water has drilled up 

through the  layers of rocks.. 

 

As our guides  explained  Proboinitsa river 

passes around   the  village Gubislav. Today 

Gubislav village is perhaps the longest village 

in the country. We learned also a very 

interesting legend about why this village is 

named  Gubislav (The lost Slav) . A young 

man who became of age went through the 

scattered  hills of the village to look  for a 

wife.. The boy name was Slaveyko, Slav. One 

day he had to stay overnight at one hill of the 

village, during the next night at next at another  

hill, and so on. He did not manage to find a 

wife, ut got lost somewhere in the 

mountainous village, so the villages become - 

the Lost Slav or Gubislav. 
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                                                           Mount Kom
The next test for project  Big Foot  was held 

on the 29th and the 30th of  September, when 

we climbed Mount Kom (2016m) through the 

passage Petrohan, spend the night in the 

mountain and the next day we headed to The 

Small Harness and from there returned to 

Berkovitza through the  peak of Shtarkovitsa.  

 

The weather was wonderful and we were all 

fascinated by the amazing views that  revealed 

to us. Thanks to our guides were able to get 

aquinted with all the surrounding locations 

such as: The Puddle, Tigancheto, The Silver 

Peak,The Funnel, Parbrakya , The Large and 

small Harnesses,  The Upper and The Llower 

Grove, Tuzlata. To the Small Samar we went 

through a path that starts from the top of the 

ski slope. This is protrctrd area of 161 

hectares. From there we continued to  

Shtarkovitsa peak (1,677 m), whose pine trees 

and rocks left us astonished. At our 

descending from the peak Shtarkovitsa, we 

passed through a narrow gap between the 

rocks through which can pass only one person 

at a time, called the Counter, because in the 

past the shepherds’ had used the rocks to 

count their ships. We saw such amazing views 

and learnt a lot about the past and the present 

of the places we visited from our seniors. At 

dusk of the second day  we reached Berkovitsa 

very tired, but energized, renewed and 

enriched by our experience. Below is a short 

description of the locations we have visited, 

the biography of the poet Ivan Vazov, who’s 

monument is located at the very top of peak 

Kom, and who is considered the pioneer of the 

tourism in Berkovitza, and a poem we found 

about mount Kom – “The Child of Kom” 

published back in 1939 in the paper 

“Berkovitza News”. 

Author of the following legend-poem is  Ivan 

Balkanov of Karlovo, who also wrote many 

plays. The Legend was published in 

"Berkovski News" from  April 8, 1939. 

Детето на Ком 

 

 

Там, сред китните гори на стария 

Берковски дивен балкан, 

като царствен неръкотворен трон, 

се издига  гордо във висините, 

безмълвен върха Ком. 

Не далеч от него, скрит 

в храсталака, сред вълшебен мир, 

като призрак в нощен мрак 

белее се Клисурския монастир. 

Стар монах отшелник, 

всяка заран от върха, близо до Бога, 

в молитви, съзерцания и покой, 

с поглед към небесата, 

стоеше там,докато слънце 

се скрий в пурпурния запад свой.  

Една ранна сутрин, 

току под самия връх, 

между сините скали, 
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в гнездото на млада орлица, 

монаха намери пеленаче 

със златен кръст на гърди. 

Зарадван от този Божи дар, 

прибра го той и отнесе в Господния храм, 

където същия ден младенеца бе кръстен 

Деян. 

Не мина много и далеко зад Балкана 

мълва се разнесе, 

че е от род сиромашки, 

на млад работник, починал 

от злополука същия час, 

когато млада и хубава стопанка 

е родила младенеца 

и от скръб по любим 

съпруг починала и тя. 

Тогаз орлица от люлка го взела 

през моря и гори пренесла 

и за дар на Ком отнесла... 

Израсна Деян момък чаровен, 

буен, левент младост - стихия, 

същински горски Цар. 

Денем, в килия на свещения дом 

мъка гнетеше младия орел, 

а вечер, невиден, 

като вихър се понасяше 

към горди Ком. 

И там до ранни зари, 

стоеше той замислен в мълчание, 

неподвижен и мрачен, потънал в 

съзерцание, 

сам самин, на тайната син. 

И летеше той от мир на мир 

към тайнства небесни и вселенски сили 

да дири тайната за мъка страшна и 

незнайна, 

за сърце туптящо и душа самотна -  

в самота младост що гасне. 

И взираше се той в прелестните 

Берковски картини, 

в зелени ливади и долини, 

в китни вековни гори, 

дори и в реките със своите шумни 

водопади 

що пръскаха сребърни води 

и дири, дири, дири... 

Една лунна майска нощ, 

от храсталака около монастира, 

теменужки и грани трепетливи 

вълшебно възпяваха нощни Божи мир. 

И чу Деян тогас: 

- Ела, о, младост, тебе чакам аз. 

Любов ме наричат, а още и вечност -  

И на там, с очи кат два пожара 

погледа си огнен той прикова.  

Със сърце туптящо и дъх притаен 

видя той мома стройна и млада, 

с очи чародейни, усмивка страстна, 

игрива и буйна, само наслада, 

същинска майска роза - царица всевластна.  

- Тайната на твоята мъка, това съм аз. Ела... 

 

Пришепна втори път тя. 

И към вихъра Деян се понесе 

към прекрасната мома... 

Сред храсталака, при песен на гората, 

усмихната луната освети събрани два 

свята, 

две буйни вихрушки, пръскани  

с благоухания от цветни фонтани. 

Тихата нощ леко с вълшебен 

воал и двама пребули. 

Но... заби камбаната рано в зори 

и трепна Деян, от сън се пробуди.  

Тоз час, невиден от никого, 

вън от манастира той се озова. 

Храм, гора, цветя, околност свята 

смирено шум притаиха.  

Паднал на колене, 

с поглед впит към олтара 

вдъхновен той заговори:  

- Прощавай, о, храм Господен! 

Теб аз напущам, ала не и Бога. 

От този миг аз съм кат птиче свободен 

и тук да живея повече не мога.  

Прощавай и ти, скъпи монахо! 

Не съм виновен аз, младост друго пожела. 

Да любя, да ме любят, 

да се грижа и да пея, 

по друмища везден да ходя, 

от труд на труд да прибягвам, 

да се мъча и страдам, 
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ала живота си в любов и свобода да 

прекарам. 

Това що чух и видях 

през тази нощ вълшебна, 

не е измама, нито изкушение, 

а царица всевластна, небе без облак, 

съзвездие дивно, вечно сияние, 

песен на песните. 

Простете ми! 

Аз вече напущам с душа немирна 

тоз храм за младини Голгота 

и отлитам към други храм, 

творецът на живота. 

Щом тез слова изрече, изправи се Деян, 

прекръсти  и понесе по друм незнаен. 

Полете лудо, подобно на хала. 

Засвяткаха пространства, 

земя за трепери, проехтя Балкана... 

- Де е моя син? -  

Запита монаха послушник един. 

- О! Деян не ще видим вече. 

Щом зора се пукна,  

над манастира огнен облак се спусна 

и отнесе Деян далече... далече... 

Тогас монаха извика: 

Ти този дар ми даде и ти си го взе, о, Боже 

мой! 

А Ком като ехо допълни: 

- Благословен нека бъде той. 

 

 

The Upper Grove  

 

    The Upper Grove consists of two mountain 

meadows, located about 12 km from the city. 

The top meadow is  about 500 acres. It has a 

gentle slope and in places is nearly flat, and 

the bottom is steep. On the border between the 

two meadows there are remains of medieval. 

fortress .The Lower Meadow is surrounded by 

broad-leaf forests, and the top - from conifers. 

Both are suitable for skiing, when the snows 

falls deep in the winter. For tourists the Upper 

Meadow (1480 m) is more attractive, as it is 

called, the Sunny lawn. It is surrounded by 

spruce forest. At the southern end of the 

meadow where the road passes through the  

peak Shtarkovitsa and Petrohan among spruce 

forest there is a  hotel for 150 people. The hut 

has a kitchen and a large restaurant and to 

southeast has a spacious terrace, sheltered 

from the winds. The hut was built by 

enthusiasts from Berkovitza in the sixties 

designed by architect Chavdar Lyutakov and 

today is privately owned.  Here, there is a ski 

slope, and a ski lift. The Upper Grove is  

 

 

with in 4 hours walk reach from Berkovitza. 

Slightly above the Upper grove in about 15 

minutes away is the old hut. When during 

1933 tourists from Berkovitza decided to build 

it, they only had very little cash, but were rich 

in enthusiasm. They carried all the building 

materials on their back from Berkovitza and it 

took them 4 years to complete it.  

 

Shtarkovitza peak 

 

     From the two chalets takes about 45 

minutes to reach Shtarkovitsa peak (1677 m). 

After the road to Petrohan passes through The 

Funnel, then through the pasture and in turns, 

a small path  leads north to the peak. From 

there distant horizons open up, and below one 

can see Berkovitsa and the villages of  Barzia,  

Yagodovo,Spanchevtzi, the town of Varshetz 

and others. In recent years this peak is used for 

jumps with a delta planes.  
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The Small and the Large Harness  

 They are two ribs in the steep northern side of 

the mountain. The Small and the Large 

Harnesses and the forest around them, where 

eagles nest , are the most pristine place in this 

mountain. Their steep slopes are interesting 

for climbing. 

 

The Big Kom  

Mount Kom is 2016 meters high. East of Kom 

raises the Middle Kom (1985 m) and the 

Small Kom (1959 m). The western, southern 

and the eastern slopes of Kom are vast 

pastures, which could feed large herds of 

sheep and cattle. The northern slopes are very 

steep and still covered with coniferous forests, 

and down - with beech. Here are the springs of 

several rivers - Berkovska , Ginska, Visocica 

and others. From Chiprovtzi mountain, Kom 

looks like a haystack, imputing the  heaven’s 

blue. In the spring from the vertical slopes, 

huge avalanches are formed and fall down 

through The Funnel. Peak Kom is easily 

accessible. At the very top there is a standing 

marble stone, on which is hammered out the 

image of the poet Ivan Vazov  and a text from 

his  poem "On the summit of Kom." From the 

top, everywhere you look - to the north and 

south, east and west, are found amazing views. 

The southern slope of Kom is a very suitable 

for skiing. From Kom o starts the traditional 

national tour to cape Emine on Black Sea.  

 

Tuzlata 

The Tuzlata is a narrow meadow, where 

beech, spruce and white mountain birch meet. 

From here opens up a wonderful views to the 

Kom and the Harness.  

Tigancheto  

At the top of the mountain in Berkovitsa, 

northwest of the peak Kom (Big), is located 

wonderful, interesting and beautiful saddle, 

called Tigancheto. When warm southwesterly 

winds blow and bear the clouds, Tigancheto is 

enchanting and peculiar. It acts as a weather 

forecaster. Balkan whirlwinds drawn from 

South long white mist that often sweep Fairy 

dance. Small clouds quickly bring around the 

fog as white fairies. If the fog stick on to 

Tigancheto, old people say: "Time will get 

bed, it will  rain?".Indeed, during the day or 

the next day the region  wallows  from fresh 

and blessed rain. Thus Tigancheto has become 

a true and faithful barometer index for weather 

in Berkovitsa. 
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This is due to the  pure natural meteorological 

phenomenon caused by warm winds and 

raining clouds, or  driven and guided by the 

Balkan nymphs – as some of our old local 

people claimed.   

Ivan Minchov Vazov (June 27, 1850 - 

September 22, 1921) who we already 

mentioned that he has a memorial stone on the 

top of mount Kom, is also considered a 

pioneer of the tourism in Berkovitza. He was a 

Bulgarian poet, novelist and playwrighter, 

who was born in Sopot, a town in the Rose 

Valley of Bulgaria (then part of the Ottoman 

Empire). The exact date of Vazov's birth is 

disputable. His parents, Saba and Mincho 

Vazov, both had a lot of influence on the 

young poet. After finishing primary school in 

Sopot, Mincho sent his son to Kalofer, were 

he worked as an  assistant teacher. Having 

done his final exams in Kalofer, the young 

teacher returned to Sopot to help in his father's 

grocery. The next year his father sent him to 

Plovdiv to Naiden Gerov's school. There 

Vazov made his first steps as a poet.He 

returned to Sopot and then went to Olteniţa in 

Romania to study trade ,despite his lack of 

interest in it. He was immersed in literature. 

Soon he left Olteniţa and went to Brăila where 

he met Hristo Botev, a Bulgarian 

revolutionary and poet. From Brăila he went 

to Galaţi to his uncle where he met Botev 

again. In 1874 he joined the struggle for his 

country's independence from the Ottoman 

Empire. He returned to Sopot in 1875 where 

he became a member of the local 

revolutionary committee. After the failure of 

the April Uprising of 1876, he had to flee the 

country, going back to Galaţi, where most of 

the surviving revolutionaries were exiled. 

There he was appointed a secretary of the 

committee. Vazov was probably heavily 

influenced by Hristo Botev, who was the 

ideological leader of the Bulgarian 

revolutionary movement. He started writing 

his famous poems with Botev and some other 

Bulgarian emigrants in Romania. In 1876 he 

published his first work, “Priaporetz and 

Gusla”, followed by "Bulgaria's Sorrows" in 

1877. Bulgaria regained its independence in 

1878 as a result of the Russian-Turkish War, 

1877-1878 and Vazov wrote the famous Epic 

of the Forgotten. He became the editor of the 

political reviews "Science" and "Dawn." He 

was, however, forced into exile once again, 

this time to Odessa, because of the persecution 

towards the the Russian oriented political 

faction. Returning to Bulgaria with the help of 

his mother Suba Vazova, he started teaching. 

Vazov's next stay was in Svishtov,  where he 

becamea  civil servant.  

From March 1879 until September 1880 Ivan 

Vazov was chairman of the Berkovitsa District 

Court. He moved to Sofia in 1889 where he 

started publishing the review "Dennitsa" . 

Vazov's 1893 novel “Under the Yoke”, which 

depicts the Ottoman oppression of Bulgaria, is 

the most famous piece of classic Bulgarian 

literature and has been translated into over 30 

languages. Later in his life Vazov was a 

prominent and widely respected figure in the 

social and cultural life of newly independent 

Bulgaria.  

Here is his famous poem “On the top of peak 

Kom” 
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Нa Кoм 

Отселе я вижу потоков рожденье 

И грозное первых обвалов движенье. 

Пушкин 

Оставих ви без горест, о, весели долини,  

ливади миризливи и сенчести градини: 

високо, към небето стреми се моят кон. 

Аз чувствувам се близко до светлий небосклон.  

А ямите бездънни ми зеят под краката 

и буките столетни шумтят в дълбочината. 

На пътя ми въз върха висок, пустинен, див  

бял облак се изпречва кат призрак странен, жив  

и движи се, и мърда над стръмнините крути,  

като кораб въздушен с платната си надути. 

 

Зад мен, пред мен се вдигат плешивите глави  

на ридове, покрити със папър и треви;  

ветрищата играят и конят ми послушни 

по стръмнината пъпли с извивки лъкатушни.  

Пред взора ми омаян, от север и от юг, 

на всякоя минута изпъква изглед друг 

и нови хоризонти, и небеса по-ясни, 

и видове чудесни, един от друг по-красни,  

гори, поля, долини се сливат в чуден цвет,  

хармония и хубост, и тишина навред! 

 

Но ето ме на върха и вихърът мъгляви 

пред мен кат сън премина, простора ми остави. 

О, чудо! О, картина! Кацнал на тез скали -  

на тоз престол грамаден на бури и орли, - 

аз гледам в далний север, през степите сънливи, 

премрежения призрак на Дунава светливи; 

на юг се очъртава сред океан злато 

на Витоша гигантска сърдитото чело; 

зад нея снежна Рила огромни вдига плещи, 

а по-далеч се мяркат Родопите зловещи. 

 

А още по-нататък аз жадно впивам взор 

и хвъркам със душата през синия простор 

в оназ страна печална и сродна, и прекрасна, 

де мойте братя пъшкат в неволя най-ужасна. 

Забравени от нази, от бога, от светът, 

на мстителния варвар те падат под гневът. 

И виждам там при Вардар, шумливи и 

кристални,окови и тъмници, и образи 

страдални,очи, ръце, напразно обърнати към нас!О, 

братя македонци, поклон горещ на вас! 

 

Един сред тез пространства, избягнал от светът,на 

тез пустини неми понятен ми й гласът. 

Свидетели безсмъртни на векове минали, 

аз в тях чета, разбирам кат в някои скрижали 

на мирови преврати дълбоките следи 

и славата геройска на нашите деди. 

И в облаците, дето на върха там се трупат 

кат ято сиви орли, накацали въз трупът, 

аз видя сенки сродни и духове безчет, 

слезнали от небето за тоя долен свет. 

 

Пред мойте очи будни, пред моят ум крилат  

от призраци и мисли минува рой познат; 

миналите епохи с сегашната се срещат, 

събитйя стари, нови в едно се кадро смещат  

на робството при стона ехти лобедний звук,  

юнаци, мъченици ведно възкръсват тук: 

при Крума стои Ботев, при слепият Иваца  

е Левски, герой разпнат: при Симеона каца  

орелът руски; Гурко сьс Самуила там 

ведно летят и водят дружините насам... 

 

Оттук окото волно прегради не намира. 

Вселената пред мене покорно се простира. 

