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Министърът на от б ра на та Аню Ангелов 
гос ту ва на ле ти ще то на мон тан с ка

та фир ма „Ава спорт” край с. Ерден, къ де то от 
20 до 23 юли т.г. се със тоя 46о то от к р ито ре
пуб ли кан с ко пър вен с т во на България по па ра
шу ти зъм с учас ти ето на от бо ри от България, 
Сърбия, Русия, Черна го ра и Казахстан.

52 па ра шу тис ти пре ме ри ха си ли по при
зе мя ва не в цел на от к ри тия шам пи онат на 
Югоизточна Европа и 46ото дър жав но пър
вен с т во по па ра шу ти зъм на стра на та на час т
но то ле ти ще край се ло Ерден. 

►Продължава на 2-а стр.

Министър Аню Ангелов 

наг ра ди па ра шу тис ти 

52-ма па ра шу тис ти пре ме ри ха 
си ли по при зе мя ва не в цел
на от к ри тия шам пи онат на
Югоизточна Европа и 46-ото
дър жав но пър вен с т во
по па ра шу ти зъм

Докъде се 
простират 
границите на 
свободата?
                        ►На 5-а стр
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► Бойчиновци
Надя Димитрова-Антонова

► Димово
Добромир Тодоров

► Брегово
Милчо Лалов

►►► Продължава на 2-3 стр.

Кандидати за кметове 
в Северозападна 
България, 
издигнати от БСП

Десислава МЕТОДИЕВА
Областният уп ра ви

тел на Видин Пламен 
Стефанов при със т ва на 
от к ри ва не то на ре мон ти
ра на та сгра да на ста ди она 
в Ново се ло. 

Официалните гос
ти Владимир Тошев, 
на ро ден пред с та ви
тел от ГЕРБ, Красимир 
Панов, пред с та ви тел на 
министерството на мла
деж та и спор та и Емануил 
Луков, пред се да тел на 
дру жес т во „Славия”, бя ха 
пос рещ на ти от кме та на 
об щи на Ново се ло Георги 
Стоенелов, който из ра зи 

задоволство от ре али за ци
ята на проекта, фи нан си
ран от министерството на 
мла деж та и спорта. 

През 2008 г., ко га
то фут бол ни ят от бор на 
Ново се ло „Славия” е 
възстановен, от бо ри те са 
раз по ла га ли с по 1 фур гон 
за съб ле кал ня и по чив ка, 
съобщи кме тът.

На ети по прог ра ма та за 
вре мен на заетост ще под
държат ста ди она. Ще го 
ох ра нява час т на фирма. 
За да се избегнат кражби, 
той ще бъде ог ра ден с 
мрежа. 

Предстои ре кон с т рук

ция на стадиона, ко ято ще 
се из вър ши по прог ра ма та 
за „Развитие на сел с ки те 
райони. Про ектът е за над 
1 млн. евро. 

Втори про ект на 
същата стойност за по
доб ряване на спор т на та 
база, ще раз ра бо ти об
щин с ко то ръководство 
през 2012 г.  Той ще 
включва волейболни и 
бас кет бол ни площадки, 
пис ти за мо то рис ти и 
велосипедисти.

В края на тържеството 
новоселчани гледаха мач 
меж ду от бо рите на Ново 
се ло и Неготин, Сърбия. ■

Стадионът в Ново село

с обновена 
сграда

49 хи л. лева са вло же ни в 
ремонта. Изградени са
баня, стая за по чив ка и 
отделна стая за съдиите
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(Продължение от 1-а стр.)
Състезанието бе ор га ни зи ра

но от На ци онал ния аерок луб 
със съ дейс т ви ето на де пу та ти
те от ГЕРБ Красимир Велчев и 
Искра Фидосова.

Аню  Ангелов наб лю да ва де
мон с т ра ции на па ра шу тис ти те 
от три те во ен ни от бо ра, учас т
ва ли в със те за ни ето – „Десант” 
– Пловдив, Военновъз душ ни 
си ли – София и Военномор с ки 
си ли – Варна. 

