
 ЦЪРКВАТА
„СВ. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ”

в с. ВИРОВСКО

на 120 години 



 Църквата в с. Вировско е построена с доброволния труд и да-
рения на хората от селото и е действуваща от 1895 г., само 17 години 
след  освобождението  ни  от  турско  робство. Тогава младата бъл-
гарска държава има много и по-важни проблеми от това да строи 
църкви по селата, но вировчани пожелават, решават, разчитат и вла-
гат свой труд и средства, с волски коли извозват строителните мате-
риали и строежът на църквата в с. Вировско започва в 1891 г. Четири 
години по-късно, на 6 май  – Гергьовден,  се извършва освещаването 
й и оттогава този ден става храмов празник и събор на с. Вировско.



 За  строежа са ангажирани двама тревненски майстори , 
които са изграждали още църкви в тогавашната врачанска околия. 
Камъните, положени в основите на църквата, са докарани от мест-
ността „Чешмата”, където е имало  разрушено тракийско светилище. 
Такова е имало и до извора „Вълкан”.  

 За тази цел жителите на селото избират най-авторитетните 
и честни хора на селото за църковни настоятели, които да ги пред-
ставляват, да следят за качеството на градежа и за разплащането с 
майсторите. Заради авторитета и заслугите на някои от настояте-
лите е оказана високата чест след години, когато е свършил земния 
им живот, да бъдат погребани в двора на църквата. Един от тях е 
Панайот Хр. Денчовски, църковен деятел и авторитет в с. Вировско. 

 Един от първите свещеници, служил в с. Виров-
ско е руснакът Вячеслав Попов. От 1933 до 1959 г. във ви-
ровската църква служи свещ. Прокопи поп Марков ро-
ден в с. Горна Бешовица,    жител на с. Вировско. От няколко 
години църквата е поверена на свещ. Галин Славков от гр. Враца.

  През 2002-2003 г., започва реставриране на същата църква, 
тъй като в продължение на десетилетия тя е изоставена - без врати 
и прозорци, вятърът и влагата  почти заличават стенописите, дюше-
мето е изкъртено и изгорено на някои места, а вътрешното обзавеж-
дане е унищожено.  Чест прави на тогавашния библиотекар Петър А. 
Петров и г-н Йордан Игнатов от с. Вировско, които прибират икони, 
книги и купола за кръщавка в библиотеката на читалището. След 
възстановяването  на храма, тези неща се връщат на местата им. 

 Работата по възстановяването на църквата се оказва труд-
на, тъй като са необходими доста средства. Тогава жителите на се-
лото избират отново църковно настоятелство, на което гласуват 
доверие и възлагат на него и на кмета, набирането на средствата, 
контрола и изпълнението на целия ремонт. В църковното насто-
ятелство участват Димитър Прокопиев, Дамян Тошев, Иван Це-
нов, Цветан Тошев, Мария Цветкова. За целта е открита сметка 



в лева и валута в Българска пощенска банка – Враца, за набира-
не на средства за ремонтиране на църквата. По този повод е на-
правено необходимото да бъде излъчено съобщение и предаване 
със снимков материал и по Българската национална телевизия.



 Цялата организация за осигуряване на необходимите сред-
ства  се осъществява от църковното настоятелство, от кмета на село-
то, г-н Илия Н. Гайдарски, с помощта на г-жа Миолена Пр. Маркова, 
държавен експерт в Министерството на финансите, която е родена в 
с. Вировско. Основно средствата постъпват от републиканския бю-



джет и от местния бюджет на Община Враца с кмет инж. В. Бубев. 
Въпреки това, постъпват и дарения от физически и юридически лица  
под формата на строителни материали и труд.  Г- н Никола Найде-
нов и г-н Пламен В.Атанасов - и двамата от същото село,  поотделно  
изковават и подаряват южната и западната външни врати на църк-
вата. С помощта на личните контакти на проф. Тодор А. Тодоров, 
също роден в с. Вировско, дарения, като  парични средства, постъп-
ват и от чужбина. Имената на всички дарители – физически и юри-
дически лица,  са записани на специално място  в църквата, а имена-
та на дарителите на стенните икани са посочени под самите икони.