Душата гордо диша. От тия планини 

умът към нещо светло, голямо се стреми; 

и както тез могили без трънье и без храсти, 

душата ми е чиста от зависти и страсти 

и пълна с упоенье, забравя за светът, 

при туй величье нямо утихнува ядът, 

и само ветровете - възушни буйни орди, 

от връх на връх пренасят напевите си горди. 

 

Приветствувам ви сладко, далечни висини - 

Амбарице, Купено, в лазурни глъбини 

челата си забили безгласни великани, 

мен родствени и близки, със облаци венчани. 

Картините ви дивни познати са на мен, 

те спомени възбуждат свещени тоя ден 

за дни хвъркати, красни, кога с другари млади 

като сърни летяхме над бездни, водопади 

и от хълмите голи ветрищата със вой 

отнасяха кат плячка далеч калпака мой. 

 

Минаха веч години от туй щастливо време. 

Ала и днес духът ми, кат хвърля всяко бреме, 

крилат лети, играе в лазура и светлика 

над твоите обятья, о, планино велика! 

Аз жадно се опивам с безкрайния ти шир, 

с живителний ти въздух, с дълбокия ти мир, 

със твоят вид чудесни, със твойта дива хубост, 

със твоята свобода и девственост, и грубост, 

и кат орела диви - твой домакин крилат, 

аз гордо поглед хвърлям над всичкий долен свят. 
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Следващата легенда се отнася за местността „Пар Бракя”:

                                                                     Дървари 

Както седеше на един пън, наметнал палто от дебел домашен шаек и провесил ръце на 

коленето си, , бай Стоян понечил да стъкне загасналия огън. Той се навeде, взе една главня и 

забута с нея главните в огнището. Скупчени, те пуснаха тънки струйки дим и заприпламваха.  

Малко по малко огънят се съвзе и освети петимата дървари, наседали край него. Техните 

приведени фигури неусетно пъкнаха от тъмното и постепенно се обляха в пурпурна позлата. 

Тези грубовати мъже, които от съмнало до здрач размахваха брадвите и се трепеха от работа 

за насъщния, си имаха свой живот в планината, свой особен начин на живот, ядене, спане, 

дори и на развлечения. Дойде ли събота, те слизаха в града да обидят челядта, да помогнат 

нещо около лъщи и да се обръснат при берберите. А рано в понеделник вече са в 

Балкана.Всеки понеделник вечер те се събираха край огъня пред колибата и разказваха кой 

какво е чул и видял. А те живееха в различни махали и научаваха разни истории: кой родил, 

кой умрял, кои правили сватба или кръщене, на кой чорбаджията му взел нивицата за 

задължения, кои се били за имот.Тая вечер Колю Драката разказал, че отишъл в кръчмата на 

Гулежа. Там от дума на дума стигнали до предприемача, па му теглили компански по една 

майна , загдето ги скубе. Чул ги обаче Коно полицая. Нахвърлил се, та едвам ги разтървали. 

Нейсе, Драката се измъкнал този път здрав и читав. Борко Лисичката пък като ходил на 

кланицата да помага на касапите, чул да се говори за некакъв инженер, който щял да дойде да 

съставя планове да пуснат железницата до града. Сега беше ред на бай Стоян. Като признат 

старши на групата, той говореше последен. Неговите приказки бяха някак си по-мъдри. 

Винаги го слушаха с наострено внимание. Гледаха го със страхопочитание. Не че той беше 

страшен човек. Не, макар че с исполинския си ръст, големите мустаци и черните изгарящи 

очи да имаше такъв вид, заради което го наричаха цар Крум. Доколкото знаеха за цар Крум, 

тe понякога във въображението си представяха и бай Стоян в царски дрехи. Но те го знаеха за 

добър човек,пък дори и да е цар, няма да изкорени лозята, защото обичаше винцето. А бай 

Стоян може и по цяло котле да изпие и пак нищо да му няма. Никога не се е сбил с човек и 

никога не е използувал силата си, макар че само да стисне някого, кокалите му ще станат на 

парчета. Хората го наричаха планина човек, но го уважаваха заради човечността му. 

Неговите движения изглеждаха малко мудни, но твърди. Приказките също. Мозъкът му 

работеше бавно, но не защото не дава простор на разни мисли да го занимават, а защото 

вътрешно нещо го подтикваше да размишлява, да се задълбочава,да почувства и да разбере 

този свет и накъде отива. И веднъж като схване, като разбере нещо, значи е разбрано и никой 

не може да го излъже или да му внуши противното.А Кольо, Стамен и Петър бяха аджамии 

хора. Много не се замисляха. Те чувстваха злото, търпеха немотия и по-леко изживяваха 

нещата. Но вярваха и обичаха бай Стоян и ако им кажеше да се вхърлят във вира, ще го 

сторят без окото да им мигне. Пъргави, работни, смелчаци беха те. Друго нещо бе, Борко 

Лисичката, макар че е от техната черга и че работеше като вол, нещо го отличаваше и 

отделяше от тях. И сега той седеше некак си свит и гузен. Светлината обливаше кръглото 

лице, с чипо носле и риджи мустаци се отразяваше в мърдащите като живак малки очи. 
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Лицето му обгоряло от времето имаше цвета на оръфания калпак, наденат на топчеста глава. 

Черните шаечни панталони и сетрото бяха объсани от носенето и станали червеникави от 

избеляване. И него го занимаваха некакви мисли, които не споделяше с другарите си. Всички 

го знаеха за малко дяволит и затова му беха изнесли прекора – Лисичката. 

Борко трепна, когато Стоян се размърда и хвърли главнята в огъня. А бай Стоян , сякаш 

излязъл от дълбока размисъл, се изпъна на снега, нави десния мустак на пръста си, га, че ще 

го изкубне, повдигна рунтавите си вежди, па рече: 

- Вчера, при шивачницата на Камен срещнах даскал Мито. Знаете го, синът на Филип 

рабаджията. Поздрави ме човека, пoпита как я карате горе в Балкана. 

- Бъхтеме се по цял ден, но прокопсия няма – викам му язе – малко ни плаща 

чорбаджията.  

- Така си е – подметна Петър, грабна наръч вършини и ги тури отгоре.  

Пламъкът ги прегърна и стисна така, че изпръщяха. Огънят се дигна колко човешки бой. Бай 

Стоян повдигна глава и като човек, който не бърза за никъде, проследи оранжево-червените 

златисти езици, които близваха хладния въздух, съскаха като змии и хиляди искри се 

стрелваха нагоре. А по-нагоре се виждаше къс тъмно синьо небе с наболи по него, току-що 

посети и кълнали далечни, мъждукащи звездици. Балканът дишаше спокойно и това като че 

се предаваше на лицето на Стояна и той заговори с тих, басов глас. А Борко, навел глава 

мислеш през туй време. „Бай Стоян пак за социалистите нещо подхваща. Веднъж говорил с 

Камен, друг път с Манол, сега пък с Мито. Не знам накъде щеизлезе тази работа. Тато, бог да 

го прости, много пъти ми е казвал: „Далеч да бегаш, сине, от партизанка, но от работа да не 

бегаш. Залудо работи, залудо не седи.” Много е врел тато в тия работи. В Мановата партия на 

демократите е бил, но нищо не е спечелил. Нали ги гледам и сега шивачи, обущари, 

бакарджии, дърводелци наместо да видя някоя работа, току се трупат в клуба, все около 

Мано и Камен се въртят, па дом гладуват. Аз като отида в града, помагам на касапите. Те и 

вчера ни дадоха хората и крака, и глава, па и един джигер. Джигерът донесох заедно да го 

ядем. Не, нема го майстора. Да имат да земат. Аз да надувам стоката, па те да ядат! 

- Гората взел на безценица, вашия труд граби, а печалбите му големи – затова е 

чорбаджия – казваше ми даскала. 

- Какво да правим, бай Мито рекох – седем гърла лежат на тия ръце – и бай Стоян 

разтвори грапавите длани, станали на табани. 

- Ти сам  нищо не можеш да направиш, Стояне, макер че си цяла планина. Но колко 

дървари има в нашия Балкан? А колко по всички планини и гори? Представи си, че се 

съберете на едно място и надигнете топорите, а? – и очите му светят и ме топлят като 

този огън. – Ами работниците по фабрики, мини, железници? Представяш ли си каква 

сила е това, като се обедини и сплоти? Тази сила може да помете богатите, да промени 

живот,а за твоите 7 гърла да има храна и народа да живее добре.  

- Е, помисли по тия работи – ми каза на сбогуване бай Мито – поговорете си там в 

гората, па като слезете в събота, наминете в клуба, все ще научите нещо. 

Бай Стоян млъкна и пак се загледа в огъня, Дърварите се размърдаха, спотаиха и зачакаха 

какво ще каже той, какво мисли. Стамен, като по-нетърпелив, избоботи. 

- Ти как смяташ, бай Стояне? 

- Ти си ни старешината. Каквото отсъдиш, това ще сторим. – обади се Петър. 

- Да ви кажа право, брат, думите на даскала от вчера не ми излизат от главата. Пред 

очите ми е все този Мито, стои и ми се усмихва. Умен човек. Говори ти като баща, а 
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думите му право в сърцето отиват.На такъв човек имам вяра. – бай Стоян спря, огледа 

всички с въпросителен, весел поглед, а басовият му глас отсече като брадва. – В събота 

отивам в клуба. Ако искате, да идем заедно. 

- Ние от тебе не се делим. – каза сериозно Петър. 

- - Където ти, там и ние. – възкликна Стамен и се надигна.  

- Четворицата сме сигурни. – рече Драката. – А Лисичката, гледай как е подвил опашка, 

току виж почнал да скимти. Ще дойдеш ли с нас? – обърна се към него Драката. 

- Мене тото, Бог да го прости, – смотолеви Лисичката – ми е заръчал партизанлък да не 

правя. 

- Страхливец! – отвърна Драката. – Баща ти е на оня свет. Ти какво  се за него се 

държиш? За какво работим заедно? Иди при баща си! – викаше вече Драката и 

размахваше ръце. 

- Не така. – намеси се Стоян. – Това отведнъж не става. Я по-добре давайте торбите. 

Време е за вечеря. 

Мъжете поднесоха ядене и насядаха около огъня. Драката се обърна и като видя, че Борко 

стои настрана, нарамил торбата си, подвикна: 

- Айде, бе! Какво стоиш като гръмнат! 

Борко не мръдна, колебаеше се. Драката се досети: 

- Аа, ти пак си донесъл от касапите я крак, я некой тумбак и ти се свиди да го делиш с 

нас. Това не ти е за пръв път, знаеме ти шмекериите.  

Саможивняк – процеди Стамен и го измери с поглед. 

Не бой се, не сме умрели за твоя дръгляш. – викна ядосан Петър. 

Чакайте, какво пак се нахвърлихте върху човека? – усмири ги бай Стоян, па се обърна към 

Лисичката. 

- Слушай, човек. Това, дето по некой път се делиш от назе не е хубаво. На едно работим, 

на едно спим, на едно и ще ядем. Такъв е законът в планината. Тук трябва да се 

грижим един за друг.Тук, дето казва и бай Мито, ние сме другари и трябва да се 

крепим, да бъдем единни във всичко.  

- Нека седне тука, къде ще се мъкне из гората, ние няма да ядем от неговото, няма да го 

окрадем. – каза Стамен, като гледаше в бай Стоян. 

- Кражби в планината няма, такъв е другият закон. – отвърна бай Стоян. – Където 

оставиш нещо и след седмица ще го намериш. Но щом не разбира от дума, да прави 

каквото го акъл учи.  

Борко постоя още миг, загледан в земята, после нави врат и тръгна нагоре. Четиримата 

разтуриха яденето. Бай Стоян все още размишляваше гласно. 

- Гората плаче, че я сечем. Народът пъшка от немотия. Ех, това зло кога ли ще се махне? 

Лесно ни е да се сплотим. Ние сме 5 души, па те какво излиза, а трябва да сме като 

един юмрук. 

- Стока без мърша няма. – додаде Петър. 

- Но когато стоката е добре гледана, мърша няма. – отвърна бай Стоян. 

По това време Лисичката излезе на горната полянка. Събра връшляк. Секна. Пламна огън. 

После запримъква още дърва. Сгоря се бая жеравина. Борко премести огъня по-надоле, 

разтла жеравината като подница, извади от торбата джигера и го сложи на въглените. 
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Един дроб, това не беше малко нещо. Колко недели е ходил на касапницата под Калето да 

помага в клането. Колко животни е надувал за краката, държал е, докато ги дерат, миел е 

вътрешностите в реката и какво ли не е вършел, но този път помогна  повече. Един касапин 

му даде коза глава и десетина крака, друг едно шкембе, а бай Ангел му бутна в ръцете овчи 

дроб. Тогава очите на Лисичката заскачаха от радост. Той бързо замъкна дроболината у дома, 

па рече на жена си. 

- Петкано, това готви, та яжте с децата, а джигера ще нося в планината, оти 

може да се пече без  да му правим друг масраф.  

Сега Борко обръщаше дроба, който цвъртеше и напус каше сладки пари. Подета 

от лекия ветрец, миризмата се носеше из падината, като сутриата мъглица .  

Готово. Джигера е върху купчинка вейки. Борко отчупи комат кукуружник, резна парче черен 

дроб и задъвка лакомо, като чулеше очи. „Стига кози крака и тумбаци – мислеше той – да 

ядна и дроб, нали и аз съм човек, няма само домбазите да мезят дробчета” – и дъвчеше с 

наслада унесен в яденето, а по снагата му се разливаше мехлем. 

Сега, освен джигера, Борко не виждаше нищо. Не забелязваше дърветата наоколо, които 

блестяха на огъня и хвърляха чудновати сенки. Но погледна появилата се щърба месечина и 

очерталите се рамене на връх Ком. Не чуваше потоците, бомтенето на близките водопади и 

сухото, резко чупене на съчки под нечий стъпки. Той преглъщаше лакомо парчетата. 

Изведнъж му се стори, че го грози опасност. Някакво подсъзнателно предупреждение го 

стрелна. Сърцето подскочи. Устата му останаха отворени. По тялото полазиха тръпки. Обля 

го студена пот. Дъхът му секна. Вцепенен, той се смали от страх. Нямаше ни сила, ни воля да 

се помръдне. 

Силно мляскане на 20 крачки го сепна. Обърна глава.  

- Мечка! – страхът от виденото го прониза до мозъка на костите. Мамо мила, свършено е 

с мен! – Той гледаше като хипнотизиран чудовището, от чиято раззината уста се 

стичаха лиги. 

- Мечката идеше към него, навирила муцуна, ръмжейки. От голямото напрежение в 

Борко нещо се скъса, откачи се някаква пружина и той скочи, заотстъпва през 

жеравината още 5 – 6 крачи заднешком и стъпи в огъня. Пламъците опариха ръцете му, 

замириса на изгорело, пламнаха панталони.  

- Ооооо! 

Страшният вик раздра нощта. Вик на човек, падащ в дълбока пропаст, изтръгнат от гърдите 

му като вулканично ехо.  

Дърварите се дигнаха от огъня, спогледаха се учудени и се зауслушаха. Отгоре нещо 

топуркаше,тътнеше, удряше шубраките, шумеше и на полянката изхвъркна като топка 

Лисичката. 

- Мечка! – Извика дрезгаво, после, усетил силна болка, проплака – пар браке! - и се 

строполи. 

Предогадили какво е станало, четворицата грабна топарите и за минута стигнаха поляната. 

Щом ги видя, хищника трепна, ревна уплашено от силата им и побегна към Самарите. 

Мъжете взеха торбата, загасиха огъня и се върнаха. Лисичката трепереше като отровено куче 

и скимтеше от болка. 
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- На, свести се. – рече Петър като му подаде бакола, па захвана да налага обгорените 

меса. 

Лисичката продължаваше да хълца и стене. 

- А, Борко, пар браке, а? – задяваше го Драката. 

- Сега ще се делиш ли от назе? – попита го направо Петър. 

- - Не, никога. – простена Лисичката. – Никога! 

- Този звяр те научи на акъл. – добродушно му рече бай Стоян. – Сега нашата група ще 

бъде единна и твърда като юмрук. А видяхте ли как се изплаши звяра от нас и избяга? 

Иде ми на акъла, ако здраво са сплотени работниците, ще прогонят не само горските, 

но и хорските зверове. 

После туриха дебели дървета в огъня, налягаха редом в колибата и дълго още гласовете им се 

преплитаха, коментирайски случката. 

Привечер, в събота, петимата стояха пред още празния клуб в града. Бай Стоян стърчеше с 

една глава над другите. Те разговаряха тихо.  

- Даскалът иде. – възкликна Петър, като сочеше с ръка.  

Всички загледаха надолу. Мито, облечен спретнато, гологлав, с брадичка и чевръста походка 

идеше към тях. 

Милан Миланов 
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                                                Lopushna and Zlatitza Valleys 

On November 3
rd

 and 4
th

 we held our next test 

as we visited the Lopushna and Zlatiza 

valleys. First we visited oone of the most 

ancient religious places in the Berkovitsa 

region - the inner courtyard of 

the church “The Holy Ascension“ of the 

village of Gaganitsa. There the residents of 

the village welcomed us with homemade pies 

and shared their memory of the village as they 

remember it from their childhood                                       

 
In the church during archaeological research 

were found tracks of a shrine, but it is not 

clear to whom divinity it was devoted. In XV-

XVI century, over the ruin a little church was 

built. According a legend, the church was 

robbed and destroyed in the end of XVIII or 

the first decade of XIX century. Even now 

marks of gunfire are still visible and under the 

layers of whitewash there are traces of fire. 