След  то ва той раз го ва ря с 
во ен ни те парашутисти, ко ито 
го за поз на ха с проб ле ми те в 
сек то ра – лип са та на но ви па
ра шу ти и на дос та тъч но сред
с т ва за тре ни ро въч ни скокове. 
Те по ис ка ха во ен ни те хе ли
коп те ри на ар ми ята да се при
го дят за ско ко ве с па ра шу ти и 
да бъ дат из пол з ва ни за това. 
Поискаха и за ку пу ва не на па ра
шу ти от фир ма та „Ава спорт” – 
Монтана, ко ято е един с т ве на та 
в България и ед на от мал ко то в 
из точ на Европа, ко ито про из
веж дат парашути. Министърът 
обе ща на па ра шу тис ти те спе
ци ал на сре ща по те зи въп ро си 
и заяви, че ще нап ра ви не об хо

ди мо то за ре ша ва не на проб ле
ми те на во ен ни те парашутисти.  

Покъс но ми нис тър Ангелов 
учас т ва в це ре мо ни ята по 
зак ри ва не то на па ра шут
но то със те за ние и наг ра ди 
победителите.

Републикански шам пи он 
на България ста на от бо рът на 
„Аероклуб” Монтана, след
ван от от бо ра на Военновъз
душ ни те си ли и от „Аероклуб” 
– Горна Оряховица. В меж
ду на род но то със те за ние пър
ви ста на на ци онал ни ят от бор 
на Сърбия, след ван от мла
деж ки ят на ци она лен от бор на 
Русия и от Българският на ци
она лен отбор. Индивидуален 
по бе ди тел в със те за ни
ето е Александър Цветков от 
Сърбия.

Сред же ни те найдоб ра 
се ока за Светлана Симич от 
Сърбия, а сред мъ же те – ре
пуб ли кан с ки ят шам пи он Петко 
Кирков. Отборно пър во то мяс
то за еха ска ча чи те от Сърбия. 
Отборът на ВВС ос та на втори. 
Сред аерок лу бо ве те найдоб
ре се пред с та ви ха те зи от 
Монтана и от Горна Оряховица.

За пого ля мо вни ма ние към 
въз душ ни те спор то ве и за 
прив ли ча не то към тях на по ве
че мла ди хо ра се про из не со ха и 
де пу та ти те Красимир Велчев и 
Искра Фидосова.

Сърбия и Русия да до ха при
мер за то ва – в тех ни те от бо ри 
има ше мла ди състезатели, как

ви то България ве че няма.
Парашутистите ска ча ха от 

1100 мет ра ви со чи на и се при
зе мя ва ха в оп ре де ле на точ ка с 
мал ки размери. След със те за
ни ето бя ха нап ра ве ни де мон с
т ра ци он ни ско ко ве „тан дем”, 
при ко ито доб ро вол ци ско чи ха 
от 3200 мет ра ви со чи на с ин с

т рук то ри от ле ти ще то на „Ава 
спорт”. Млади хо ра се на ре ди
ха на опаш ка за скок “тан дем” 
с инструктор. Момичета от 
град Своге бя ха сред първите, 
ко ито ско чи ха за пър ви път. 
Скок по же ла ние с про фе си
она лист нап ра ви и 75го диш на 
жена. ■Слово плюс

Министър Аню Ангелов... 

▲МинистърАнгеловвръчи
купатананационалнияотбор
наСърбия,койтостанапърви
вмеждународнотосъстезание. 
СНИМКА: КРУМ КРУМОВ
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►►► Продължение от 1-а стр.

► Макреш
Иван Каменов

► Хайредин
Радослав Стойков

► Бяла Слатина
Венцислав Василев

Кандидати за кметове 
в Северозападна 
България, 
издигнати от БСП

В. “Оряховска три бу на”
От 2008 го ди на кон це си онер на прис

та ни ще то в Оряхово ста ва “Слънчев 
дар” АД, Варна. През 2010 г. нас тъп
ват пър ви те про ме ни око ло офор мя не
то на ин те ри  ора на реч ния пор тал на 
Оряхово – пос та вя се трай на бе то но ва 
настилка.

