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Започна данъчната кампания
в Община Чупрене

8-ми март –

Международен ден на жената
Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми
март, Международният ден на жената. Бъдете нежни, красиви,вдъхновени и прекрасни! Бъдете себе си!
Неостарявайте, бъдете като липовия цвят,
макар че в юли прецъфтява, години пази своя
аромат.
И въпреки, че жената е нежната половинка,
нека не забравяме, че именно тя е тази, която е
орисана с нелеката задача, да дава живот, да
сплотява семейството и да прави живота на
мъжете по-светъл и изпълнен с нежност, грижи и любов.
Мили дами, бъдете все така красиви, усмихнати и позитивни.
Нека здравето винаги е ваш верен приятел, а
щастието озарява пътя ви напред. Бъдете найобичаните майки, съпруги и любими, защото вие
наистина го заслужавате!
Честит Празник!
Ваньо Костин – кмет на Община Чупрене

ВИНО И ЛЮБОВ
стр. 2

8 МАРТ
стр. 3

Съобщенията за дължимите данъци
са отпечатани и се предоставят на данъчнозадължените лица на територията на
общината , както и в цялата страна ще
бъдат доставени с куриерска фирма. Данъчните задължения не са се променили
спрямо миналата година.
До 30 април може да се плати цялата
сума с отстъпка в размер на 5%.
Плащането може да се извърши и на
две вноски: първата е до 30 юни 2015 г., а
втората до 31 октомври 2015 г. След тази
дата върху дължимата сума се начислява лихва за просрочие. Плащането става в

брой – на касата на общината, както и при
данъчните събирачи по населени места –
по график,чрез пощенски записи, по банков
път по банкова сметка на общината при
Интернешънъл Асет банкклон Видин.
IBAN BG39IABG74968400402200
BICIABGBGSF
Кодовете за плащане са :
442100 – Данък недвижими имоти
442400- Такса битови отпадъци
442300- Данък върху превозните
средства

ТРЕТИ МАРТ 1878 година

Освобождението на България от турско робство
Датата Трети март отбелязва възкресението на
един народ, който близо 500
години беше без своя политическа и духовна свобода,
народ, чиято висока самобитна духовна и материална култура бе подложена на
унищожение.
Като светлина в мрака
на петвековната нощ светеха огнищата на духа ¬
манастирите. От тях изтичаха освежителни струи и
кърмеха българския народ
с християнската вяра, поддържаха националното му
съзнание.
Освобождението на България е фактическото възстановяване на българската

БАБА МАРТА
стр. 4

държавност след петстотингодишно османско иго, в
резултат от Руско-турската
война (1877–1878), наречена в България Освободител-

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР
стр. 5

на. Основите на българската
независимост са положени
със Санстефанския мирен
договор.

РЕЦЕПТИ, СЪВЕТИ
стр.6
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ЗАРЕЗАН – на 14 февруари и „СВЕТИ ВАЛЕНТИН”

ВИНО И ЛЮБОВ

Празникът на виното и лозята продължи и по старому…. на 14 февруари.
В Чупрене на площада както всяка година събитието бе отбелязано подобаващо.
Най – добрите винари
направиха показно на
майсторлъка си.
Виното е еликсира
на живота, повелява
традицията. Червеното вино е символ на
здраве и любов. Когато
има мезе и добра компания настроението е
приповдигнато, и глътка червено вино е като
лек за душата.
„Най-добър винопроизводител”
Бяло вино: 3-то място – Мирослав Суйков

2-ро място - Николай Николов
1-во място – Иван
Йовков
Червено вино: 3-то
място – Цветан Мутафчийски
2-ро място – Иван
Йовков
1-во място – Богомил Станков
Наградите за „Баш
майсторите”
бяха
осигурени от Винарска изба – Боровица.
Кмета на Общината
Ваньо Костин връчи
грамотите и наградите
и пожела здраве и берекет, и вино, колкото
наводненията през годината.
Честито на победителите в конкурса!!

Зарезан е, празник на лозаря,
желаем му живот и здравя!
А на нашите изпечени пиячи,
Никой поздрав им не рачи.
Кво су бира, вино и ракие,
кат нема кой да ги изпие?
Що да режеш, копаш, пръскаш,
А не пиеш и от стола се не тръскаш?
Ножица, пръскачка и мотика,
той напред не мое да ни тика.
Пиенье, мезе и чаша,
па глей: Победата е наша!
Свеки чашку у рукуту стиска,
и на работу се никой не натиска.
Ракия с вино – и айде на орото,
па после нека си приказуе селото.
От музикуту да гръми малата,
а ми се биемо и трошимо стъклата.
Тека се празникът празнуе,
па нек свеки да ни пцуе.

„Най-хубаво е виното, когато човек го пие с влюбена жена. Дай Боже на всеки мъж такава
жена, тогава и виното ще му е сладко!”
Във Винарска изба „Боровица” бе организиран специален ритуал по „зарязване”. Празникът
започна с литургия за плодородие и берекет. Избата се слави със своето истинско и хубаво вино. Те
изнасят продукция и в чужбина, ние се гордеем с тях. Сред гостите на събитието бе и кмета на
община Чупрене – Ваньо Костин.
Хубав празник е „Трифон Зарезан”.
Всяка година го празнуват и в Долни
Лом. И там има винари, и там има
пиячи… но какво му е лошото - „вино
и любов” да има, здраве и веселие.
Читалищните деятели в едно с Пенсионерският клуб направиха празника
по-значим и по-интересен. Песни и
усмивки, любовна лирика, хора и танци до късно следобяд!