After that the churche  become desolate and in 

1864 the church was reconstructed over the 

remains of the old church. The builders were 

the same , who worked on the church "St. 

George" in village Leskovec in 1858 - 

1862.The second church  from 1864 has the 

same planned scheme and general dimensions 

as the original, because by its nature it is late 

medieval, not a modern religious building. 

Another renovation took place in 1957, when 

the stone tiles were replaced with Marseilles 

tiles. Today the church is almost a ruin and all 

church belonging, including the altar are 

missing. Our next stop was the memorial 

complex "Balova shuma" monument which 

is constructed to honour the memory of the 

known and unknown heroes who gave their 

life in the fight for freedom, beginning since 

the first rebellion against the Ottoman Empire 

- the   Chiprovski uprising in 1688 through 

1944, when a victory over the fascist regime 

was held. It is located on the road from 

Berkovitza to Chiprovtsi, close to the village 

of Gavril Genovo. The complex is a member 

of the Bulgarian Association for Alternative 

Tourism. Then we went to the venerable oak-

tree 

 

of the former village of Kalimanitsa.It was 

planted around 1600. In 1882 next to the tree 
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the village Kalimanitsa sprang up, the birth 

place of Yordan Radichkov. In the 70’s the 

whole village was moved to Berkovitza and 

Montana, but the oak-tree stayed there.  The 

branched, centuries-old oak marks the spot of 

the one-time megdan, or the village square. 

The tree is more than 350 years old, 25 m 

high and its circumference is 3.8m. Every 

year on the 8th of September the former 

residents of the village of Kalimanitsa gather 

under the shadow of the oak-tree and to honor 

their ancestors who lived together in this 

place.  

Yordan Radichkov (24 October 1929 - 21 

January 2004) was a Bulgarian writer and 

playwright. Literary critics Adelina 

Angusheva and Galin Tihanov called him 

"arguably the most significant voice of the 

Bulgarian literature in the last third of the 

20th century". Some literary critics have 

referred to him as the Bulgarian Kafka or 

Gogol. Radichkov is widely known for his 

numerous short stories, novels and plays. He 

is also known for the screenplays of the 

Bulgarian film classics Torrid Noon (1966) 

directed by Zako Heskiya, The Tied Up 

Balloon (1967) and The Last Summer 

(1974).In 2000, Radichkov was awarded the 

high government prize the Order of the 

Balkan Mountains. In 2007, a monument 

dedicated to him was officially opened at the 

garden of the former Royal Palace, nowadays 

National Art Gallery in Sofia city centre. He 

was born as Yordan Dimitrov Radichkov on 

24 October 1929 in a poor family in the 

village of Kalimanitza, Montana Province, 

Bulgaria. In 1947, he graduated from the high 

school in the town of Berkovitsa. Radichkov 

began his career in 1951 as Vratsa regional 

correspondent for the Narodna mladezh 

(National Youth) newspaper and editor 

(1952-1954) for the same paper.  Between 

1954 and 1960, he worked as editor for 

Vecherni Novini (Evening News) paper. 

Radicchio’s literary career began as he started 

writing short stories for the Vecherni novini 

(Evening News) newspaper and his early 

collections caught the attention of readers and 

critics. In 1959, he published his first full-

length book, Sarczeto bie za horata (The 

Heart Beats for the People), followed by Posit 

ruts (Simple Hands, 1961) and Oburnato nebe 

(A Sky Turned Upside Down, 1962), all 

written in the socialist-realist official style. 

This romantic style was gradually replaced by 

a style of parody and the grotesque, with an 

increase in folkloristic elements, including 

folk fantasy and humor. Radichkov began 

parodying styles and reality: his works 

deprived objects of their natural dimensions 

and took them out of context; he combined 

disparate genres and transformed reality into 

a comic theater, defusing absurd aspects of 

life by means of laughter. A mixture of the 

fantastic and the real, Radichkov's works 

combined images of industrial civilization 

with those of a remote mythical past, and 

were sometimes defined as a Balkan magic 

realism. His periodic style was initially met 

with animosity from the ruling Communist 

party (he was often accused of primitivism, 

escapism and dark agnosticism). Much of his 

writing (prose and plays) draws on characters 

and the ethnography of his native North-West 

Bulgaria. Radichkov's 1966 script for the film 

Goreshto pladne (Hot Noon) was a story 

about humanity's efforts to save a trapped boy 

from drowning in a surging river and was a 

huge success for the writer. Baruten bukvar 

(Gunpowder Primer), his 1969 novel, was the 
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first in his homeland to talk about socialism 

through a powerful blend of profanity, fantasy 

and folkloric wisdom rather than simple 

idealization. The award-winning Posledno 

liato (The Last Summer, 1974) is a parable of 

a man trying desperately to stay faithful to his 

own identity in a dynamically changing 

world. He also wrote a number of 

domestically and internationally acclaimed 

children's books. Of these Nie Vrabchetata 

(We, the Sparrows) has gained particular 

popularity in Bulgaria. In 1996 Malki 

zhabeshki istorii (Little Frogs' Stories) won 

the Hans Christian Andersen award for 

children's literature. Radichkov often 

illustrated his works with his own abstract 

drawings that have become another hallmark 

of his artistic presence. Radichkov is 

particularly famous for his use of vernacular 

language. Critics have stated that "the real 

main character in the work of Radichkov is 

the word". Probably the greatest 

manifestation of Radichkov's impact on 

Bulgarian culture is the fact that his work 

introduced a number of neologisms and 

expressions in the everyday Bulgarian 

language. Radichkov has been awarded many 

prizes for literature, theatre, and film,both is 

his homeland and abroad, among them the 

Order of Stara Planina (the highest award of 

Bulgaria, 2003), the Italian Grinzane Cavour 

Prize (1984) and the prize of the International 

Academy of the Arts in Paris (1993). 

Radichkov's works have been translated in 

more than 30 languages and in 2001 he was 

nominated for the Nobel Prize in Literature. 

Our next destination was the village of 

Bistrilitza – the birth place of Manchо 

Punin, known for the Manchovata Buna / 

uprising/ from 1836. He was born in the 

village Bistrilitsa around 1806.  

 

Preparations for revolt of 1836 began before 

1832 when the Serbian king Milos through 

his emissaries fueled riots, promising support. 

In the following years, however, Milos 

himself quelled the  uprisings prompted by 

him  in  Nish during 1835. The decision for 

uprising is taken in the spring of 1836. Father  

Pachomiusfrom the Chiprovtzi Monastery  

held public prayer and blessed the flag. About 

3000 - 4000 people kneeling on the stone 

pavement in the yard were sprinkled with 

holy water by the Father. The rebels stayed  

in the convent and waiedt for delegation and 

weapons from Serbia. In Berkovitza the 

rumors had  that the rebels were 15,000.        

It struck fear in those in power. 
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 Turkish brought  army to the village 

Bistilitza and began talks with the rebels 

which  continued to Petrov fast. Once  

negotiations ended and officials have agreed 

to lower   the land  taxes, Steward Mancho 

Punin dissolved the rebels and fled to Serbia. 

The Epic of the Manchovata Buna ended with 

an uphill battle in "The Chairs" / place for rest 

towards Berkovitsa /. There were murdered 

hundreds of insurgents. Then we headed to 

the village of Kopilovtsi (Montana District). 

Kopilovtsi dates back to 900-400 BC. It is 

part of Georgi Damyanovo Municipality. 

Kopolivci, a small village with around 600 

people population, is one of the most 

desirable and beautiful places in Montana 

region. Four rivers cross the village- the 

rivers Leva, Dobrevska, Malina and Grafska. 

Here are found relatively rich deposits of 

precious metals - gold, silver, lead, copper 

and iron. Kopilovtsi is a village in the vicinity 

of the larger mining centre of Chiprovtsi. 

Kopilovtzi is located in the Chiprovtsi 

Mountain - the highest part of the West 

Balkan Mountain. The mountain  is spreading 

from the passage “St. Nikola” to the saddle 

between “Debeli rat” and “Sirovichnitsa” and 

it is 35km. long. The main ridge continues up 

to peak Midzhur (2168m.), on the east to 

“Martinova Chuka”(2026m.), and after that it
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turns sharply to the southeast to form a 

characteristic arc. The Chiprovtsi Mountain 

features several peaks around 2,000 meters 

(6,600 ft), including Midzhur (2,168 m/7,113 

ft), Martinova Chuka (2,011 m/6,598 ft), 

Golyama Chuka (1,967 m/6,453 ft), Kopren 

(1,964 m/6,444 ft), Tri Chuki (1,938 m/6,358 

ft) and Vrazha Glava (1,936 m/6,352 ft). A 

great part from the Chiprovci Mountain is 

covered with large blueberry fields, attracting 

tireless pickers in the summer. The north 

slopes are steep and woody. It is from here 

that the rivers Ogosta and Lom spring. The 

southern slopes are slanting and slightly 

wooded. The Chiprovtsi part of the West 

Balkans is unknown to tourists and in that is 

its charm. It waits with its beauty and 

uniqueness. The forests give shelter to 

wolves, foxes, martens, badgers, squirrels, 

hairs,  and dears. The imperial eagle, the 

vulture and the falcon keep a vigilant watch 

over the mountainous rocky peaks. The voice 

of the partridge, the hazel-hen and singing 

birds can be heard. The region is rich in metal 

and mineral deposits. We visited one of the 

three waterfalls- Durchin skok, located under 

the peak of Kopren (2119 m) the second 

highest summit in the western part of the 

Balkan. The very top of the peak is a spacious 

highland pasture, which gradually slopes 

down in the west and descends steeply in the 

south. Raised above the famous valley of the 

river Ogosta, Kopren has very picturesque 

landscape. In the morning, when the sun 

shines on its sandstone rocks, they flush 

slightly, and later light up as a copper. This 

took the attention of the Romans, who named 

the peak Cuprum (copper). From Kopren 

peak there  are magnificent views in all 

directions – the summits Midzhur and Tri 

Chuki in the northwest, Kim peak in south-

east. To the east one can see the valley of the 

river Dylgodelska Ogosta. At the very end 

we visited the Lopushanski Monastery   

“St. John the Baptist” where we were very 

warmly welcomed and had the pleasure to 

hear the history of the monastery from 

jeromaonah Hristodul. Everybody also got to 

pet the little dear that lives in the monastery 

household and received as a gift a Bible for 

children. The monastery is situated at a 

distance of about 1 km from the village of 

Georgi Damyanovo in the north-west part of 

Bulgaria. It is believed that the monastery had 

existed during the 10th century, but it had 

been situated near the village of Pomezhdin in 

the locality of Manastirishte. The holy 

monastery was burned to the ground in 1678, 

when all written evidences for its existence by 

then were destroyed during the fire. 

The residents of the village of Lopushna 

donated their lands for the construction of the 

new monastery and because of this gesture 

the monastery is known under the name 

Lopushanski even nowadays. The 

construction of the new buildings began in 

1850, when Archimandrite Dionysius 

engaged with the restoration of the holy 

monastery. He invested his inheritance 

entirely in the new undertaking. He even 

repurchased from the Ottoman authorities the 

right to build a temple, larger than a mosque. 

The monastery church was constructed in six 

years. Archimandrite Dionysius wanted to 

build a temple similar to the one of the Rila 

Monastery. That is why he and the master 

builder Lilo visited the Holy Rila 

Monastery. After his visit, the builder began 

to build the church, but seeing the non-

conformities, the archimandrite sent the 
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builder again in the Rila Monastery. In order 

to avoid making a mistake, after his second 

visit, the builder Lilo made a model of the 

church by usinge cane. All icons in the church 

and in the two small chapels on the monastery 

territory are made by the artists Stanislav and 

Nikola Dospevski – nephews of the artist and 

icon-painter Zahari Zograf belonging to the 

Revival Age.  Nowadays this is the third in 

size monastery church in Bulgaria. The 

temple is cruciform, with three naves and five 

illuminated domes. It is an interesting fact 

that the domes have small windows, which is 

rarely seen architectural decision.The 

miraculous icon of St. Mary is stored in the 

monastery. Worshipers claim that when one 

bends down on it, one can see how small 

streams of holy oil are flowing. Another 

valuable article is the icon of Jesus Christ, 

whose eyes follow the visitors wherever they 

are situated in the church. The Monastery St. 

John the Baptist nowadays is an active male 

monastery. Accommodation is also offered 

here. It was declared an architectural and 

artistic monument of culture by Issue 39 of 

the State Gazette of 1973. The holy 

monastery celebrates its temple celebration on 

the 7th  of January – the day of St. John. Once 

upon a time, the place of the present-day 

monastery was occupied by another 

monastery, built during the second Bulgarian 

state and ruined completely at the time of the 

Ottoman invasion in the second half of the 

14th century. According to a legend, the 

monastery’s watermill run with waters of the 

Ogosta river often hosted ‘hajduti’. Once, a 

father and a daughter set off from the nearby 

village on their way to the monastery. Yet a 

Turk started chasing them in the middle of the 

road and the two hid into the monastery, 

where the Ognyan ‘voevoda’ (leader of 

haiduti) was also taking a rest there at that 

time. The legend further tells that the Turk 

also got to the watermill and assalted the girl. 

At that moment, Ognyan jumped out of his 

hiding place and slayed the Turk with an axe. 

The voevoda and the family hid the dead 

body of the Turk into a pile of manure behind 

the building but unfortunately, the hound of 

the Turk witnessed numbly the entire scene. 

The dog ran back to the town of Berkovitsa 

and started howling in front of the house of its 

owner. Concerned that something might have 

happened to their family member, the Turk’s 

relatives set off after the hound and were led 

to the watermill, where they eventually found 

the body. Infuriated, the local Turkish 

authorities set the monastery on fire and 

slaughtered all the monks save for one who 

succeeded to flee away into present-day 

Serbia. Around 1850, a villager from the 

nearby village of Lopushna, Atanas, and a 

priest named Petko from the village of 

Glavanovtsi decided to rebuild the monastery. 

Other people also started to come to the place 

and put their efforts into the reconstruction. 

The monastery’s church, St. John the 

Precursor, is consecrated in 1856 and 

represents a massive rectangular building 

with 5 domes. The outside is decorated with 

impressive stone plastics – something rather 

atypical to Bulgarian monasteries. The inside 

lacks wall paintings. Yet it is worth seeing the 

central woodcarver iconostasis created in 

1863 by the renowned Bulgarian icon painter 

Nicolay Dospevski from Simonov. 
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Exchange of experience  with 

our Greek Partners 
On April 3th, 4

th 
and the 5

th
, the participants 

from Big Foot Berkovitza visited Greece for 

the exchange of experience with the Greek 

participants of the Big Foot project. A few 

kilometers before the checkpoint we stopped 

at the birth house, the museum and the church 

of the legendary Bulgarian Healer and 

Pprophetess – Vanga.The area is also 

noticeable with its thermal springs. After that 

we headed to Thessaloniki where we visited 

the church  “St. Demetrius of Thessaloniki”, 

took a stroll along the city and the beach,   and 

also visited the White tower - monument and 

museum on the waterfront.From there we 

headed to the peninsula of Halkidiki. On the 

way there we visited the ancient fortress of 

Platamonas, and were able to look at night at 

the beautiful area of Katerini beaches. We 

arrived at the entrance of Mount Athos – the 

village of Ouranoupoli very late at night, had 

dinner at the local tavern and stayed at hotel 

Panorama. The next morning we took a ferry 

ride around the Holy island of Athos. 

Everyone was very excited, moreover that we 

had the blessing from monks living in the skit 

“St. Anna”, who came to the boat especially 

for us. They blessed everyone with holy water 

and gave us chrism from the holy remains of 

St. Anna – the Mother of Virgin Marry. From 

the boat we were able to see many of the 

monasteries and appreciate the beauty and the 

seclusion of the Holy Mountain. For all of us 

this was the first time we have been here and 

this is one of the holiest destinations of every 

Christian. There, we also met some priest from 

Russia who were coming back from the Holy 

Island and who gave us some seeds from Mt. 

Athos, which trilled us because as we all know 

many of us – the females could never go to 

this island. After short lunch we headed to 

Meteora.  On the way there we stopped at the 

birth place and the park of Aristotle. We 

arrived late at night at Meteora and were 

warmly welcomed at the Pirgos hotel.  In the 

morning after breakfast we visited the office 

of our partners Trikala Development agency. 

There we met some of the participant in their 

test, like  Miss Panagiota Georgali -  Director 

of  the first  Primary School of Kalambaka and 

the some of the students of 6th grade of  that  

school; Mr. Dimitris Gkoutras, retiree, 

member of board of Open Care Center for 

Elderly  in Kalambaka and Mr. Dimitris 

Gkanoulis, a town counselor of Kalambaka. 