От но ем в ри 2010 г. ръ ко во ди тел на 
“Търговия и ек с порт” към вар нен
с ка та фир ма в Оряхово е наз на че на 
Теменужка Илиева. И ма кар еки път да 
е от ня кол ко мъ же и тя, ам би ци оз на та 
и тру до лю би ва жена, ус пя ва за кра тък 
пе ри од от вре ме да про ме ни ви ди мо 
района, понтона, пло щад ка та…

Сега доб ро впе чат ле ние пра ви хи ги
ена та – ня ма раз х вър ля ни без раз бор
но отпадъци, ня ма не по чис те ни терени, 
об рас ли с ви со ки треви. Отпадъците 
има къ де да се пос та вят – в об но ве ни те 
и доб ре бо яди са ни кошчета. Пред сгра
да та и вдяс но от нея ве че са офор ме ни 
алеи с нис ко рас тя щи храсти, раз цъф на
ли са петунии, рози, орхидеи.

Металните кон с т рук ции на понтона, 

пред паз ни те ог раж де ния по пътеката, 
во де ща към него, съ що са боядисани. 
Всичко то ва рад ва пог ле да на всеки, ре
шил да ви ди от б ли зо го ля ма та река. И 
найве че при ят на та глед ка да ва дру
га пред с та ва за Оряхово. Тук ид
ват не са мо жи те ли от град че то ни и 
околностите. Това е пър во то впе чат ле
ние на чуж дес т ран ни те туристи, ко ито 
пъ ту ват по ре ка Дунав. 

Много от ко ра би те спи рат на на шия 
бряг, хо ра та слизат, по се ща ват и раз г
леж дат града. До мо мен та за та зи го
ди на са прис тиг на ли 10 па са жер с ки 
ко ра ба от Украйна, Дания, Германия и 
дру ги държави. До края на се зо на още 
се дем на де сет кру из ни ко ра ба ще хвър
лят кот ва на оря хов с ко то пристанище. 
Последният от тях, с кой то ще се зак
рие сезонът, е на 27 септември. 

Така с ко рен на та про мя на на ра йо на 
на прис та ни ще то пър ви те впе чат ле ния 
на хо ра та от дру ги те дър жа ви ста ват 
попо зи тив ни от нос но нас – българите.

Малкият ко лек тив по ла га уси
лия и под дър жа при ле жа щи те те ри

то рии на бре га на Дунава в при ли чен 
и рад ващ око то вид. Нека та ка да бъ
де и занапред. Но има още как во да се 
желае. И те го знаят. Предстои да се из
вър ши ре монт на ке йо ва та стена. Тя ще 
бъ де фугирана, а на раз ру ше ни те мес та 
ще бъ де нас ла ган нов камък. 

Тревата се пръс ка с препарат, за да не 
по ник ва меж ду ка мъ ни те и да про дъл
жа ва раз ру ши тел но то си действие.

Дейността на прис та ни ще то не се 
ог ра ни ча ва са мо с пос ре ща не то на 
корабите. Тук се об ра бот ват ге не рал ни 
и на сип ни товари, осъ щес т вя ва се ко
раб но снабдяване. 

С два та крана, ко ито работят, се пра
ви внос и из нос на зър не ни кул ту ри и 
торове. Скоро ще за ки пи уси лен труд 
по прис та нищ ни те площадки, за що
то жът ва та ве че е в раз га ра си, а от то
ва следва, че ще има ек с пе ди ра не на 
жито, ечемик, слънчоглед, ца ре ви ца…

Промените око ло вод ния вход на 
Оряхово са ви ди ми и пра вят доб ро 
впечатление. Макар бавно, но и при 
нас се усещат.■

Пристанище Оряхово
е го то во за
ек спедиране
на ре кол та та

Предстои да се из вър ши ре монт 
на ке йо ва та стена, която ще бъ де 
фугирана, а раз ру ше ни те мес та 
ще се възстановят с нов ка мък
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► Бойница
Анета Генчева