 Кметът на селото, г-н Гайдарски, с помощта на г-н 
Цветан Тошев, техник и бивш кмет на с. Вировско, възста-
новяват границите на църковния двор. Чрез Дирекция-
та по вероизповеданията към Министерския съвет постъп-
ват целеви средства, с които е направена и оградата на двора. 

 През 2005 г., по случай 110 години от освещаване на църк-
вата, се извършва нейното преосвещаване. По време и след преос-
вещаването, църквата е посетена от депутати и гости от чужбина.

 През 2014 година, храмът „Св. Георги Победоносец“ полу-
чи също като дарение нова двойна желязна врата на църковния 
двор и тротоарна пътека до входа на църквата. По този случай, 
на 10 май същата година църковното настоятелство с председа-
тел отец Г.Славков,  и благодарение на активната работа на Дари-
на Иванова, Даниела Ценова, Цветана Бачева, Маруся Василева и 
техни помощници от селото -  Кръстина Христова, Иван Цв. Ми-
тов, Димитър Недялков, Венцислав Цветков, Йордан Хр. Денчов-
ски и др., организираха водосвет и курбан за здраве за жителите 
на цялото село и всички дарители. Със съпровод на  църковната 
камбана, отец Мл. Славков  освети храната и водата, а  г-жа Л. Си-
меонова, от битовия състав при читалището, закичи всички с кит-
ка здравец под звуците на  песента „Моя страна, моя България“. 

 Курбанът бе осъществен с помощта на инж. Николай Ива-



нов – кмет на Община Враца,  АТМ „ АГРО“ ООД с управите-
ли г-н Младен Цолов и г-н Емил Аврамов,  г- жа Вергиния Ива-
нова,  г-н Ивайло Митев,  г-н Валентин Литов,  г-н Пламен В. 
Атанасов, кооперацията в с. Тлачене, фирма Айлука рисорсис 
– Австралия,  доц. д-р Илия Немигенчев – бивш ректор на ТУ – 
Габрово,  сем. Миолена Маркова – Тодорова и проф. Т. Тодоров.

 В нашето село Вировско и в нашата църква са поста-
вени и ще бъдат  съхранявани  осветените копия на чудо-
творните икони на Св. Богородица от трите големи манасти-
ра – Рилския, Бачковския и Троянския. Това прави нашето 
село, родените и живеещите в него и нашата църква  „Св. Ге-
орги Победоносец”  специални в цялата  врачанска епархия.

 С писмо № 161 от 8 август 1976 г. на Окръжния ис-
торически музей във Враца, храмът в с. Вировско е обя-
вен за архитектурно-строителен паметник на културата.



 От незапомнени времена по българските земи се срещат не-
разгадаеми феномени - лековити извори, чудотворни икони,  нався-
къде,  където се правят разкопки  изникват исторически паметници, 
храмове, манастири, съкровища и места с особена енергия. България 
има хилядолетна история. Българската пророчица Ванга ни завеща 
да имаме самочувствието, че България  ще пребъде от род в род, 
че ще стане втори Йеросалим и всички ще идват да й се покланят.
Нека да  бъде благословена !          
                            

П    О    К    А    Н    А

  Уважаеми  г-н/г-жо.........................................

  Църковното настоятелство при църквата „Св. Геор-
ги Победоносец” в с. Вировско, има удоволствието да Ви покани на 
тържествен водосвет, по случай 120 години от построяването и ос-
вещаването на църквата.

  Тържеството ще се проведе  на 10 май 2015 г. в с. 
Вировско, в двора на църквата. 

  Ще бъдем много благодарни, ако  уважите с 
присъствието си  нашата църква и нашето село.
                                                      

                              Оставаме с уважение:
                                              /от  църковното  настоятелство/