They shared their experience, visits and 

studies they have done during the testing 

phase. It was interesting to find out that 

although far in distance we face similar 

challenges, depend on each other, and we all 

agreed that only together , by join efforts, the 

mountain areas, even the whole  world , could 

become a better place for all of us. At the end 

of the meeting all of our participants received 

gifts from our partners, such as pictures of the 

monasteries, touristic map of the area and 

recepies of the food they have been collected 

during the exchange of knowledge between 

the generations. In the afternoon our hosts 

took us around the town and to some of the 

monasteries in the Meteora which left us 

astonished. The visit to Greece was really 

extraordinary to all of us. Although Greece is 

our neighboring country, it is very different 

from Bulgaria.  We were able to appreciate the 

intergenerational experience of our partners in 

traditional food preparation, to enjoy the taste 

of genuine olives, to try sea food and to make 
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new friendships, hopefully which will last 

forever. This event definitely expended our 

level of knowledge about the possibilities and 

the importance of intergenerational learning 

and the cooperation between the nations.    
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                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИ 

 

Клисурски Манастир 

Манастир е гръцка дума (“monasterion” ще рече ‘земеделско-църковна организация на 

монаси или монахини с притежание на жилищни помещения, стопански сгради, земя, 

добитък и работна ръка’). Много усилия положих да проуча историята на това 

религиозно учреждение. Но всичко е отвеяно от времето и забравата. Историята му 

тъне в неизвестност. Монасите предполагат, че манастирът е съществувал през XIII и 

XIV в., но документално не е доказано. При завладяването ни от турците манастирът 

не е бил разрушен поради прикритието му в планинските дебри. От стари времена са 

останали наименованията Пустио манастир, Вражичкио манастир, Горелио манастир - 

названия, които говорят за злочестата му съдба и народна привързаност. Духовниците, 

които са съградили нявга манастира, са имали и вкус, и преценка, и практичност. 

Избрали чудно красиво място за построяването му - усое, с вековни дъбрави, бистри, 

кристални води, свеж въздух, прекрасно ухание, с една дума - земен рай. Така, далеч 

от човешката поквара и мрачна завист, манастирът е бил тайнственият крепител на 

българското народностно и национално чувство и съществуване, въпреки вражите 

погроми. По-новата му история е известна. Знае се, че около средата на XVII в., т.е. 

преди около 260 години, берковският управител Юсуф паша, в силната си омраза към 

огнищата на българското самосъзнание, разрушил манастира и това допълва 

печалното понятие Пустио манастир, с още по-богато мъченическо съдържание - Горелио 

манастир. През XIX в. един друг паша със същото име - Юсуф-поругал светата обител. 

На 11 май 1862 г. (ст.ст.), за празника на Св.св. Кирил и Методий, в Клисурския 

манастир се събрали 120 богомолци. Турците забелязали това голямо придвижване на 

богомолци в манастира и съобщили на Юсуф Паша в Берковица, че “гяурите се 

събират във Вражичкио (Пустио) манастир, за да кроят бунт против султана”. Юсуф 

Паша (бащата на Ибрахим Пашаджик) изпратил 300 заптиета, които още на 10 май 

(вечерта срещу празника) обкръжили манастира. На следващия ден, на самия празник, 

арестували всичките богомолци, заедно с шестима монаси, и ги отвели източно от 

манастира, в местността Тъмен дол. Там богомолците - от деца до старци - били 

изклани, а монасите - изгорени живи на клада и манастирът отново унищожен. През 

1889-1891 г., когато е довършено строителството на църквата, на манастира е даден 

патрон “Св. св. Кирил и Методий”, в памет на избитите на празника на солунските 

братя богомолци и монаси. Затова и днес манастирът носи името “Св.св. Кирил и 

Методий”. За , първи път празникът е празнуван в Берковица през 1861 г. Духовните 

лица с жар и болка по българското име, не оставили местността на Пустио манастир да 

запустее. С тази висока патриотична задача се заел архимандрит Антим Дамянов от гр. 

Берковица, сестрин син на Йеромонах Антим Крунев. Въпреки недостатъчните 

средства, с много труд през 1869 г. изгражда магерница (от гръцки ‘манастирска 

готварница, кухня’). Това говори, че архимандрит Дамянов не е бил само сторонник на 
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църковното строителство, но и много предвидлив и практичен монах. За замисленото 

огромно строителство първо решил с магерницата да подсигури храната на 

строителите. На следващата 1870 г. построил параклиса “Св. Никола” и аязмото. Но 

будният дух на архимандрита не спрял до тук. Използвал едно старо решение на 

турската власт, че на мястото на стара разрушена църква може да се съгради нова - 

това говори за неговата любознателност и познаване на турското законодателство. 

Антим Дамянов се обърнал за помощ към българската екзархия в Цариград. Искането 

му било удовлетворено със султанско ираде (указ) от 3.VI.1874 г. Започнал 

дългогодишен строителен труд. Кервани коли от града и особено от близките села 

денонощно превозвали строителен материал. Манастирът “Св.св.Кирил и Методий”, 

жилищните и стопански постройки били напълно завършени през 1890 г., т.е. 12 

години след Освобождението. Впоследствие благоустрояването било разширено и 

довършено.Преданието говори, че когато великият апостол на свободата Васил Левски 

посетил Берковица (на 30. VIII. 1872 г.), не отминал за народното дело и Клисурския 

манастир. Левски в своята дейност не изпускал манастирите от революционния си 

поглед. Легендата говори, че той бил заподозрян от турците в Берковица по белега на 

коня му, гривна от бяла коса на десния преден крак, над копитото. За да заблуди 

турците, Левски отишъл в Клисурския манастир. Направил среща с монасите и след 

известно време, пак за заблуда на турците, напуснал манастира на път за Петрохан, а 

после свърнал за Берковица и от там - за Лом. Казахме, че тези сведения ни дават 

преданията, а историята мълчи. Не всичко историята е отразила за Дякона. За идването 

на Левски има документ - спомените на придружителя му Мито Анков от Враца, но за 

посещението му в Клисурския манастир няма исторически свидетелства. Водих 

продължителен разговор с братята отци от манастира. Казаха ми същото, че само слух 

се носи за посещението. В кондиката на манастира (“кондика” - от гръцки ‘летописна 

книга’) писар написал следното: “Когато дойде Дяконът, братята заклаха 6 агънца”, но 

кой дякон е бил, не е споменато. Вярно е, че Левски масово е бил наричан Дякона. 

Дали за предпазливост, в кондиката е писано само Дякона.Това е също загадка, за 

която няма историческо потвърждение. През 1876 г. магерницата и параклисът пак 

пострадали, само че този път от черкезки нападения и грабежи. Тези сведения ни дава 

ботевият четник Младен Павлов - козлодуйското даскалче, заловен и разследван в 

Берковица. В движението си към града той минал през Клисурския манастир (това 

личи от описанието, което дава). Там намерил само един болен стар човек, който му 

съобщил, че черкезите нападнали манастира, откарали воловете, пекли агнета до 

манастира. Това не е единственото, първо и последно, черкезко нападение и грабеж в 

Берковския край. Поради тези страшни някогашни изстъпления на черкезите и до ден 

днешен думата “черкезин” е синоним на човек - не, а на индивид - разбойник, 

изнасилник посред бял ден и по късна нощна доба, за който правов ред, човешки 

закони са безмилостно погазени и занемарени. Личните удоволствия и облаги за 

сметка на нещастието на поробения народ са идеал за житейския им разбойнически 

път. Не едно селище, град или паланка до бога е пропищяло от жестокостите им. 

Племенна народност, създадена от историята за човешки злини и нещастия. Може би 

поради тези основни и други причини съдбата не им отреди щастието или нещастието 
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да създадат държавна организация с еднородно черкезко общество. Техният основен 

поминък е бил волният живот в Кавказките планини, изпълнен с грабителски набези, 

поради което били разбити и изселени от русите по времето на император Александър 

II. Те били пръснати и от турците по поробените от тях земи, за да се отдадат всецяло 

на основния си поминък - грабежи, безмилостни палежи и да творят само зло и 

човешки нещастия. Ето това е накратко “величието на черкезите в историята на 

народа”. История, пълна с пожарища, грабежи, убийства, проклятия и омраза, 

ненавист и отвращения. 

Тодорини Кукли 

      От Клисурския манастир отвеждат туристически пътеки за много красиви и уютни 

горски усои в Балкана. Там само се чувала нявга тъжната песен на овчарския кавал, 

който разнасял славата на безстрашни хайдути, командата на горди войводи, но и 

плачевната песен за Тодора от с. Спанчевци за несбъдната нещастна любов. Тодора, 

красива и вдъхновена, напета и смела, пъргава и юначна, неподкупна българка. 

Девойка на достойно село, героиня на юначен народ. С Тодора са свързани легендите 

за Тодорини кукли - легенди с една обща тема - за моминската мечта за млада любов и 

семейно щастие, но орисници зли сложили печален край на моминската вяра и 

надежда. Вариантите на легендата за красивата Тодора и острите чуки - Тодорини кукли - 

са няколко, различни по съдържание, но еднакви по съдба на героинята. Реших да 

опиша всичките пет. Нека първо се спрем на трите чуки, три върха, назовани с името 

на Тодора. За нейно родно огнище претендират Вършец, Заножене и Спанчевци. 

Жителите на Спанчевци имат известно основание, тъй като тяхното селище е най-

старо от горепосочените. В действителност го срещаме в турски опис от 23.XII. 1452 г. 

и от I януари 1653 г. като село в Берковска каза, под името Спанчовица (от спахия). 

Селото преминало отново във владение на турски феодал - Асъл бей от Чакърджъ 

(кривоглед Юсуф; при турското население името Юсуф е често срещано, както при 

българите - Иван). Тогава с. Спанчевци е имало 17 домакинства, една воденица и общ 

приход 1290 акчета (парична еденица). Понеже говорим за история, нека изтъкнем и 

този исторически факт. Преди няколко години в. “Септемврийско слово” в статията 

“Жени герои”, писа за Тодора, че е родом от с. Спанчевци и е водила чета за борба с 

турците около 1820 г. Дотук е историята. По-нататък говорят легендите, както казах, 

различни по съдържание, но еднакви по съдба и завършек. 

ПЪРВА ЛЕГЕНДА: Тодора е била напета, стройна, угледна чорбаджийска щерка от 

Вършец. Баща й бил богат човек на имот и добитък. Притежавал множество ратаи - 

слуги, един от тях, на име Иван, се заоглеждал в хубавата щерка и все си кроел 

планове. И Тодора не била безразлична към Иван. Неговият поглед и усмивка 

замайвали ума й, карали сърцето й да тупти от неизживяно желано чувство, а кръвта й 

лудо напирала в главата и я тласкала фатално към любимия. Иван преценявал, че 
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семейното му и социално положение няма да го свържат с чорбаджийската хубавица. 

Той милеел за нея, тя горяла по него. Несъответствието на избора й, забраната на 

чорбаджията тикали още повече Тодора в прегръдките на обичания ерген. В потайно 

време Тодора се срещала с Иван, изгаряла в прегръдката му и клетва се клела, че 

негова ще бъде, с вярна обич ще го дарява. Така минавали дните в сърдечна мисъл, а 

нощите - в любовните обятия на вероломния Иван. Но после угризението поради 

грехопадението разяло жестоко сърцето й. Девойката залиняла, посърнала, загубила 

вяра в любов и чест, горяла от човешки срам и позор. Тръгнала в нощни тъмни доби, 

изкачила се на планината и от най-високия връх се хвърлила в пропастта. Любовната й 

лудост я докарала до безразсъдната постъпка. Тъй завършила тази любов. Тодора дала 

името си на трите върха - Тодорини кукли, а Иван - на Иванчова поляна в гората. Единият 

с обичта, верността и срама, а другият - с подлостта и изневярата. Тази легенда 

разказват вършечени и се гордеят с хубавата си Иванчова поляна, която пролет, лете, 

есен приема хиляди летовници за кратък отдих, за познанство и веселие, а може би и с 

“иванчови подвизи”. 

 

ВТОРА ЛЕГЕНДА, широко разпространена в с. Спанчевци: Село като всяко село, с 

хубави моми и напети момци, със среднощни тлаки и седенки, веселия, с гайди и 

кавали, песни и хора. Тодора била най- личната мома. Всеки млад ерген се заглеждал в 

нея. На седянката всеки до нея искал да седне. Вечер нейните менци и котли искал 

първи да напие. Сутрин първи да вземе китката й от челото. Такава лична мома всеки 

искал да вземе за жена, да му краси дома и да бъде грижовна отмяна на стара свекърва 

и свекър. Но и Тодора умеела ла си подбира мъж не по красота и богатство, а по 

мъжко сърце юнашко. Затова в една тъмна нощ, на весела седянка, заявила !: “Ще се 

омъжа за оня момък, който сега ми вземе хурката и на най-високия от трите върха я 

забоде остави за поличба (белег)”. Никой от младите не се наел в това тъмно време, 

преди първи петли да са пропели, да поеме Тодорината хурка. Страхът надделял над 

обичта, нерешителността - над любовта, неверието - над юначеството. Тодора, за да 

покаже своята смелост и безстрашие, заявила високо: “Аз отивам и хурката на върха 

ще оставя”. Тръгнала по среднощни тъмнини и стигнала. Било влажно и глухо. Само 

бездната грозно зеела и сърцето й лудо биело. Среднощният планински ветрец леко 

полюшвал запотените руси къдрици на Тодора. Глух глас на нощна птица заглъхвал в 

непрозрачната тъма. Тодора коленичила на върха, забола с последни усилия хурката, 

без да забележи, че с нея е пробола сукмана си. Доволна от стореното, решила да се 

изправи. Когато ставала, хурката с прободения сукман я дръпнала, тя се уплашила, 

сърцето й от напрежение се пукнало, паднала и умряла. Така доказаното мъжество в 

името на любовта довело до злополучния й край. Тодора с горещи майчини, момински 

и ергенски сълзи била погребана, но името си оставила на върховете - Тодорини кукли. 

. 

ТРЕТА ЛЕГЕНДА, пак от с. Спанчевци - свързана също с нещастна любов: Тодора, 

както се мълви, била най-хубавата мома в селото. Нейното първо обично либе бил 

Никола. И двамата се клетва заклели верни до гроб да си бъдат. Срещите им ставали 

вечер по късни вечери и сутрин по ранни зори. Мало и голямо говорело за хубостта на 
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Тодора и за любовта и с Никола. Видял хубавицата селският бей, когато кичела 

Никола с китка цвете за обич, и силно я поревнал. Беят изпратил заптиета, хванали 

Никола и го затворили в конака в Берковица. После пратил хабер - известие на Тодора, 

че ще я вземе в харема си за жена. Черни облаци паднали пред очите на Тодора. Тежка 

мъка изпълнила сърцето и на Никола. Силна омраза към натрапника бей затревила 

душата й. Когато сеймените дошли да хванат Тодора, тя, скришом от тях, побягнала 

към върха на планината, а турците я сподирили. Изкачила се на върха, похитителите 

протягали костеливи, космати ръце да я сграбчат и в този момент Тодора полетяла от 

височината към бездната с една чиста мисъл, с една светла любов и едно обичано име - 

Никола: “Никола, и в смъртта ще бъда твоя!” Любовта върши безчестие, поражда 

смелост, крие обич и вярност, прави безсмъртие и вечност: Тодора - Тодорини кукли. 

ЧЕТВЪРТА ЛЕГЕНДА: Тодора и Никола силно се обичали като две млади, влюбени 

сърца. Родителите на Тодора не я давали, понеже Никола бил от бедно коляно, Когато 

младите разбрали несъгласието на старите, обичта ги завела в Клисурския манастир. 

Там дали взаимно съгласие за първо венчило. В погледите им проблеснали пламъците 

на любовта, а в устните - силата на обичта. Но над щастието на сърцата, неизживели 

трепетите на първите мигове след венчилото, надвиснала прокобата на нещастието. На 

излизане от манастира видели страшните и кървави погледи на Тодориния баща и 

братя, въртящи ножове и пищови в ръце. В огорчението си бегом се понесли към 

планината, по урвите, а след тях пъплели жестоките преследвачи. Гръмнала пушка и 

Никола изпуснал нежната ръка на любимата си, тежко ранен. Заръчал на Тодора да 

бяга горе на върха, а той ще остане да я брани от преследвачите - грозните нарушители 

на семейното им щастие. Тодора достигнала върха, сърцето и биело лудо от любов и 

омраза, от уплаха и ненавист към роден баща и родни братя. От височината на върха 

тя видяла как баща й промушил с кървав нож тялото на любимия, хванат и държан от 

братята й. Остър писък проехтял на върха и вятърът понесъл в простора ехото на 

обичта и омразата, верността и злобата, и стенещите вопли на Тодора за Никола. С 

тази обич, мъка, злоба и омраза Тодора се хвърлила от най-високата скала. Легендата 

говори, че от сълзите на голямата обич на двете влюбени сърца потекло буйно, бистро 

планинско ручейче край Клисурския манастир, а от тъгата на влюбените им сърца 

изригнал лековит извор - Аязмото - до манастира, за да лекува мъките и тъгите  на 

болните хора. Така легендата говори, че Тодора оставила името си  на върха, а двамата 

заедно дали бистра и студена, топла и лечебна вода да утолява жаждата, болките и 

страданията на хората. Балканското  поточе в посреднощните тъми песен пее за 

влюбените Тодора и Никола,  пее и песен за несбъднатите мечти и нещастната любов. 