► Георги Дамяново
Илич Томински

► Лом
Пенка Пенкова

► Белоградчик
Людмил Антов

Кандидати за кметове 
в Северозападна 
България, 
издигнати от БСП

Любомир ВЕСЕЛИНОВ     

Съботният ден на 
събора съб ра мно
го гости, а ня кой от 

тях, яв но найне тър пе ли
ви те се бя ха  стру па ли око
ло гра нич на та бразда, чи ято 
ро ля из пъл ня ва ше лъ ка ту
ше що поточе, при ток на ре
ка „Клисура”, да леч пре ди 
10 ча са – време, пред ва ри
тел но обя ве но за из пъл не ние 
на ри ту ала по от ва ря не то 
на границата. Тук бе и ду
хо ви ят ор кес тър при чи та
ли ще „Развитие”, кой то със 
сво ите из пъл не ния при да ва
ше нуж на та тър жес т ве ност 
на пред с то ящо то събитие. 
И днес,  спо ред ус та но ве
на та тра ди ция още от са мо
то на ча ло на събора лен та та 
бе ше пре ря за на от два ма
та кме то ве на при ятел с ки
те об щи ни Белоградчик и 
Княжевац  Емил Цанков и 
Младен Радосавлевич, ко
ито  за яви ха на ви сок глас: 
„Границата е от во ре на”. 
Веднага след то ва те под не
со ха ве нец пред паметника, 
из диг нат пре ди ня кол ко го
ди ни на мястото, ко ето от 86 
г. съ би ра бъл га ри и сърби, 
ка то доб ри приятели, съ се ди 
и сла вян с ки братя. 

Сред бъл гар с ки те гос
ти бяха:  ге не рал ни ят кон
сул на Р. България в Ниш, 
Сърбия – Антония Велева, 
Велички епис коп Сионий, 
про то йе рей Рафаил, доц. 
Георги Маринов – пред се
да тел на Национален съ юз 
„Единение”, проф. Божидар 
Попов – гла вен ди ето
лог на републиката, Иван 
Петков пред се да тел на НС 
на лов ци те и риболовците, 
Сашко Каменов  ди рек
тор на Регионалната ди рек
ция на го ри те  Берковица, 
Огнян Казаков на чал ник 
сек тор на Регионална ди
рек ция „Гранична по ли
ция”  Драгоман,   кме то ве и 
пред се да те ли на об щин с ки 
съ ве ти на съ сед ни общини, 
чле но ве на сме се на та съ бор
на комисия, пред с та ви те ли 
на институциите, бизнеса, 
неп ра ви тел с т ве ния сек тор и 
медиите.

В сво ето сло во към гос
ти те на събора кме тът Емил 
Цанков сподели, че та зи го
ди на е за бе ле жи тел на с това, 
че се на вър ш ват 135 го ди ни 
от во де ни те бит ки от че ти
те на Панайот Хитов, Филип 
Тотю и други. Тук, 

на то ва място, българи,
сър би и рус на ци храб ро
се сра жа ват 
ра мо до ра мо 
с ве ков ния поробител. 
По то ва вре ме за ги ва и 

рус ки ят во енен ко ман дир  
ма йор Киряев. 

Стана ду ма за това, че 
съборът дъл бо ко е нав ля зъл 
в би та на хо ра та от региона. 
Всяка го ди на по то ва вре
ме се сре щат род ни ни и 
близки, ста ри приятели, съз
да ват се и но ви приятелства. 
Ръководствата на две те при
ятел с ки об щи ни със за до
вол с т во констатират, че 
де ло ви те кон так ти по меж ду 
им се раз ви ват и обогатяват. 
Тази го ди на е ре али зи ран 
съв мес тен про ект в об лас
т та на ту риз ма на стойност 
100 хил. евро. Работи се и 
по дру ги идей ни проекти. 
Отбеляза се, че бла го да ре
ние на ак тив на та съв мес т на 
по ли ти ка до ня кол ко ме
се ца две фир ми от об щи на 
Белоградчик – ши ваш ка та 
фир ма „Мит – 2004” с уп ра
ви тел Иван Пунчев и Минно 
дру жес т во „Белоградчик с 
уп ра ви тел Филип Уотле ще 

