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с. ПОДГОРЕ

Село Подгоре се намира в планински район. Характерно за селото е
разположението му в ниската част на предбалкана, в падина, защитена от
силни ветрове
през зимата. Името на селото само по себе си говори за разположението му. През ранна
пролет и късно лято е сравнително хладно (дори студено) особено надвечер и през
нощта. През лятото е сравнително горещо през деня. Утеха носи вечерното
разхлаждане от преноса на по-студен въздух от Балкана. Преобладаващите ветрове са
приблизително изток-запад поради разположението на селото по дължината на
падината разположена в същата посока. В района рядко падат градушки. Подземните
води се откриват на сравнително малка дълбочина за този район, на около 9-11 м.
предимно в ниската част на селото. Кладенците, доколкото са останали такива са със
сравнително висок дебит. Почвите са сравнително плодородни. Гората в подножието на
Балкана е предимно от широколистни видове (дъб, цер, бук). Изключително красива
през есента.
Сегашното село Подгоре е продължител на селото Влахович, което е основано от
двамата братя Влайхови някъде през 19 век. Първоначално селото се е намирало в
близост до Влаховишка бара и се е разпростирало в посока сегашното село Подгоре.
Историята на селото е описана от местни жители и се е намирала в кметството. До
9.09.1944 г. характерно за този район е масовото антифашистко движение, за което
типичен пример е отряда Георги Бенковски с членове основно от село Макреш.
Основател на комунистическото движение в селото е Михаил Здравков, убит от властта
по онова време. По време на социализма е имало развито селско стопанство и
животновъдство. След промените през 90-те години на 20-ти век селото започва бавно
да се обезлюдява и към момента броя на жителите едва ли надхвърля 300 души
Жителите на селото са източно-православни.
Събор на 24.05.
43° 45' 5" N, 22° 29' 23" E
Население: 277
Надм. височина: 373 m
Пощ. код: 3852
Тел. код: 09332
МПС код: ВН (Вд)
СНИМКИ НА СЕЛО ПОДГОРЕ
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