Много са легендите и преданията за Тодора и Тодорини кукли. Всички дотук 

обясняват името на трите върха с името на Тодора, но нито една от тях не дава 

обяснения защо се казват кукли. Смятам, че следващата, пета по ред, легенда най-

правдоподобно обяснява не само двете имена, но разказва за нещастната случка, 

близко до историческата истина и напълно съвпада с местните традиции, нрави и 

обичаи. В легендата е отразена дадената историческа случка във всичките й 
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разновидности, борба за народна свобода, обич и вярност, българска чест и 

достойнство, решителност и саможертва, безсмъртие и кръщелно увековечаване. 

Както казах, свободолюбивата девойка Тодора, според преданието на народната памет, 

е от с. Спанчевци. Напета, красива българка - родолюбка. Според едни сведения е 

водела малка чета в планинския район на селото и Берковския балкан, според други е 

била вярна укривателка на хайдути и войводи, като ги снабдявала с едър и дребен 

добитък, с хранителни продукти от богатата бащина кошара и с ценни сведения за 

турските башибозушки орди и злокобните им намерения. По този начин Тодора 

нахранила и предпазила не един хайдутин и хайдушка дружина. За нея те били 

истински народни синове, а за тях тя била вярна народна дъщеря. Тодора си харесала 

напет байрактар на хайдушка чета, който пък безумно се влюбил в нея. Копнеели, 

мечтаели и тъгували един за друг двете хайдушки млади сърца. Хладните нощи, 

звездният небосклон и уханният мирис на балкански цветя били неми свидетели на 

среднощните им любовни срещи. Клетва със сълзи се клели за обич вярна, вярност в 

борбата, вярност в живота, вярност в смъртта. Щастието преливало в душите, тъгата 

стягала сърцата, мисълта мечтаела в главите и на двамата млади в един ритъм, в една 

воля и в една надежда. Легендата не е записала или запомнила кой е този байрактар, на 

когото Тодора сърцето си дарила и коя е тази хайдушка дружина, на която Тодора 

живота си подарила. За това легендата дълбоко мълчи, но историята скромно ни 

известява за хайдушките дружини на Ангел Войвода, на Стефан Хайдуко - комита от 

Гушанци, на Димитър Джунин, на Ердан войвода, на Коста, Яким, Вълчан, Мартин, 

Минча войвода, на Маринко - комита от Черкаски и много други, действали в 

Берковския район. Съдбата на мнозина е неизвестна, но е известно само това, че 

Тодора е дарила сърцето си на байрактаря на една от тези чети. За любовта на Тодора 

се разнесло по цяло Берковско. За нейната красота дочул и турският бей в Берковица. 

По кръшната й моминска стъпка, по пленителната й самодивска снага безумно се 

увлякъл алчният бей. Той денонощно бленувал да вземе в харема си Тодора, която с 

природната си физическа красота щяла да надмине всички ханъмки. Но девойката 

била дарена и надарена и с неподкупна душевна красота. Първата е временна, втората 

- до гроба, първата се продава и купува, а втората - душевната - нито са продава, нито 

се купува. Тя само се дарява, харизва се, и то от сърце и душа. Такава красота бог 

дарил на Тодора. Турският бей изпратил хабер на момата, но в замяна получил 

неочакван жесток отказ. Той лично се срещнал с нея и поискал сърцето й. Девойката 

със здрав, хайдушки характер и чисто българско съзнание твърдо му отговорила: “Аго, 

не съм за тебе родена! Първо ми либе е хайдутин - байрактар. Нему съм клетва дала. 

Първо и последно венчило той ще ми бъде!” Това силно озлобило бея. Събрал голяма 

потеря башибозук, оградил всички хайдушки пътеки и поляни и нападнал внезапно 

хайдушката дружина - там, гдето двете хайдушки сърца - байрактарското и 

Тодориното - се срещали и съдбата си чертаели. Ожесточената стрелба на боя огласила 

околността. Привечер, при залеза на последния слънчев лъч, отекнал и последният 

изстрел и угаснал родолюбивият огън в очите на последния защитник - хайдутин. 

Множеството и по-доброто въоръжение на турците предрешило съдбата на мечтата и 

удавило в кръв още една борба, идея, удавило в скръб и народните маси в Берковско. 
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Но и силно попарило сърцето на Тодора, което страдало още повече от силната обич, 

тежката мъка и горестта по първо либе, по убита дружина, по съкрушени народни 

идеали и мечти. Народът се погрижил за народните си синове - погребал ги! Тодора 

залиняла, увяхнала нейната хубост, вяла станала стъпката й, потъмнял погледът й и 

угаснала вярата в надеждата и очакваното добро за утрешния ден. Тя приготвила дар-

чеиз за сватбено хайдушко тържество и веселие, а се извършило злодейско убийство и 

поток от горещи сълзи с хайдушко погребение. Вместо хайдушка сватба и младежко 

щастие - черни безкръстни гробове, черни забрадки и народни ридания. За Тодора 

щастието и мечтата се заменили с омразата и презрението, с нещастието и отчаянието. 

В дните на страдание и мъка решила да подари сватбените си дарове на хайдушкото 

полесражение и започнала от основите на трите чуки - всеки камък, всеки храст, всяко 

дърво дарила с везани пешкири, шарени чорапи или кенарени ризи - всичко оросено с 

нежни момински сълзи и огласено с тежки любовни ридания - така до самите голи 

чела. Даровете свършили, мъките се увеличили, как да ги остави незакичени - 

недарени. Тогава Тодора взела три свои детски кукли и по една поставила на всеки 

връх, изправила се на най-високата чука, взела глътка планински въздух, изпуснала 

тежка сърдечна въздишка и поискала да почувства минутка облекчение за достойно 

изпълнен дълг към дружина и либе, да поридае над мечтата си, вместо венчално 

тържество - надгробно ридание. В този момент беят с турската потеря обкръжил 

върха, гдето била Тодора, усмихнат и щастлив, че след кървавия пир ще притежава в 

харема и в обятията си хубавицата. Над нещастието й искал да гради дивите си 

удоволствия на дивата си азиатска страст. В замъгления си поглед Тодора  видяла 

кръвта на убитите, образа на любимия си и в нея се запалило отново чувството на 

силна омраза и презрение. Кръвта забушувала в гърдите й, сърцето се свило от тежка 

мъка, събрала духовна сила и с последни усилия, изпълнена с омраза и презрение към 

поробителя, се провикнала: “Аго, кръвопиецо, ти няма да бъдеш господар нито на 

живота ми, нито над мъртвото ми тяло!” И с песен хайдушка, изпълнена с обич към 

клетвено либе и хайдушка дружина, се хвърлила в пропастта. Ехото на песента 

повтаряло глухо клетвата: “Заедно живи, заедно и мъртви!” Така Тодора увековечила 

името си с подвига си, кръстила трите чуки Тодорини, а с поставените от нея кукли ги 

дарила със звучното име Тодорини кукли.. Тази легенда като че ли най-правдиво отразява 

събитието. Народът, от обич и от уважение към девойката, песен съчинил и песен 

запял: Дека Тодора паднала, там се манастир направил, бистри кладенци изврели, дека 

й коса паднала, гъсти бранища никнали. Така клетва за вярност, обич и подвиг, мечта 

и смърт се слели в една безсмъртна легенда, а легендата - в една юнашка история. 

Преданието говори, че топлите и лековити извори - Аязмото при Клисурския манастир 

и Вършечките минерални извори - са сълзите на Тодора, сълзи на мъка и страдание, 

които се превърнали в лековита вода за народно лечение. Коя е Тодора, е известно - 

девойката от Спанчевци, но коя е хайдушката дружина, е неизвестно.За турския бей - 

моралният и физически убиец на героите и влюбените млади-има предположение, че 

това е берковският аянин (местен управител) - хаджи шериф Ахмед Ага - известен 

похитител на женската челяд и върл ненаситник на дивата си страст. Той не една 

майка е разплакал и не една хубава девойка и невеста е оставил нещастна. С дъщеря 
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пред майка, със снаха пред свекърва е извършвал своите оргии. Верен съдружник в 

тези му подвизи е бил хаджи Есад - влиятелен ага, също от Берковица. Двамата с около 

30 заптии обикаляли берковските села - Слатина , Клисура, Вършец и др. - така пише в 

документите - и обирали красавиците за харема си в града.
 
Всичко писнало от неговите 

оргии. Хвърлил око и на братовата дъщеря на Манчо Пунин от Бистрилица - 

Берковско. Манчо организирал и застанал начело на въстанието през 1836 г. 

Причините за това въстание са много, но и похожденията на хаджи шериф Ахмед Ага 

не са малко и те хвърлили свежата струя на запалителната смес за пожара през 

бунтовната 1836 г. Допустимо е алчното око на шерифа да се е насочило и към 

прекрасната Тодора и да е довело до злополучния й кървав край. Много местни 

наименования по горските пътеки от Клисурския манастир до Тодорини кукли крият 

тайните на събитията тук например: Гробе, Гробето, Сбери душа и др. Първото 

наименование (Гробе или Гробето) ясно говори, че в майката земя е зарито човешко 

същество. Дали е единично или масово погребение - това ни подсказва думата 

“гробето”, името на вечното жилище на избитата неизвестна чета. Значението на 

наименованието Сбери душа също потвърждава горното обяснение. Може би някой 

ще го свърже със стръмния характер на местността. Но само тя ли е стръмна, та носи 

това име? Навсякъде Балканът е такъв. Вероятно името идва и от оня момент, когато 

останалите малцина живи, но тежко ранени хайдути са “събирали душа”, последно 

предсмъртно дихание в жестоката борба между живота и смъртта. Това предсмъртно 

дихание е завещание за увековечаване на местността Сбери душа.      И така из мрачната 

утроба на вековното робство се роди едно величие, което може да се определи като 

мъжество, безстрашие, смелост, саможертва - българско величие, което заслужава не 

само висока оценка и почит, но и високо признание и преклонение. Монтен казва: 

“Има поражения, които в славата си не отстъпват на най-великите победи”. Такова 

поражение беше и поражението на хайдушките дружини около Тодорини кукли, където 

славата и надеждата на българите се раждаше, а кървавото господство на султанските 

орди загиваше. И за хубавата Тодора това не бе залез, а изгрев, който грее във 

вековете. Още в средата на XVIII в. документални извори отбелязват патриотичните 

прояви на бунтарските глави в Берковско, и то като масово явление. Планинският и 

полуплански характер на Берковския район и будното самосъзнание на местното 

население предлагат благоприятни условия за развитие и действия на хайдушкото 

движение. В султанска заповед от 1751 г. се отбелязва и Берковица като район, в който 

“с настъпването на пролетта, се явяват хайдути, нехранимайковци и подобни на тях 

разбойници...”.  

        Друг извор за хайдутството в Берковско ни сочи френският учен Сиприен Роберт, 

който минал по нашите земи в средата на XIX в. и се запознал с борбите на българския 

народ. Той написал следното, което се отнася и за Берковица: “Във високите полета на 

Балкана, там зад скалите, българинът чувства подкрепата на една страшна сила - 

хайдутите”. Хайдутството за българския народ е било надежда и упование, вяра и 

любов, подкрепа и спасение. Хайдутството започнало от идеята за лично отмъщение, 

развило се като борба за съхранение на българската народност. То подготвило и 

осигурило една постоянна борба, в която българите се противопоставили идейно, 
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верски, икономически и политически на турската държава. Всичко това е живо 

доказателство за историческото дело на хайдутите и в нашия Берковски балкан. За 

такива движения около Тодорини кукли говорят не само легендите и летописите от 

далечното минало, но и документално говори историята от по-близкото време. Така 

през 1867 г. край Тодорини кукли минала четата на Панайот Хитов и Филип Тотю, със 

знаменосец Васил Левски, и в дневника й, писан от еленчанина Иван Попхристов - 

Кършовски, четем: “На 26 юли 1867 г. преминахме Искьро и като се обувахме, 

насреща ни дойде потеря от 30-40 черкези, но се разминахме, без да се удариме”. 

Четата достигнала до билото на Берковския балкан, където направила почивка, според 

Николай Ликовски това са били върховете на Тодорини кукли. Тук се изгубил 

четникът Кольо Петров Турчина от с. Турия, Казанлъшко (прякорът произхожда от 

името на селото). По-късно настигнал четата в Берковския балкан. Панайот Хитов 

познавал Берковския балкан и е знаел, че турците са изградили много караулки и 

табии по него, затова решил да ги измами. Той отклонил четата от билото на Балкана и 

по урви, долища и засенчени горски места се спуснал от Тодорини кукли и излязъл на 

пътя Враца-Берковица, който не минавал през Вършец, а през с. Хаджиляр махлеси.  

Друга чета, която свързала името си с Тодорини кукли, е четата на войводата Сидер 

Грънчаров от Горна Оряховица. През 1876 г., по време на Сръбско-турската война, той 

участвал в четата на Филип Тотю. След боя край с. Железна и Чипровския манастир на 

10 юли 1876 г. двете чети - на Тотю и Хитов - се отдръпнали от полесражението. На 12 

юли Сидер Грънчаров, с около 51 четника, се откъснали от Филиптотювата чета и 

поели към Берковския балкан, за да продължат борбата и изпълнят клетвата си. На 12 

срещу 13 юли четата преспала в Балкана над Берковица. На 13 юли поели по 

хайдушките пътеки на планината. Четата минала през Петрохан и се насочила към 

Тодорини кукли. В спомените си Иван Докторов - участник в четата - пише, че към 

пладне на 13 юли стигнали над с. Занозене (Заножене), което е в подножието на 

Тодорини кукли. “Оттук - пише той - проводихме няколко души в селото за хляб”. 

Около Тодорини кукли се разположила четата на почивка, за да изчака пратениците. 

Те се върнали кьсно вечерта с хляб, но старшията на групата Кольо Стоянов 

Кюлюфаров (от с. Килифарево) се напил в Заножене и предизвикал скандал. Затова в 

четата го наказали под арест. През нощта на 13 срещу 14 юли Кольо склонил поста и 

няколко будни момчета и напуснали спящата дружина. Наскоро напусналите били 

нападнати и избити от черкезка потеря. Уилям Морис казва: “Лъжливата дружба е 

сторила повече зло, отколкото откритата вражда”. И действително, черните петна на 

лъжливата дружба в нашата история са безброй и позорят националния ни характер 

като в миналото, така и днес. На сутринта останалите четници, със Сидер Грънчаров, 

напуснали района на Тодорини кукли, минали край с. Дупни връх (дн.Дружево) и 

достигнали до с. Чурек, Софийско, където нова предателска ръка сложила край на тази 

чета. Четниците, избити и обезобразени, били нахвърляни по улици и мегдани, а 

отсечените им глави - носени на върлини за плашене на населението. Каква жестокост 

за една велика идея, какъв позор за една прогнила империя, какво проклятие за едно 

предателство.  В  Берковския балкан - Тодорини кукли, Вършечко - е действала четата 

на Вълчан войвода. Байрактар на тази чета е бил Стоян Трифонов от с. Пърличево, 
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наричано тогава Меджит махлеси, т.е. малката махала. По разказа на правнучката му 

Спаска Стоянова Милкова, сабята на знаменосеца се пазела доскоро в къщата им в с. 

Пърличево. Както виждаме, Балканът и Тодорини кукли са били свърталище на много 

национални и местни хайдушки дружини, които постоянно поддържали будно 

народното съзнание.По време на Руско-турската война около Тодорини кукли, 

Пробойница, Козяка и др. места е действал български конен отряд от Врачанско, 

попълван и с конници от нашия край, под ръководството на Мито Костов 

Хаджимицов. Той прочиствал Балкана от башибозуци и черкези, като с това 

подпомагал руското разузнаване и военното му настъпление.и отстъплението на 

турците от Вършечкия край, през с. Заножене, в района на Тодорини кукли бил убит 

беят на Горно Озирово. Така Тодорини кукли свързали името си не само с легендите и  

преданията. Близо до Тодорини кукли, край туристическата пътека, се намират т. нар. 

Червени локви. Тук няма нито легенда, нито история. Пръстта и пясъчникът са червени и 

обагрят в червено водите на локвите (вирове) и оттук - името Червени локви. В ясно и 

хубаво време те са добър указател - ориентир на туристите, но в мъгла са жесток 

заблудител. Южно от Тодорини кукли, долу ниско, след пробив на земни пластове и 

скали, над повърхността излиза река Пробойница, която носи името си от пробив, от 

пробиване на земните пластове. Необходимо е кратко пояснение за туристите. Река 

Пробойница минава край хижа Пробойница, през с. Губислав, и се влива в р. Искър 

при гара Лакатник. Губислав е старо село, което срещаме в турските описи още от 

1453 г. като село с 18 домакинства, една вдовица и приход от 1216 акчета. 

Днес с. Губислав е може би най-дългото село в страната, с разположени нарядко къщи 

край пътя и реката, с големи дворни и градински места. Голяма част от селото е 

пръснато с по една, две или три къщи, високо по баира. Там, с едър и дребен добитък, 

стопаните прекарват в хладно лято и в люти зими. На тихо и спокойствие, далеч от 

политическите борби и партийни ежби. Младеж и девойка да не си в това село!  Стара 

легенда говори, че млад момък, станал за женитба, тръгнал по баирите на 

разпръснатото село да си търси изгора. Момъкът се казвал Славейко. Викали го 

Славето, Слав. И така, Славейко осъмвал на един баир, замръквал на друг, докато най-

после не си намерил спътница в живота. Слав изчезнал от погледа на близките, 

изгубил се и селото получило името Слав-изгубил се, което с течение на времето 

станало Губислав. И тази малка легенда, и кратките исторически данни са за 

туристите, пътуващи по маршрута Берковица-Тодорини кукли- Пробойница-Губислав-

Лакатник. 