ре али зи рат сво ите ин вес ти
ции в пого ля ма та си част 
на сръб с ка територия, ко
ето ще до ве де до раз к ри ва
не то на но ви ра бот ни мес та 
за бъл га ри и сърби. Бе ко
мен ти ра на и темата, свър за
на с от к ри ва не то на ГКПП 
на про хо да „Кадъ бо аз”. В 
та зи по со ка мно го са нап
ра ви ли и мес т ни те влас ти 
в Княжевац и Белоградчик. 
От дос та вре ме ве че ко ле ги
те от Княжевац декларират, 
че ве че са го то ви с път на
та инфраструктура, зах
ран ва не то с пи тей на во да 
и еленергия. Така се съз

да ва впечатление, че те са 
поак тив на та стра на в то
зи процес. Бе пос та вен и 
друг въпрос, кой то е ак
ту ален не са мо за об щи на 
Белоградчик, но и за ця ла 
Северозападна България”. 
Става ду ма за нис ко то ка чес
т во на жи вот в то зи регион, 
кой то де сет ки години, за це
ли по ко ле ния е един и същ.

Този проб лем се
пос та вя с на деж да та
да бъ дем чути, 

за що то до ка то пра ви тел
с т во то не при еме ця лос т
на стратегия за раз ви ти ето 
на та зи част на България, 
ня ма да нас тъ пят съ щес т

ве ни про ме ни и ще се за
дъл бо ча ват не га тив ни те 
де мог раф с ки про це си… 
Кметът за вър ши сло во
то си с думите: „Силно вяр
вам в това, че от тук нататък, 
как ви то и да бъ дат пре диз
ви ка тел с т ва та на вре ме
то то зи събор ня ма да бъ де 
прекъсван, за да бъ де съх ра
нен за ид ни те поколения, ко
ито да знаят, че тук 

на то ва мяс то още от
1925 г. се сре щат бъл га ри 
и сърби, ка то доб ри 
приятели, съ се ди и 
сла вян с ки бра тя”
Представителите на ду хо

вен с т во то от с лу жи ха праз
ни чен во дос вет.

Поздравителни ад ре си до 
учас т ни ци те в събора бя ха 
про че те ни от име то на ми
нис тъ ра на външ ни те ра
бо ти Николай Младенов 
и на род ни те пред с та ви те
ли от ПП „ГЕРБ” Любомила 
Станиславова и Владимир 
Тошев. Празникът про дъл
жи с конференция, в ко ято 
учас т ва ха 40 ду ши от две те 
страни.  

Представената те ма от
ра зя ва ше съв мес т на та 
дейност меж ду две те об
щи ни през пос лед на та 
година. В нея учас т ва ха: 

Владан Радованович  ко
ор ди на тор за тран с г ра нич
но сътрудничество, Драган 
Милутинович  ди рек тор на 
Агенцията за раз ви тие на 
об щи на Княжевац, Снежана 
Павкович  ди рек тор на 
Тимошки клуб и кме то ве те 
на две те общини. 

Паралелно с бо га та та кул
тур на програма, в ко ято 
учас т ва ха на род ни оркестри, 
духови, пев чес ки и тан цо ви 
със та ви се про ве до ха и ку ли
нар на из лож ба, с учас ти ето 
на пред с та ви те ли на се ла от 
две те об щи ни с ти пич ни яс
тия от тор лаш ка та кух ня и 

тур нир по фут бол на мал
ки вра ти за юноши, в кой то 
учас т ва ха че ти ри отбора. 

