
с. Тишевица, Община Враца  

Първите данни за Тишевица като населено място са от средата 

на XIV ве 

к. То е 

типично 

българско 

село, 

разположено в средната южна част 

на Пещенската котловина на 22 км 

североизточно от областния град 

Враца. Оградено е на юг от бърдото 

Веслец, а на изток — от високия 

рид — Стражница.  

Селото е люлка на древна 

цивилизация - тракийска, 

византийска и съвременна. Трите 

местности - Мраморска поляна, 

Атанасовска лъка и Орниците (Драгльовец) свидетелстват за това. По тези местности е имало 

селища от античността и Средновековието. В 

Атанасовска лъка (на името на една от първите 

фамилии на селото) е намерена обредна плоча с 

релефно изображение на Бог-конник в ловна сцена — 

тракиеца Херос. Тази обредна плоча е от II — III ек и се 

намира във Врачанския музей.  

Другото селище се е намирало на обширна 

територия, източно от селото, на площ от 400 — 500 

дка, наречено Мраморска поляна на името на града 

Мрамор-града. Тук са развалините на най-голямото в 

района тракийско и средновековно селище, открито е 

сребърно съкровище, което съдържа повече от 1000 бр. български монети, сечени по времето на 

Втората Българска държава, а също така и монети на сребърните крале и венециански 

републики XII — XIV век (В.Пенчев. Колективна находка от с. Тишевица — "Нумизматика" 

1983 г., кн. 2-3 стр. 23). Тази находка се намира в националния исторически музей — София. В 

местността "Орниците" (Драгльовец) са намерени много монети, останки на глинени съдове и 

покъщнина от тракийско селище.  

Името Тишевица произлиза от личното име на човек, (Тишо от Трифон).  

 

Поминъкът на селото е земеделие, 

скотовъдство, лозарство и овощарство, а 

занаятчийството има разцвет след Османското 

владичество. В селото се налагат следните 

занаяти: коларо-железарски, ковашки, 

дърводелство, бъчварство, строители, 

камегюделство, обущарство, бръснарство, 

шивачество, овощарство, тюфекчийство и др.  



 

Днес Тишевица има 400 къщи с 620 жители. Населението е достигало до 1700 човека. В 

момента има свободен 

жилищен фонд. Всички 

къщи са изградени в нов 

архитектурен стил с 

изключение на няколко, 

които напомнят за 

миналото.  

 

 

Има добра транспортна връзка с областния град Враца и е телефонизирано.  

Климатът е умереноконтинентален, почвите са 70 % сиви горски, 20 % тъмно сиви 

горски и 10 % алувиално-ливадни. Валежите са нормални.  

Землището е с пресечени местности и е 22 850 дка, от 

които 870 дка са жилищна територия. Обработваемата земя е 

13 700 дка. Отглеждат се лозя, царевица, пшеница,ечемик, 

овес, слънчоглед, крави, биволи, овце, кози и птици.  

  Производството на грозде е достигало до 700 т; 1000 т 

краве и 70 т овче мляко, 1500 т пшеница, 700 т слънчоглед, 

500 т царевица, зеленчуци и производство на китеници, 

равеници, изнасяни за Италия и Германия. На територията на 

землището има два микроязовира, в които се оглежда сладководна риба, шаран, толстолоб.  

 

Центърът па селото е 

един от най-компактните и 

красиви в общината. Около 

него са разположени всички 

обществени сгради: 

Административна сграда, в 

която се помещават 

кметството, пощата, смесен 

хранителен магазин и 

зъболекарски кабинет.  

Читалищен дом, един от 

най-големите в Северозападна 

България, с голям салон от 450 



места и 12 000 тома книжен фонд. На Тишевишка сцена са гостували Северняшкият ансамбъл 

за народни песни, Ансамбълът за народни песни и танци "Филип Кутев", народният певец 

Павел Сираков и Костадин Гугов, Мистър Сенко и Мистър Орфи — 

илюзионисти;  

самостоятелна училищна сграда — прогимназия "Св. 

Климент Охридски";  

Комбинирана сграда, в която се намират здравната служба, 

целодневната 

детска градина и пенсионерски клуб;  

 

храм "Св. 

Архангел Михаил" — 

паметник на 

културата, построен 

от нашите прадеди 

през 1848 г. и обновен 

през 2003 г. Той е бил 

повече от 25 години 

килийно училище, 



стенописната стена "Страшният съд", изографисана от възрожденеца даскал Петко от с. 

Царевец и възстановена от студенти от НХА — София през 2004 г. е истински шедьовър на 

изкуството;  

 

потопена в земята селска чешма, възстановена през 2001 г.; до нея модерен хранителен 

магазин с кафе; паметник на загиналите тридесет и трима воини, построен през 2004 г.  

В природата на землището се срещат много видове лечебни билки и има условия за 

развитие на култивираното билкопроизводство. 

Има условия и за развитие на селски туризъм.  

Илия Генов Илиев — кмет на с. Тишевица  

 

 