 

Петрохан 

Преданието говори, че проходът Петрохан е получил името си от някой си Петър, 

хитър, но практичен човек. Той построил хан за отмора на хора и добитък, горе в 

планинските височини, на превала от Берковица за София, и проходът получил 

неговото име. Така кратко и скромно, безшумно и тихо гласи легендата. Но нека се 

обърнем към историята. Тя документира, че действително лицето Петър Ангелов от гр. 

Берковица, родолюбив и практичен човек, с достойнство, е оценил изгодното 

икономическо положение на прохода и в 1863 г. построил странноприемница - хан за 
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отмора на млади и стари арабаджии - и оборска сграда за отдих на керванджийския 

добитък.Преданието говори, че когато запитали Петър Ангелов защо толкова дълбоко 

в планината и в дебрите й е построил хан, където само “ветровете и вихрушките, 

заедно с дивите зверове се срещат”, той отговорил с житейска проницателна мъдрост: 

“Тук историята се е срещала и ще се среща с много събития и люде”. Дали точно така 

е казал именитият ханджия, не знаем, но легендата тъй мълви. Петрохан - това е 

минала, настояща и бъдеща история на минали битки, поражения и победи, на трудова 

слава и възход и на бъдещ отдих. Тук са бродили древните траки, дрънчало е оръжието 

на римските легиони и византийските войски. Тук са минавали победоносните походи 

на Крум Страшни и Симеон Велики, на Калоян Победоносния и Асен II Мъдрий. 

Прехвърляли са прохода и кървавите ятагани на османските табори четите на Ангел 

Войвода от Берковица, Коста Войвода от Влашко село (дн. Мартиново), на Стефан 

Хайдутина от Гушанци, Христо Македонски, Митър Джунин, Илю Марков, поп 

Мартин, Вълчан Войвода, Панайот Хитов, Филип Тотю и др. Тук, според някои 

историци, Сидер Грънчаров е оставил шест четника на вечна стража в люта битка с 

турските потери (1876 г.).Тези герои, организирани в хайдушки чети, тръгват по 

сипеите на старите хайдушки пътеки, по голите чукари и гъсти гори не за власт и 

доходни служби, не за богатства и високи почести, не за родова слава и лично 

облагодетелстване, а тръгват по високия плач на робията, по разкъсващия зов на 

кръвта и по мъката и риданието на осиротелите деца и овдовелите майки - по зова на 

един цял народ. Те - героите - влизат смъртни в битките за свободата, излизат 

безсмъртни за родината. Тук, на Петрохан, е кънтял и победоносният марш на руските 

войни от 1828 г. Тук са направени и първите топографски военни карти на прохода.
73

 

Тук на 27.1.1878 г., при крайно тежки зимни условия, преминават руските войски, под 

ръководството на ген. Арнолди, за София. На 21 .IX. 1923 г. през Петрохан минава 

колата на Павел Ненов с Васил Коларов, Георги Димитров, Никола Агънски и 

телохранителите Васил Гюров и Божидар Митрев, които заедно представляват  

ръководството на въстанието през септември 1923 г. в Северозападна България. Към 

Петрохан се е придвижил и отрядът на Замфир Попов. На 19 май 1944 г. оттук  минава 

Втора Софийска въстаническа бригада. И още много други събития са ставали тук. 

Петрохан е жив паметник на легендите, историята и изявите на борците. Легенди и 

история, история и легенди се сляха в едно героично име - Петрохан. Петрохан събира 

болките и страданията, кръвта и надеждите, волята и вярата на различни поколения от 

много епохи. Тук са минали и редица учени, пътешественици и писатели като 

Константин Иречек, Феликс Каниц и Любен Каравелов. Тук, при неизвестни 

обстоятелства, е убит Илия Каблешков, чичо на Т. Каблешков, от известната фамилия 

Каблешкови от гр. Копривщица. На красотите на прохода са се възхищавали Иван 

Вазов, Пенчо Славейков, Антон Страшимиров, Димитър Осинин, Ангел Георгиев и др. 

И всеки е написал възторжени слова за това земно райче. През ноември 1885 г. тук 

минава и италианският капитан - доброволец в Сръбско-българската война - Адриано 

Колочи Веспучи, далечен потомък на великия мореплавател и пътешественик Америко 

Веспучи. Неговото доброволчество е далечна признателна отплата за десетките 

българи, участвали в отряда на Джузепе Гарибалди през 60
те

 - 70
те

 години на XIX в. Те 
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дават своята младежка дан в националноосвободителното и обединително движение 

на Италия. В отряда на Гарибалди е участвал от близкия ни район Стефан Дуньов - 

революционен потомък на чипровските преселници в гр. Винга (Унгария) след 1688 г., 

достигнал до чин колонел (полковник) и командвал полк. Излязъл на огнева позиция 

на Петрохан е и конният , отряд в 18 8 5 г., заедно с 60 души доброволци от Берковица. 

С младежки ентусиазъм е участвал Първан Първанов - бъдещ генерал от града ни, 

както и няколко бивши опълченци. Тук е минал и княз Александър Батенберг, харесал 

планинските красоти и си издигнал дворец, който през 1903 г. бил подпален от 

злосторници и изгорял. През 1891 г. княз Фердинанд минал през Петрохан и посетил 

Берковица, посрещнат тържествено. Берковски занаятчии му поднесли саморъчно 

изработен сервиз за ракия с чашки и поднос във форма на цъфнало лале. Княз 

Фердинанд поискал на  Калето на Берковица да си построи резиденция, но общинският 

съвет в града намерил кураж и смелост и отговорил, “че не може да задоволи 

желанието му, тъй като гражданите няма къде да си пасат козите”. Това се казва 

независимо общинско управление.  Цар Борис III посещавал Петрохан и Ком. Също и 

много други видни държавни и политически дейци са минали и минават през 

Петрохан. Проходът е носил най-различни наименования. Римляните го наричали 

Басаро (басра, което означава "лисица"), т.е. хитър проход, който крие доста изненади и 

хитрини за внезапни нападения. И това историята не веднъж е потвърдила. Турците 

наричали прохода Торук, Дорук и Дойрук, но най-често Торук. Торук означава ‘могила, 

връх, възвишение’. Проходът е с надморска височина 1444 м. и годишни валежи 1050 

л. на кв.м. Турски тежки превози, от София за Берковица или Видин, на прохода Торук 

са сменяли впрегатния добитък. Проходът е наричан още Връо, Гинеш, Берковски, 

Клисурски, а от 1863 г. влиза в историята с името Петрохански проход по името на Петър 

Ангелов. Ханът е построен на много важен път, съединяващ Южна с Крайдунавска 

България и Централна Европа. Този път е много стар, ням свидетел на исторически 

събития, като се почне от тракийско време, мине се през всички исторически 

превратности и се стигне до наши дни. Иречек ни е оставил кратко описание на 

Петрохан, който тогава представлявал малка поляна, заобиколена от гори и скали, 

често покрити с гъста и студена мъгла. Наляво от пътя, по посока за София, още се 

виждат развалините на турско беклеме - стражарница с малки кули по височините, 

която през турско време е гарантирала спокойното движение през прохода. Вдясно от 

пътя, т.нар. Исторически път, се е намирал Петров хан. Интересно е описанието на 

хана от Иречек. Според него той представлявал глинена нечиста ниска сграда, скрита 

наполовина в земята, а вътре - окадена от дим, като колибите на ескимосите. На най-

високата част на прохода още се виждали обраслите с трева окопи от Освободителната 

война от 1877-1878г. Пътят през прохода е ремонтиран няколко пъти, изменял е 

платното си, вървял е покрай течението на р. Бързия, известен под името Старио път, 

други го наричат Турскио, а трети - Римскио. През 1863 г. големият турски реформатор и 

русчукски вилаетски управител Мидхад паша, виждайки стратегическото му 

положение, заповядал да се направи основен ремонт, разширение и изменение на 

платното, с подпорни стени и така пътят бил приспособен за по-леко и по-удобно 

движение. Подобренията се извършили на ангарийни начала от населението на 
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околните села.Пътят и в миналото е играл ролята на голяма стопанска и военна 

артерия. След разгрома на турците от обединените армии на Европа при Виена в 1683 

г., неговото военно-стратегическо значение пораснало във връзка с изграждането на 

първокласната крепост Видин. Затова през 1797 г. бил направен основен ремонт на 

пътя, по времето на видинския валия Осман паша, с цел да стане удобен за 

придвижване на по-тежки военни и стопански товари, теглени от тройни и четворни 

впрягове. Турските власти въвели пътен данък. За целта било издигнато беклеме, 

чиято стража събирала данъка, но и се грижела за опазване на прохода от разбойници 

и хайдути. Във връзка с оживената стопанска и военна дейност, която се извършвала 

благодарение на прохода, с. Клисура и особено Берковица се оказали важни складови 

пунктове. Това наложило през 1865-68 г. в града да се изгради голяма турска казарма. 

През лятото на 1827 г. Юсуф паша - виден турски управител, прокарал нов път: 

Берковица - дн. Горско стопанство, по склоновете на малкия Ком - Клисурския балкан 

- Петрохан. Строежът на пътя се извършвал също на ангарийни начала от жителите на 

Берковския край и Дунавската равнина, с безброй човешки жертви, поради 

неопитността на хората да работят в гористия балкан. Този път, вместо по-къс, се 

оказва по-стръмен и по-труден за керванджийския транспорт и затова наскоро бил 

изоставен.Преди построяването на ж.п. линията София-Видин, което започнало през 

1897 г., пътят и проходът играели първостепенна роля в снабдяването на столицата и в 

търговските й връзки с Лом, Видин и страните от Централна Европа. Проектирането и 

построяването на един бъдещ тунел Берковица - София ще възвърне икономическата 

му слава. По протежение на пътя били издигнати много ханове и беклемета за 

проверка и охрана, за безпрепятствено движение на търговци, пътешественици и 

кервани със стока. Разузнавачите от нашия край по време на Руско-турската война 

1877-1878 г. донасяли на руското командване, че на повечето ханове били поставени 

цинцари, които шпионирали в полза на турците. Изключение в това отношение правел 

ханджията на Петроханския проход Петър Ангелов, който дал радушен прием на 

руските топографи и на други военни части. 

През 1881 г., по времето на княз Александър Батенберг, бил предприет цялостен 

ремонт на пътя, като важна държавна снабдителна артерия. Ремонтът се ръководел от 

италиански инженери и българина Хаджи Янов, който за първи път предложил пътят 

да мине през с. Гинци, покрай реката. Но планът за дълго време бил изоставен. С него 

се заело правителството на Александър Стамболийски през 1923 г., но поради 

скорошното му сваляне от власт, строежът не бил осъществен. През 1932 г. се 

предприел на няколко пъти строеж, но все без резултат. В продължение на три години 

(1947-1950 г.), с държавни средства и с труд от местното население, се направи 

подобрение на пътя. Построи се шосето от разклонението на т.нар. Исторически път 

през село Гинци, а по-късно и до Петрохан, с което се свърза Берковица и Западна 

България със София по нова, кратка и по-подходяща отсечка. По нея тръгнаха 

множество големи автобуси от Белоградчик, Лом, Монтана и Вършец до София и 

обратно, също тъй и тежки тирове. Стръмнините и голите чуки на Историческия път 

бяха избегнати и се пое пътят през уютните и сенчести усои на южните склонове на 

Петроханския проход. “Петрохан, Петрохан, ти си приказен и красив като легенда, 
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героичен и безсмъртен като история, прелестен и привлекателен кът за отдих и 

почивка.” 

Тиганчето 

По билото на Берковския балкан, северозападно от връх Ком (Големия), се намира 

чудна интересна и красива седловина, наречена Тиганчето. Когато задухат югозападни 

топли ветрове и понесат дъждовни облаци, Тиганчето става приказно и своеобразно. То 

играе ролята на метеорологичен предсказател. Балканските вихри прокарват от юг 

провлечени бели дълги повесма мъгли които често извиват буйно самодивско хоро. 

Малки бухлати облачета бързо се носят около повесмата мъгла, като бели тънкотели 

самодиви. Отдалече изглежда, че седловината дими, пуши и залепи ли се мъглата за 

Тиганчето, старите хора казваха. Времето се ще развали. Дъжд ще има”. Оттук 

местността е получила името си Тиганчето. И действително, през деня или следващите 

дни Берковският район се окъпва от свежите и благодатни дъждовни капки. По този 

начин Тиганчето е станало истински барометър и верен показател на времето за 

берковчани. Това се дължи на чисто природно закономерно метеорологично явление, 

породено от топлите ветрове и дъждовните облаци, или е  движено и ръководено от 

балканските нимфи - както уверено твърдят някои стари хора. 

Конярски Кладенец 

На север от Тиганчето, вървейки по билото на Балкана, и на изток от връх 

Сребърна се стига до малка красива поляна и кладенец с много студена , бистра като 

моминска сълза вода. Той винаги в летни дни ще спре пътника, ще го напои със 

студена вода, ще го ободри и уталожи жаждата му и ще му поръча да разкаже за 

благодатта й. Легендата за кладенеца пак проговаря, историята разяснява, а 

топонимията потвърждава. Край този кладенец от стари времена е минавал стар 

римски и турски оживен търговски път от Берковица за Пирот. По него се движели 

тежки кервани, натоварени със сол и други стоки, които разкарвали по различните 

краища на Римската и Турската империи. Равната поляна около кладенеца е била често 

използвана като станция за отдих, почивка и нощувка. Веднъж керваните стигнали 

уморени до кладенеца. Била ясна, прохладна нощ. Милиони звезди обсипвали 

небесния свод. Керванджиите пуснали конете на почивка и след кратък гуляй се 

отдали на дълбок сън. Но измъчените от тежкия товар, трудния път, силната умора и 

жажда коне се напили със студена вода до насита и умрели през нощта. Нещастните 

колари останали без най-добрите си помощници и с горещи сълзи на очи закопали 

побратимите си. Слухът за гибелта на конете се разнесъл сред населението в 

околността и споделената мъка и горест кръстила кладенеца с името Коняреки кладенец. 

Това наименование и днес е запазено, с цялата си нещастна легенда. Историческото е 

това, че тук, край Коняреки кладенец, действително е минавал римски (турски път), 

който водел от Враца - Берковица - Здравченица за Пирот и Ниш и по който се 

превозвали сол и прочутите изделия на берковските занаятчии. Останки от пътя се 

пазят и днес - трасе, постлано с плочи, с подпорни стени и разрушени укрепления - 
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калета и караулки “Зидо”. Пътят е исторически, случката - действителна, топонимията 

- вярна и все пак станалото е облечено в прекрасния воал на легендата. Днес алчни 

иманяри с булдозери и друга модерна техника разрушиха чудния кладенец, водата 

изчезна, но легендата за него е жива. Непосредствено до Коняреки кладенец се намира 

широка разстлана поляна, наречена Циганско поле. Лете по нея пасли вакли стада  а под 

нея се намират Хайдушките водопади. До един от водопадите имало дълбока пещера, 

която служела за укриване на хайдутите и оръжието им, при опасност от турско 

преследване. Това е легендата за произхода на названието им.Твърде вероятно е някоя 

от местните хайдушки чети да е използвала водопадите и пещерата за безопасно и 

сигурно скривалище, след тежка разправа с някоя турска потеря или сторено 

възмездие над отделни турски кръвожадници. Извършеното наказание отеквало  

района, а стъпките на хайдутите изчезвали по коритото на реката и зад водопада. И 

тогава не една турска телеграма на каймакамите в Берковица гласяла да се вземат 

всички необходими мерки и да се справят с разбойниците в Балкана. Това е 

свидетелството за наличието на национални революционни борби в нашия край. Ехото 

на делата им заглъхнало в миналото, но легендата за тях и топонимията остават в 

настоящето и бъдещето.   Над Здравченица има струпани камъни от стари развалини, 

известни  с името Зидо - някогашно тракийско съоръжение. То било използвано от 

турците като караулка с малка войска, за борба с хайдутите по Балкана. Подобни 

укрепления има между Петрохан и възвишението Козяка, които се наричат табиите - 

турска дума, означаваща ‘укрепление’. Исторически е потвърдено, че на много места в 

Балкана, както и тук, на мястото на посочените купчини, турците са издигали  

укрепления за защита на прогнилата империя. С тези съоръжения | поробителите се 

стремели да покажат военно превъзходство, султанско  величие и непоклатимо 

господство, да всеят страх, съмнение и неверие в собствените народни сили и да убият 

вярата и волята за борба и ' свобода. Тези караулки и табии, които турците издигали в 

Берковския балкан, са с предназначение за охрана, често в тях е настанявано и 

дервентджийско, българско население, което опазвало проходите  Петрохан и 

Пиротския път. Същото предназначение са имали и табиите,  издигнати в Горната и 

Долната Курия. Презрението на българския  народ към кървавите поробители е 

въплътено в много легенди и предания, и то не само за турци, но и за български 

първенци, съюзници I в турските злодейства. Пример в това отношение е легендата за 

Тутмата  под гр. Берковица, отнасяща се според народното предание за чорбаджи  

Цеко. Легендите и преданията са ярки свидетелства, в които отекват революционните 

и политически борби на нашия край. Тяхната същност  и съдържание отговарят на 

същността и съдържанието на историческите процеси, развивали се в родното огнище, 

и в това се крие тяхната историческа значимост. Те са пряко отражение на събитията 

от национален и регионален мащаб, в което е изразена диалектиката на взаимната 

обусловеност и свързаност на народното с националното, а родният творец - 

индивидуален или колективен - е предал събитията в родния край, обогатявал и 

разкрасявал във формата на история, не, а и легенда, предание, забулено с фантастика, 

което по форма и п.държание е по-просто, по-сърдечно и по-близко до народното 
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чувство, т. приема се лесно и въздейства по-интензивно. В тези стари руини често 

почива славата на България - това да се знае и помни от всеки българин. 