Изключителен ин те рес 
пре диз ви ка въз с та нов ка та на 
бойни те дейс т вия на че ти те 
на Панайот Хитов и Филип 
Тотю, как то и  пред с та ве на та 
из лож ба на трофеи, ор га ни
зи ра на от лов нори бар с ки те 
дру жес т ва в се ла та Чупрене 
и  Миничево  Сърбия.   

Съборът на Кадъ Боаз та зи 
го ди на бе изява на сър деч
ни и доб ро съ сед с ки от но ше
ния меж ду  два сла вян с ки 
народа, меж ду тор лаш ки те 
об щ нос ти от две те стра ни на 
границата. ■

Българи и сърби

се събраха 
на Кадъ Боаз
От 22 до 24 юли за еди на де се ти път се про ве де 
традиционният съ бор на про хо да  Кадъ Боаз, край 
българското с. Салаш и сръбското с. Ново Корито



Йордан ГЕОРГИЕВ
краевед

В началото на 30те го ди ни на 
ми на лия век, ко га то за бе ле жи

тел ни ят бъл гар с ки пи са тел Антон 
Страшимиров през 1926 г. на пи сал в ро
ма на си “Хоро”: “Клаха народа, как то и 
тур чин не го е клал”, е от сед нал в се ло 
Върбовчец, Белоградчишко, за ня кол ко 
ме се ца със съп ру га та си. Той ве че е бил 
и на ро ден пред с та ви тел в ХХII обик но
ве но съб ра ние (19271901) и из вес тен 
в ли те ра тур ни те среди. белетрист, 
драматург, публицист, общественик. 
Натрупал след се бе си ли те ра тур но 
твор чес т во в тол ко ва ре дак ти ра ни от 
не го и дру ги списания, де сет ки кни
гиро ма ни и над 15 драми, се сгуш ва 
в то ва сел це и за поч ва да пи ше ис то
ри ята му. Така се раз ви вал не го ви ят 
живот, че сме ня вал ре ди ца професии. 
Учителствал във Варненско и Бургаско, 
в Швейцария учи география, слу ша лек
ции по пси хо ло гия и литература, а в 
края на ХIХ век е гим на зи ален учи тел 
във Видин…

Нашият край ка то че ли сил но прив
ли чал то зи нес по ко ен човек, на ко го то в 
на ча ло то на ХХ век за учас тие в кон ф
лик т ни си ту ации с уп рав ля ва щи те 

влас т ни ци в Кюстендил и София
му заб ра ня ват да учи тел с т ва 

и до края на жи во та си да не за ема дър
жав на длъжност.

Тук, в се ло Върбовчец, ос та на ла ед на 
па мет на пло ча на ед на къ ща с надпис: 
“Тук, в та зи къ ща е жи вял и тво рил 
Антон Страшимиров – 1931 г.”, и ед на 
кни га – “Село Върбовчец”.

Оказа се, че има още сви де те ли от 
оно ва време, ко ито пом нят пи са те ля и 
зна ят за та зи книга. 

По то ва вре ме у нас се чес т ва 
1000го диш ни на та от Симеоновия зла
тен век (9271927), пре на ся не то на 
Вечния огън на зна ни ята и по бе ди те от 
Плиска и Преслав до София, по де ти са 
и дру ги инициативи. Една от тях е ре
ше ни ето за на пис ва не то на ис то рия на 
бъл гар с ко то село.

С Окръжно № 14855/1927 г. МНП се 
об ръ ща към учи лищ ни те власти: “… 
да се грижат, при бе рат и из п ра щат в 
Националната биб ли оте ка ма те ри али и 
документи, има щи об що бъл гар с ка ис
то ри чес ка значимост.” В зак лю че ние 
напомнят, че бъ де ще то на един на
род без ис то ри чес ка тра ди ция е ви на ги 
тъм но и неопределено. Тя е веч ни ят 
извор, кой то струи, въз пи та ва и гра
ди ценности. Затова не ка про ник нем в 
за ве ти те на на ше то минало. Това е вер
ни ят път, по кой то тряб ва да вървим, за 
да из г ра дим но ва та ис то рия на на ше
то време.”