Тези легенди, в основата на които лежи историята, са се разказвали, и песните са се 

пеели от изкусни майстори на словото и песента; съживявали са народа, правили са го 

съпричастен към събитието, сторонник на борбата и мъченик за свободата - това е 

голямата и важна историческа роля на легендата, песента и преданието. Много от тях 

са подплатени със силата на автентичността на историческите документи; те ни 

разказват част от героичната история на педята земя, на юначните българи от 

Берковския край. Старите са морално задължени да предадат легендите и преданията , 

а младите - да ги възприемат и съхранят за поколенията. Топонимията е наука, която 

изучава местните имена - имената на селищата, върховете, реките, местностите и пр. 

Тя също е свързана с легендите, преданията и историята, а най-често с характерните 

отличителни белези на даден обект. Названията на реките са свързани обикновено с 

пространствени белези - например Голяма река, Къса реда, Средна река, Сливашка бара. В 

Берковския балкан някои реки носят името си от характера на местността, през която 

протичат. От двете страни на Сливашка бара преобладават джанки и сливи и оттук - 

името й. Женска река е била, определена за пране на вълна, черги, дрехи и къпане само 

на жени. За мъже и семейни двойки посещението на реката през турско робство е било 

строго забранено. Това право си издействали жените. Реката, на която са работили 

само жени, носи името Женска река. 

Някои реки носят наименованието си от селищата, край които или през които минават 

- Берковска река, река Бързия, Песоченска бара, Коцина бара и др. Името на река Ботуняшла 

турски произход и означава ‘мазна, дебела, тлъста, плодородна почва’, но означава и 

‘река с дълбоки вирове’. Река Огоста носи името си от римския император Октавиан 

Август, който след разбиването на различните племена, нахлуващи в Римската 

империя, дал нареждане за промиване на златоносния пясък от реката. В горното й 

течение е било развито и добиването на различна руда. Реката била наречена в чест на 

Октавиан Август Югуста – Огюста . Огоста, което означава ‘свещена река’, може би 

поради добива на злато и руда. Някои водни обекти получили името си от цвета на 

водата – Синия вир, обграден от височини, обрасли с дървета, а върху огледалната му 

повърхност се отразява синият цвят на небето. Бялата вода над Вършец е с име, 

получено от близкия водопад. Потокът, падайки от голяма височина, се блъска в 

камънаците и водата получава бял цвят, бяла пяна, а реката - името Бялата вода. Хижата 

носи същото име. Има названия на местности, свързани с растенията и животните, 

които най-често се срещат по тези места: Папратливата ливада - от папрат, Щавена 

поляна - от див щавляк (лапад), връх Щърковица - от прелитане или идване на щъркели, 

Крушата, Черешака, Кестеняка, от изобилието на съответните плодни дървета. 

Топонимията ни разкрива имена, намиращи се в зависимост от площта и височината 

на местността напр.: Малкият Ком, Средните Комове и Големият Ком - висок 2 016 м., от 

който се разкрива далечна панорама и някои тълкуват името му като Поднебесенвръх, 

подоблачен връх, забил челото си в облаците, а каракачаните го назовали Млечен връх 

- свързан с овцевъдството им. Горната курия, от турски ‘гора’, но по разположение има 

и Долна курия с останки от стари разрушени укрепления. Куртов гроб - гроб на турчин - 
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Курт, а още и Вълчи гробища. Турското курт означава ‘вълк’, латинското - ‘гробища, 

погребения’. Други названия произлизат от релефа на местността, напр.: Гола глава - 

обрасла с гора в основата и по ската, а на най-високата част - с ниска трева, Зелена глава, 

покрита цялата със зеленина и гора; Остра чука над Бързия - остър връх; Голям и Малък 

самар - вододелно било, наподобяващо формата на самар, обрасло с пасища, а отстрани 

- букова гора и бор; Деветте братя- буково дърво с девет разклонения под хижа Ком, 

Фунията - фуниеобразно място, в горния край широко разтворена, а долу в основата - 

стеснена лавиноопасна зона. Местни названия, идващи от състава на почвата, са: 

Песочница, Песъко, Червените локви, Камико и Камен дел (от “каменист”, но може би и от 

личното име Камен). С икономико - исторически характер са названията на пътища и 

пътни съоръжения: Пиротски път, Римски път, Турски път, Четирите мостове, близо до 

Петрохан, Калето (крепост), Табиите (укрепление), Градището (някога населено място), 

Манастирското (от манастирско владение или манастир) и пр. Местни названия, 

свързани със скотовъдството: Овчарника, Шилигарника, Говедарника, Пладнището (място за 

пладнуване на добитък, почивка), Бачището (от “бачия” - румънско-унгарско название 

на място, където се получава голямо количество овче или краве мляко и се “бачва”, т.е. 

обработва се в млечни продукти); Мандра (от гръцки - ‘място за събиране и 

обработване на мляко’); Беглишки мост (от турската дума беглик’ данък върху овцете и 

козите. По този мост са прекарвани овцете козите, за да ги преброяват бегликчиите - 

закупвачите на данъка през турското робство). Други местности носят името на своя 

владетел: Алчов баир - владение на турчина Алчо; Шалин дол - на Шалих или Салим, 

Йончовиханове, Янчов чифлик и пр. Наименования на селища произлизат и от имената на 

първите им поселници или от характера на местността. Например с. Балювица - от 

думата байо, байко и рода Балювци, Бокиловциот личното име Боки, Бокъо; на с. 

Боровци- род Борови, Боро или от разпокъсаните борови дървета. Наименованието на с. 

Гушанцияе идва от болестта гуша, както някои предполагат, а от характера на мястото, 

където са се заселили първите заселници - сгушено между съседните върхове и баири. 

В съседство на селото, на северозапад, се намира местността Бежано - тук, в 

непроходимата гора населението е бягало и се е укривало от кърджалии, от нападения. 

Село Рашовица получило името си от расова - двойно разделено като вила място, където 

е разположено селото. Да се върнем отново на Берковския топрак или землище. 

Местността Тузлата има турско наименование, което означава ‘широка поляна в 

планината, където са слагали богата кърма на добитъка’. Още означава ‘солница’ - 

слагали са крупи каменна сол на специални чепати колове за добитъка. 

Лопушански Манастир 

Лопушанският манастир датира от времето на Първото Българско царство. За 

съжаление, точната дата на основаването на манастира не може да бъде доказана с 

документи, тъй като по време на Чипровското въстание 1688 г. манастирът е разрушен 

и опожарен до основи от турците. Всичката книжнина, всичката документация е 

изгоряла и безвъзвратно загубена, включително и летописната книга на манастира. 

Легенда разказва, че монасите са изкопали тунел под манастира, другият край на който 
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води към пещера на близкия от юг хълм. Предполага се, че в този тунел е съхранена 

документацията и само времето ще разкрие загадката от миналото. В началото 

манастирът се намирал в землище на с. Помеждин, на 5 км в западна посока от  

сегашния манастир. И до ден днешен местността, в която е бил манастирът,  носи 

името „Манастирище”. Това е едно усойно и закътано в полите на планината място. 

Монасите не са имали земя, за да се препитават. Слава на Бога, жителите на с. 

Лопушна (предишното име на с. Георги Дамяново) са дарили земите, на които се 

изгражда сега целият манастирски комплекс, включително и помощното пространство. 

Цели 150 години след разрушаването на манастира тук е царяла пустош,  150 години 

манастирът не е могъл да се възстанови и да изправи снага, 150 години не е имало кой 

да погребе костите на изкланите въстаници,костите на които са лежали по 

повърхността на земята, напоена от мъченическата им кръв. Можете да си представите 

ужаса на тези мъже, жени, старци и деца, паднали на колене, с вдигнати към небето 

ръце да се молят за пощада, да се молят на Бога да приеме мъченическите им души. 

Като ревностни християни, те са вярвали, че поробителят не може да им посече вярата 

така, както са посичали протегнатите им ръце и изправените им глави. Историята все 

още не е разкрила имената и числеността им. „Гласът на братовата ти кръв вика от 

земята към Мен.” – Битие, гл. 4; 10) Чак през 1850 г. първият игумен на манастира 

архип. Дионисий ,с гражданско име Димитър Тончов от гр. Берковица получава едно 

огромно наследство от своите родители. Приема монашеството и всички пари от 

наследството влага в изграждането на сега съществуващата църква и предишните 

монашески килии. Монашеските килии не са издържали изпитанията на времето. 

Южното крило е подновено през 1982 – 1986 г. А Северното крило се очаква да бъде 

изградено, след като премине икономическата криза. По онова време игуменът архм. 

Дионисий  ценил  един майстор строител. Той се казвал Лило и бил от с. Славине. 

Село Славине е преминало в Сърбия по силата на Ньойския мирен договор, но тогава е 

било българско, независимо, че ние сме били под турско робство , не сме имали 

държава, не сме имали държавна граница. Но историческите факти доказват, че селото 

е българско и с българско самосъзнание. Игуменът завежда майстора в Рилския 

манастир и му поставя за задача да построи същата църква, каквато е църквата в 

Рилския манастир. Тогава в България не е имало хартия обяснимо защо. Ние сме били 

под турско робство и не сме имали държавна администрация. Майстор Лило не е имал 

хартия, на която да направи скица, план, чертеж на църквата. Опитал се е по памет и 

визуално да запомни архитектурата и разпределението. Когато са се върнали и 

започнали изкопните работи, игуменът е установил несъответствие. Изпраща втори 

път майстора до Рилския манастир. По онова време в България се е пътувало с волски 

каруци и пеша. Оттук до Рилския манастир разстоянието е 320 км. Сами направете 
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сметка колко време е трябвало на майстора, за да стигне до Рилския манастир и да се 

върне. Но игуменът е бил непреклонен. При второто посещение майсторът се досетили 

е изплел макет на църквата, така както се плете кошница от лескови клонки. По този 

начин е пренесъл архитектурата на църквата от Рилския манастир тук. Дори 

строителни инженери, които са извършвали замервания, доказват, че църквата е точно 

копие на църквата в Рилския манастир, в незначително по-малък мащаб. Тя е третата 

по големина манастирска църква от всички манастирски църкви: църквата в Рилския 

манастир е най-голяма, следва Бачковския Манастир  и на трето място църквата в 

Лопушанския манастир. При започване на изкопните работи са открити множество 

кости- костите на мъченически изкланите въстаници.  Ясно се е виждат съсичанията с 

ятаган. Игуменът разпорежда да бъде прекопан целия двор. Събират всички кости. За 

целта построяват костница, в която се съхраняват костите им и до днес. Една част от 

костите са погребани в общ гроб близо до костницата. Настоящият игумен на 

манастира епископ Сионий Велички и викариен епископ на Видинския митрополит 

Дометиан е открил процедира по обявяване избитите въстаници от Чипровския и 

Лопушански манастир за мъченици.  Църквата е построена за шест години. Започва 

строителството през 1850 г. и завършва 1856 г. Един сравнително кратък период дори 

за днешното време, нищо че тогава не е имало тези машини, кранове, строителни 

съоръжения, арматура, бетон, ако искате и електричество не е имало, защото на 

днешното време без електричество не можем да построим нищо. Но игуменът е имал 

достатъчно пари, за да закупува строителни материали и да плаща на работници. Така 

за кратко време са построили църквата. След построяването й започва нейното 

обзавеждане. Иконостасът, като конструкция и като дърворезба е дело на 

Самоковската школа. Майстор е Стойчо Фандъков. Дървото от което е изработен  е 

орех. Поклонниците се възхищават на тази ювелирна изработка и се учудват как е 

възможно сам човек да направи, да създаде тази красота. По онова време майсторът е 

имал чираци и калфи, много хора, които са работели за него и за неговото име. 

Иконите са изографисани от племенниците на Захари Зограф, Станислав и Николай 

Доспевски. За 150 години тези икони не са изгубили своя блясък, нищо че нашата 

църква няма климатична инсталация и че времето все пак е оставило своя отпечатък 

върху тях. Ктитори на храмовата икона са жителите на с. Ковачица. По време на 

турското робство съседните села са имали собствени църкви. Събирайки се цялото 

население и давайки пари, кой колкото може, те са били съпричастни към 

обзавеждането на нашата църква. Виждате какво родолюбиво дело. Стигало се е до 

там, че обикновени хорица, които не са имали пари да дадат , а не забравяйте, че 

тогава е било робство и  беднотия , са  минавали  пеша през планината и донасяли яйца 

вързани в кърпа, на зографите, за да вложат жълтъка в боята. Тази технология на 
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яйчния жълтък е позволила на иконите да се съхранят при тези сурови условия за 150 

г. Иконата на Св. Богородица е дарение от Йоан Петров – по онова време чорбаджия в 

благородния смисъл на думата. Иконата на Дева Мария е чудотворна и мироточива -  

за първи път от нея потича миро през  1937 .  Иконата на Иисус Христос – е дарение от 

Симеон Цонин и е изработена по формулата за златното сечение на Леонардо Да 

Винчи – където и да се намират вярващите очите на Христос винаги ги  следват. 

Иконата на Йоан Кръстител е дарение от много хора от с. Лопушна,  селото, което е 

дарило земите за манастира. А името на село Лопушна произлиза от името на 

растението див чесън, което расте по горите тук и се нарича „лобуш” и от тук 

Лопушна. Църквата носи името на Успение Богородично, а храмовата икона е на Св. 

Троица – Бог Отец. Бог Син и Св. Дух. Игуменът архим. Дионисий е благословил да 

бъде изографисана Св. Троица. , защото предишния манастир, който е разрушен 1688 

г., се е казвал Св. Троица. Тази родова памет, която се е съхранила сред местното 

население и се е предавала от баща на син е  дала право на игумена да упражни 

правото на приемственост и да благослови изографисването на Св. Троица, за да 

напомня, че предишния манастир се е казвал Св. Троица. До иконата на Св. Йоан 

Кръстител се намира иконата на събора на Св. Архангели,Св. Архангел Михаил и Св 

Архангел Гавраил. Архангел Гавраил се явява на Св. Богородица и й казва: „Радвай се, 

Благодетная, ти ще заченеш и ще родиш син и ще му наречеш името Емануил, което 

ще рече с нас е Бог. Следва иконата на Св. Георги Победоносец. До нея е стенопис 

иконата на Светите Просветители за Съпокровители на Европа, така както е 

покровител Св. Бенедикт от датата на членство на България в Европейския съюз. Св. 

Просветители Св. Кирил и Методий са съпокровители на Европа, защото и ние сме 

дали нещо на света, на вси славяни да четат и пишат на кирилица, а църковно 

славянския език да бъде езика, на който се извършва богослужението във всички 

православни църкви на света – Русия, Украйна, Беларус, Сърбия, Македония, България 

и др.  В нашия манастир е отсядал и  самият Иван Вазов. Тук той е написал една от 

главите на своето безсмъртно произведение „Под игото”. Съвсем наблизо тук е имало 

манастирска воденица. Тук се е зародила и самата идеята за написването на романа 

„Под игото”. По онова време Иван Вазов е бил съдия в Берковица и му е било лесно да 

пристигне с файтон, теглен от коне, да отседне в манастира и да твори на спокойствие. 

Тук той е написал и разказа „Белимелеца”, които разказва за събитието по време на 

Чипровското въстание и последиците от тях. Антон Страшимиров е написал тук 

романа си „Хоро”. В момента манастирът е мъжки, действащ. Само за един кратък 

период от време през 1934 г. е останал без монаси. В България тогава е имало 

държавен военен преврат. Слава на Бога, тогава са се нанесли монахини и те са 

продължили духовния живот. Тъй че духовният живот тук не е прекъсвал. След 
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размириците манастирът е възстановил статута си на мъжки манастир. Дървото на 

входа на църквата е секвоя гигантея. Родината на този вид дървета е континента 

Северна Америка. Тук е посадено в чест на раждането на Симеон Сакскобурготски 

през 1937 г. През 2005 г. буря прекършва върха на секвоята, така като и политическата 

буря прекъсна кариерата на Царя и министър председателя Симеон Сакскобурготски. 

Стените на църквата не са стенописвани, защото не са стигнали пари. 

Синия Вир 

В долината на р. Шабовица, на 3 км южно от града, е Синият вир. Тук в скалите 

водата е направила дълбок вир. Бистрите струи на реката се спускат от високите скали 

във вира. Водата се синее, защото дълбочината е повече от 1 м и светлосинкавият 

небосклон се отразява в нея. Около зелените ливади, прорязани от лескови храсти, 

дрян, ябълка и круши, стоят на стража кестените. Те издигат високо и горделиво 

своите корони. На стотина крачки над вира има чешма. Към Синия вир в долината на 

р. Шабовица е правил своите сутрешни разходки Антон Страшимиров, дошъл на 

почивка в Берковица през 1934 г. По-късно в списание "Завети" той пише: "Ставах 

рано в кристалните утрини и излизах към Шабовица да посрещна зората. Аз я търсех 

не там, където първите лъчи палят кръгозора: - това идеше по-късно! Зората най-

напред ми се усмихваше от юг - от дивната планинска панорама над Берковица: високо 

под Ком се сипеше първият златен прах на деня. Това ми галеше душата като детска 

усмивка, възпроизведена през нощите, защото утрините ми бяха сън наяве." До Синия 

вир се отива, като се тръгне на юг от площада, край читалището или гимназията. 

Поема се по ул. "Кестенарска". Отляво се издига старата римска баня (паметник на 

културата). Като се продължи нагоре, се излиза на пл. Сарая. Минава се през шосето за 

Кориите и се върви покрай р. Шабовица. Вляво е м. Малък мостък - естествена гора от 

питомни кестени на възраст над 100 години. По-нагоре е Синият вир. Стотина метра 

над него е Дългата ливада.  

ГОРНАТА КОРИЯ 

От Синия вир се върви вдясно на юг през стублицата (ливадата). От там, пак 

вдясно от бараките, се пресича шосето и се излиза на равнището, Деветте братя, 

Калето, за да се стигне до м. Кориите. Те са две планински поляни на12 км от града. 

Горната е около 500 дка. Тя има лек наклон и на места е почти равна, а долната е по-

стръмна.На границата между двете ливади е Калето – останка от средновековна 

крепост. Долната поляна е обградена от широко-листни гори, а горната – от 

иглолистни. И двете са удобни за пързаляне със ски. Когато паднат дълбоки снегове, 

те са прекрасни за спортуване. За туристите по-голям интерес представлява горната 

поляна (1480 м.н.в.) или, както я наричат, Слънчевата ливада. Обградена е със 
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смърчова гора. В южния край на ливадата, където минава пътят за вр. Щърковица и за 

Петрохан, сред смърчова гора е новата двуетажна хижа за 150 души. Хижата разполага 

с туристическа кухня и голям ресторант. На югоизток има просторна тераса, закътана 

от ветровете. Хижата е построена от берковчани през шейсетте години по проект на 

арх. Чавдар Лютаков. Тук, на Горната кория, е ски-пистата, и малкият лифт. До 

Горната кория се отива за 4 ч.,  като се върви по шосето до рампата и моста, а след 

това – право нагоре, по р. Шабовица и Фунията или по шосето при долния мост, вляво 

край Карталска река през гората, Броячката (двете скали, между които може да се 

движи само един човек), скалите на Щърковица и по хоризонтал се стига на полянката 

до заслона за добитък, а оттам се продължава вдясно през гората, през Фунията до 

Горната кория (4 ч.); или от Тузлата, по пътеката в дясната й страна, се върви през 

гората и за около 1 ч. се стига до Големия Самар, а оттам – през Малкия Самар, все 

вляво за около 30 – 40 мин. се стига до хижата. От Петрохан до хижата се отива за 3 ч. 

(има трасе на панорамен път).Малко по-нагоре за 15 мин. се стига до м. Покоя, където 

е старата хижа. Гледана от града, тя се белее на тъмнокафявия фон на девствената 

смърчова гора. Когато през1933 г. берковските туристи решават да я строят, в касата 

на дружеството има само 1500 лв., но те събират строителни материали, на гръб 

изнасят по стръмните пътеки тухли, пясък, цигли и дъски. Строят я четири лета и я 

построяват. Сега хижата е ремонтирана и обзаведена с легла, туристическа кухня и 

столова. 

ЩЪРКОВИЦА 

От двете хижи за 30 мин. Се отива до вр. Щърковица (1677 м). Тръгва се по трасето за 

Петрохан, минава се през Финията, сетне през пасището и при завоя се отделя пътека, 

която води на север към върха. От него се откриват далечни хоризонти, а под тях 

пъстреят Берковица и селата Бързия, Ягодово… 

МАЛКИЯТ И ГОЛЕМИЯТ САМАР 

На запад от хижите са МАЛКИЯТ И ГОЛЕМИЯТ САМАР. Те са две ребра в северната 

стръмна страна на планината. Самарите с горите около тях, в които вият гнездата си 

орли и глухари, са най-девственото място в този балкан. Отвесните им склонове са 

интересни за катерене. От тях туристите могат да видят вр. Здравченица и далечните 

простори, а зеещите пропасти под тях ги карат да тръпнат от страх и възхищение. 

Туристическото им ехо се носи многократно из простора и кънти дълго.Понякога 

вместо безкрайни простори се вижда океан от мъгли, които напират към върха и 

отново се сгромолясват в бездната. Само Самарите стоят настрана някак безучастни, а 

застаналите над тях туристи гледат в захлас.Цял подвиг за неопитния турист е зиме да 

се добере до Самарите. Но трудностите сякаш привличат и подтикват туристите към 

този кът. Всеки турист, посетил Кориите, не може да не се изкачи на вр. Щърковица – 

вляво и до Самарите – вдясно (30 мин.), и да не застане на самия ръб на пропастите, за 

да изпита величавото чувство на планински орел.Кориите, Самарите и Щърковица са 

най-оживените места в Берковската планина. През лятото по тучните ливади пасат 
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стада овце, а излетници берат малини и пеят песента на малинарките. Това е най-

популярната песен, която звучи тук. 

Връх Ком 

Наричат го още Големия Ком. Висок е2016 м. На изток от него се издигат Средният 

Ком (1985 м) и Малкият Ком (1959 м). Западните, южните и източните склонове на 

Комовете представляват необятни пасища, по които пасат големи стада овце и едър 

рогат добитък. Северните склонове и седловината Мочурище са обрасли с иглолистни 

гори, а по-надолу – с букови. От тук извират Берковска река, Гинска, Височица и др. 

Откъм Чипровския балкан връх Ком изглежда като купа сено, устремила се към 

небесната синева. Гледан от Тузлата или м. Локви, Ком има испо-лински вид с почти 

отвесния си северен склон. Напролет от него се откъсват грамадни лавини и се 

смъкват по голямата Фуния. Ком е леснодостъпен връх и затова всеки ден се посещава 

от голям брой туристи и любители на природата. “Кацнал на тез скали, на тоз престол 

грамаден на бури и орли”, през1880 г. Вазов възкликва: 

"Оттук окото волно прегради не намира. 

Вселената пред мен покорно се простира. 

Душата гордо диша. От тия планини 

умът към нещо светло, голямо се стреми." 

На върха е побит мраморен камък, в който са изчукани образът на поета и горният 

текст от стихотворението “На Ком”. Възкачил се на върха, туристът не може да не се 

удиви. На север погледът се носи над зелени бърда, хълмове и безкрайни равнини, към 

проблясващите води на Дунава и оттатък него, чак до Карпатите. На северозапад се е 

проточил голият гребен на Стара планина с върховете Копрен и Миджур, а долу са се 

прострели омайната Чипровска покрайнина и китните долини на Огоста и Цибрица. На 

запад погледът се носи към югославските планини. На юг се виждат голите, плешиви 

хълмове на планината и Софийското поле. Нейде проблясват водите на лъкатушния 

Искър, а Витоша се възвисява като огромен декор над столицата. Далеч в простора 

блестят заснежените върхове на Рила. На изток билото на Стара планина представлява 

широко, нагънато пасище и погледът спокойно шари нататък към Петрохан, Тодорини 

кукли, Врачанския балкан, в. Мургаш и Вежен. От върха, накъдето и да погледнеш – 

на север и на юг, на изток и на запад, се откриват изумителни гледки. Южният склон 

на Ком е много подходящ за ски. През1946 г. в началото на март, бе проведен първият 

масов туристически поход и събор на в. Ком. Повече от 250 скиори от София през 

Петрохан и 53-ма от Берковица се срещнаха на върха. Всяка година от Ком започва 

подходът в чест на освобождението на България от турско робство и завършва във 

Враца. От Ком започва традиционният национален едномесечен туристически подход 

до н. Емине на Черно море. От Берковица до върха, по посочените по-горе пътища за 

Кориите и х. Ком, се отива за 5 ч. Пътят е маркиран. От х. Ком за 45 мин. се излиза на 

седлото между Малкия и Средния Ком и за още 45 мин. се стига до в. Ком. От х. 
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Здравченица през Зидо, стария път за Пирот, вляво от мандрата Деленица и в. Момина 

могила, през просторното Циганско поле, край паметника(издигнат от берковските 

туристи в южния край на скалиста височина на лобното място на партизанина Георги 

Стойчев от II софийска партизанска бригада) и източно от в. Камара се стига до в. Ком 

(3 ч.). Пътят е маркиран. От Петрохан до Ком се отива за 3 ч. по удобен и лек път. До 

в. Ком може да се стигне за 3 ч., като се тръгне от Комщица. Пътят върви право на 

север по долината на р. Височица, чиито води извират в подножието на Ком. 

Хайдушки Водопади 

Те се намират в рядко красивата долина на Голяма река, разположени на 9 км от 

града, където се събират водите на реките Ценкова, Сливашка и Средна бара. 

Спускайки се стремглаво, тук на известно разстояние те текат бавно и изведнъж с 

грохот се хвърлят от скалите между цепнатините и скочили, тутакси се хвърлят още 

веднъж и разбити на бяла пяна, се сливат, за да поемат към града. Неописуема е 

прелестта на това място край водопадите. На матово-зеления фон прекрасно 

хармонират покритите със сребристи лишеи и сладка папрат тъмни скали. Слязъл при 

водопадите, туристът изпитва чувството, че се намира в тайнствено, вълшебно място. 

Нагоре се издигат масивни гористи стени и се вижда малко пространство от небосвода, 

а долу цари дълбока тиши-на, нарушавана само от разбиващите се на прах водни 

струи. Заслушан в този грохот, човек не може да не си спомни за безстрашните 

хайдути Ангел, Точо, Минчо, Яко войвода, хайдут Стефан, не може да не чуе 

риданието на Занка (Цена от “Грамада”) и да не почувства радостта на Руска, 

срещнала в планината своя любим Ангел. С хайдушкото движение в родния край е 

свързани името, както и легендата за Хайдушките водопади. Там, където имало борба 

и кръв се е леела, там е имало история, имало и има легенди и предания. Тези 

водопади са разположени в една от най-красивите пазви на Берковския балкан, с 

вековни гори, обилни води, мощни водопади, дълбоки вирове, пещери и пр. Там се 

сливат Голяма река, Средна река и Сливишка бара, които в миналото са били 

пълноводни, а водопадите – внушителни и бучащи. По коритото на реката са текли 

бурни води, които се изсипвали в казана на водопада с голяма парабола и силен 

бухтеж. Тук, поради непристъпната местност, хайдутите са намирали сигурно 

убежище. Любимата на войводата е готвела и прала дрехите им. Хайдутите неведнъж 

се окъпват във водопадите,тъй като са били на закрито и потайно място. В почивни 

дни цялата околност е пълна с хора и весела глъчка. Само при водопадите е спокойно. 

Хората слизат по стъпаловидната стръмна пътечка, отпочиват на скалите, където са 

седели и съвещавали хайдутите, и мълчаливо се наслаждават на чудната красота, 

сякаш са дошли да отдадат почит на легендарните народни защитници, на които са 

наречени водопадите. До водопадите води коларски път, което върви през кв. 

Беговица, край бившия мраморния завод, все вдясно на Голяма река. Пеша се стига за 

два часа, като се върви през Беговица – по пътеката вляво на реката. От водопадите 

може да се отиде и на Долната кория, Самарите и хижа Здравченица. 
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ТУЗЛАТА 

От Хайдушките водопади, като се премине през реката вляво все нагоре по 

хребета, по стръмен горски път се стига за 1 ч. и 20 м. на Тузлата. Тя е висока тясна 

поляна, където се срещат бук, смърч и бяла планинска бреза. Оттук се откриват чудни 

гледки към Ком и Самарите. Излязъл рано сутрин на тая приказна поляна, туристът 

може да наблюдава често как спокойно пасат сърните, понякога на цели стада. 

 Циганско Поле - Момина Могила 

Стара легенда разказва,че в един топъл, пролетен ден, в незнайна година, тук 

станувал цигански табор, пътуващ от Берковица за Пирот. В табора имало неземно 

красива циганка. Руси къдрици се виели около бялото й нежно лице, а на него сияели 

силно замечтани, широко отворени, жадни и тъжни очи за щастлив семеен живот. Тези 

чудни очи, прекрасно лице и кръшна самодивска снага смайвали и завладявали 

всички,които я виждали. Цигани, стари и млади, се влюбвали в нея. Вечерта циганите 

напалили буен огън. Започнали песни и танци – живот на циганско безгрижие, свобода 

и щастие. Неочаквано в тъмнината към циганския табор се приближила хайдушка 

чета. Започнало общо веселие, което волно се носело в балканските тайни усои. Но в 

красивата циганка поглед впил поглед байрактарят, който припознал в нея своята 

сестра, дадени на цигани след убийството на родителите им от турските кърсердари. 

Двете групи – едната на волността в живота и другата – на борбата за свобода, 

замятали къси, преплитащи се погледи под вежди. Но напрежението достигнало 

крайния предел, когато младият байрактар се приближил към девойката и с треперещ 

глас я попитал има ли родители,а тя отговорила: „Само брат имам”. Байрактарът 

пожелал да узнае по какво може да познае брата си, на което тя отговорила уверено: 

„По белега на гърдите”. Байрактарът разкъсал ризата си, девойката видяла познатия 

белег и брат и сестра, облени в сълзи, се хвърлили в щастлива прегръдка. Девойката 

шепнела: „Тетка ми каза белега”. По молба на двамата, войводата взел девойката в 

четата. Гледката изумила всички – едните в щастлива радост, а другите – в безумна 

ярост. Разярените цигани, при мисълта, че изгубват завинаги красавицата, се хванали 

за ножовете, а хайдутите – за пищовите. Завързала се жестока кръвопролитна битка.   

В битката един безумно влюбен циганин, ужасен от тежката сърдечна раздяла, 

страдащ от любовна мъка, пробол девойката с ножа си и тя паднала в несвяст. 

Отчаяният байрактар изнесъл сестра си от полесражението, поставил я на съседната 

малка могила, помъчил се с последни усилия и ридания да я спаси, но не успял – 

сестрата издъхнала. Хайдутите погребали девойката на могилата с хайдушки почести. 

Тази могила станала гроб на момата, приютила хубавото й лице, самодивската снага, 

прекъснала страдащите погледи и човешките желания и оттогава до днес , а може би и 

за всички векове могилата ще носи името Момина могила или Женска гръд. 

Преданието говори, че нощно време девойката излизала от гроба, водела хайдушките 

дружини, за да отмъщава на народни изедници и предатели.  
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Децата от читалище “Развитиe” от с. Боровци 

с тяхната ръководителка Елка Тодорова на 

Лазаровден. 

 

 

 

 

 

 

Фолклорна група „Златица” от с. Гаганица на 

фестивал в местността „Свидня”. 

 

 

 

 

 

 

 

Самодейки от фолклорния ансанбъл на 

гр. Чипровци. 
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Баба и внуче пред читалището  в       

с. Бели Мел 2012 г.                                                   

 

 

 

 

 

 

 

Леля Юлия и чичо Гаврил – 

общественици и родолюбци от        

с. Бели  Мел. 

 

 

 

 

 

 

 

Експонат от изложба при 

„Училището” в с. Бели Мел на 

скулптора Чавдар Антов. 
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Във „Фунията” през лятото… 

 

 

 

 

 

 

 

 

При орлите - на връх Тодорини 

кукли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

… и на „ Щърковица” през 

зимата. 
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Виж какво намерихме в подножието на Тодорини кукли… 

Изглед към Клисурския манастир от връх Тодорини кукли. 
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Пред „Брояча” под връх „Щърковица”… 

 

… и пред свещения полуостров „Атон” 
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                                                     Картa на Западна Стара планина 

 

Защитени зони по „Натура 2000” 
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Отвъд Поколения, Отвъд Планини 
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       Моят Берковски Балкан хвърля върху живота ми постоянно 

хайдушки отблясъци. Неговият синкав контур стои изрязан завинаги в 

съзнанието ми.   Ту мек и лиричен, ту бунтовен и смръщен, пълен с 

гръмотевици и залят с небесно  електричество. Където и да се 

намирам, моят роден край  винаги се изпречва напреде ми , увенчан с 

планини – извор  на вдъхновение и печал,  на несигурност и кураж... "          

                                                                           Йордан Радичков 

                                                                                  

                                                                            Йордан 

'Aз все мисля, че моят роден 

край е уникален и че хората 

не знаят за него, че съм 

длъжен чрез средствата на 

прозата да мога да разкажа 

повече за този край.За да 

могат повече хора да научат 

за него.Дълбоко в себе си 

съм убеден, че когато ние се 

oбръщаме, когато записваме 

нещо на книга, по този 

начин му даваме 

безсмъртие..."                

     Йордан Радичков 

                 

              