Изпратени са и блан кивъп рос ни ци с 
праз но мяс то за от го вор по тях. А през 
1934 г. из ли за го ле ми ят сбор ник “Наше 
се ло” с та ки ва текстове.

Народният пред с та ви тел 
Антон Страшмиров ве ро ят но
е ис кал да при ло жи опи та
на бра тя Шкорпилови,

ко ито за поч на ли из с лед ва ни ята на 
пър ва та на ша сто ли ца Плиска и дру
ги градове, из пол з ва ли ге ог раф с ки те 
наз ва ния и та ка по пад на ли на жи ви 
предания. 

Писателят от сед нал в хазаина на 
Гмитър Брашнар от Върбовчец. Съ би
ра ли се в дома на мла ди я учи тел Петър 
Петков, гл. учи тел Георги Русинов, от 
селото, Борис Иванов, от Боровица, 
Данчо Стоянов, от Янювец, и други. 
Целта им би ла да про учат за ед но 
наз ва ни ята на всич ки мес т нос ти в зем
ли ще то на об щи на та”. Пояснявал им 
Страшимиров, че са мо един чо век в ця
ла та стра на – Захариев от Кюстендил, е 
нап ра вил то ва за своя край.

Затова и пър ви ят въпрос, кой то от
п ра вил към съ бе сед ни ка си Петър, с 
кой то за поч ва и книгата, пре диз вик ва 
из пол з ва не то на по ре ди ца ге ог раф
с ки названия: “До Белоградчик – по 
“Кюнците”, през Столова планина, са 
8 ки ло мет ра…” – от го ва рял мла ди ят 
учител. Но при след ва щи те въп ро си той 
сви ва ра ме не…

Затова и ця ла та кни га пона та тък 
до стот на та си стра ни ца да ва от го
вор на пър ва та мо ти ва ция на ав то ра 
още на стр. 2: “А ге ог раф с ки те наз ва
ния на местности, ко ито са тъй мно го 
и чес то са тъй необясними, сто ят до се

га в неизвестност. Трябва да ги 
запишем, да ги раз тъл ку ва ме и да 
ги подредим. Те кри ят 

го ле ми раз гад ки за ис то ри ята
на зе мя та и на на ро да ни
В тях ще на ме ри не из чер

па ем из точ ник на поз на ния 
географът, историкът, геологът, 
народоведецът, филологът, да
же ико но мис тът… Ще пре ми нат 
по из гот ве ния от тях план, раз
де лил зем ли ще то на две те се ла в 
об щи на та на пет ра йо на: Рудина, 
Варниците, Плочакът, Фалковец 
и Янювец, а са мо то село, раз
п рос т ря ло се на три дъл бо ки 
долове: Смърдан, Селска ба ра и 
Йонкина бара, и две те махали: 
Калафат и Градецът. А и в две
те се ла – Върбовчец и Янювец, 
не е има ло и ня ма до днес ни то 
черква, ни то параклис. Но въз
ник ва дру ги ят въпрос: “Откъде 
иде гра мот нос т та на те зи села?”

“А Върбовчец е поч ти по лян с
ко се ло и е спир ка на кер ва ни те 
по пъ тя Ниш – Видин. Прочее, 
то е ос та на ло и до днес без чер
к ва не от сиромашия. Наопаки: 
се ло то е ук ра се но с ве ли ко леп на 
учи лищ на сграда, ко ято но си гор
дия надпис: 

“Построено със соб с т ве ни
сред с т ва на Върбовчец.” 
Още то га ва във Върбовчец има де се

ти на ду ши със сред но об ра зо ва ние – в 
сел це от 120 къщи! Кметът е със сред
но образование. Той е ски тал 4 го ди ни 
по света. Бил е в Хамбург бръснар, в 
Париж – обу щар…”

Тези кон с та та ции оку ра жа ват из с ле
до ва те ля да оби ка ля всич ки местности, 
до ри пог лед на ти и от съ сед ни те села, да 
ви дят и да пип нат ре ди ца не ща по пътя. 
Дават от го вор и на въп ро си те за що има 
в ста ри те гро би ща ка мен ни кръс то ве от 
1838 г. със сла вян с ки надпис, за за па
зи ли те се сле ди от пат ри ар хал ния бит, 
за що през ера та на войни те всич ки мла
де жи в се ло то са пу ши ли и пиели, а 
днес от ця ла та мла деж във Върбовчец 
пу ши още са мо един! А в кръч ма та мла
ди те ве че не вли зат въобще, ма кар че 
стро ги въз дър жа те ли ко май няма. И с 
как ва лю бов днес ма ло и го ля мо тук го

во ри за учи те ля Тома Виденов, и за що 
от се ло то ня ма никой, пос т ра дал след 
не ус пе ха на Септемврийското въстание, 
и че в с. Яновец пръв учи тел Данчо на
са дил чо веч ност”…

Накрая се сти га до извода, след 
мес т нос ти те с име на Латин връх, 
Латински гробища, Лолин връх, Антино 
лице, Алимово бранище, Градище, 
Белчановец, Белчанов камък, Замъка и 
други, че 

те на пом нят рим с ко владичество
Римско по се ли ще има ло и в зем ли

ща та на с. Плешивец. А за да вла дее 
та ко ва го ля мо землище, се ло Върбовчец 
на вяр но е би ло при те жа ва но ня ко га 
от вли яте лен болярин. После се ло
то е уни що жа ва но и е възстановявано. 
Писателят ще на пом ни на съ бе сед ни
ка си Петър, че сам той е по пад нал на 
жи ви сле ди от за сел ни ци на це ли ма ха
ли в Котел и Елена, от плен ни ци след 
Чипровското въстание. Тези две ес

наф с ки по се ли ща да до ха 
ти та ни те на на род но то 
ни възраждане. А на ли 
те са по ник на ли от ста ри 
ро до ве из бо га тия и прив
ле ка те лен през тур с ко то 
вла ди чес т во Кипровец!

На път за Гара 
Орешец, из п ра щан от 
върбовченци, още Данчо 
от Ружинци и Борис 
Иванов от Боровица, 
Антон Страшимиров все 
ще го во ри на Петър: “Да 
про учим се ла та си! Да, 
не ка про учим се ла та си!... 
Земята ни е осе яна са мо с 
развалини. Ние има ме ед
нич ко тях и ни що друго. 
Да ги ожи вим и ос мис
лим за нас си и за тези, 
ко ито идат след нас!

“Петре, ще на
пи ша ця ла кни га за 
ва ше то село. Не че то е 
поизключително, а така,

за що то тряб ва да 
про учим всич ки те си
села, до последното.” 
А покъс но ще на пи

ше пос лед ни те ре до ве от 
книгата: “Тренът по тег

ли бав но и тежко. Младите из п ра ща чи 
ме гле дат с умиление. Това ме трогва, 
раз мах вам шап ка и викам: “Горещо ви 
благодаря, мла ди хора! Но… да про
учим се ла та си!...”

Защо да не се продължи онзи повик 
на поета Антон Страшимиров: “Да 
проучим селата си!”, особено в наше 
време, когато прогнозите за тяхната 
съдба са страшни.

Импулс, за да на пи ша те зи ре до
ве за кни га та на Антон Страшимиров 
за Върбовчец, ми да де чес т ва не
то на 100го диш ни на та на ветерана от 
войните Лозан Николов в Монтана. 
Неговите съселяни от Върбовчец, 
община Белоградчик, родното му 
село, му изпратиха поздравление и 
копие от оная книга за Върбовчец. 
Защото столетникът пом ни оно ва вре
ме. Познавал е и писателя Антон 
Страшимиров.■

Антон Страшимиров 
на пи сал кни га
за Върбовчец

АНТОН СТРАШИМИРОВ

▲ Факсимилеот
книгатанаАнтон
Страшимировзас.
Върбовчец,подарена
наЛозанНиколовот
неговитесъселяни,
послучайстотнияму
рожденден.СНИМКИ: АРХИВ
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