Зарезан е, празник най-голям,
да изпиемо чашете до грам.
Тека се пие у селото наше,
пиемо и трошимо, празне чаше!
Иван Каймакански – село Средогрив
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Много артистичност и професионализъм.
Винаги на ниво. Браво!

В Горни Лом номинираха "Мис 8-ми март"

12-14 юни 2015 година –

10 ГОДИНИ
ТУРЛАШКИ ФОЛКЛОРЕН СЪБОР
ЗАПОВЯДАЙТЕ,
не е за изпускане!!!
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Проект „Красива България” 2015 г
- инициатива за намаляване на

безработицата и насърчаване на
заетостта в общината

Баба Марта в парламента

Баба Марта в детската градина

Баба Марта в училище

Баба Марта е митичен
персонаж в българския
фолклор. В народните вярвания, представени в пословици и приказки, името ѝ е
свързано с името на месец
"март". Януари и февруари
са представени като братя с
лют характер - Голям Сечко
и Малък Сечко. Баба Марта се смята за тяхна сестра,
която ту е усмихната и добронамерена, ту непредвидимо зла.
С Баба Марта и месец
март се свързват много обичаи и празници, посветени
на идващата пролет. Найизвестният обичай, свързан
с Баба Марта, е закичването
на хора и млади животни с
Мартеница (усукани бяла и
червена нишка) на 1 март
- деня на пристигането на
Баба Марта. През целия месец се извършват обреди за
гонене на змии и гущери,
както и гадания, свързани с
някои прелетни птици.

Община Чупрене има одобрен за финансиране проект
по Програма Красива България – 2015 г. “Топлоизолация
фасади и подмяна дограма Защитено жилище с.Чупрене”.
Общият бюджет за горецитирания обект е в размер на 57684
лева, в т.ч. 42 686 лева финансиране от Министерство на
труда и социалната политика и 14 998 лева съфинансиране от общината. Общината има подписано споразумение
с МТСП за реализация на обекта. Предстои процедура за
избор на изпълнител и подписване на договор за строителство. Крайният срок за приключване на изпълняваните дейности по проекта, съгласно споразумението е 27.11.2015 г.

Внимание Туларемия!
На 26.03.2015г. се проведе заседание на Областната
епизоотична комисия, във връзка с установените 14 случая
на заболяването туларемия на територията на страната от
началото на годината.
Причинител на заболяването е микроорганизъм - Грам
отрицателен бактерий. Характерното за това заболяване е,
че основния носител на заразата в природата са животни,
от която боледуват и самите те-зайци, мишки,белки, катерици, лисици, вълци. Разпространители на туларемията в
природата са също кърлежите, бълхите, кръвосмучещите
насекоми. Човекът и домашните кучетата са силно възприемчиви към инфекцията.
Механизъм на предаване: хранителен – чрез заразена
храна и вода, при попадане върху тях на урина и изпражнения на болни животни; при ухапване от кърлежи и комари;
контактен – проникване на патогенните микроорганизми
през кожата и лигавиците. Изключително рядко е възможно
предаване на заразата от човек на човек.
Началото на заболяването е остро, с грипоподобна симптоматика: болки в ставите и мускулите, висока температура, безапетитие, гадене, повръщане, кашлица. Клиничните
прояви на заболяването зависят от „входната врата“ през
която е преминала в човешкото тяло заразата и се проявяват
като възпаление на лимфните възли, язви по кожата и лигавиците, конюктивит, възпаление на белия дроб и др.
Комисията прие конкретни действия, обединяващи отговорностите на различни институции с отношение към
превенцията на заболяването. Мерките, които трябва да се
предприемат, за да се предпазим от заболяването включват: засилен контрол върху чистотата на населените места;
уведомяване на ветеринарните лекари при заболяване или
смърт на домашни животни, или намиране трупове на диви
животни –зайци, лисици и пр.; повишена лична хигиена,
дератизационни мероприятия /борба с мишки и плъхове/
и недопускане контактът им с хранителни стоки; използване на вода за питейно-битови нужди само от проверени
източници;

ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ 2015

КАЛЕНДАР НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ И ИНИЦИАТИВИ” – ОТВОРЕН ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЗАБЕЛЕЖКИ
ДАТА

СЪБИТИЕ

6 Януари

Патрон на читалището

21 Януари

Бабин ден

1 февруари

14 Февруари

19 Февруари

Народен празник “Трифон Зарезан”

ИНИЦИАТИВА
Честване патронния празник на
читалището

с.Долни Лом
с.Чупрене

Зарязване на лозите. Конкурс за
най-добър винопроизводител.
награди

с.Чупрене
с.Горни Лом
с.Долни Лом
с.Репляна
с.Средогрив

Годишнина от обесването на Васил Левски

Празник на мартеницата

3 Март

Ден на освобождението

Отбелязване деня на
освобождението

8 Март

Ден на жената

Отбелязване деня на жената

22 Март

Ден на пролетта

Карнавално шевствие и маскен
бал

1 април

Ден на хумора

Общински празник на хумора

Пенсионерски клуб
Читалище “Христо Ботев”
с.Чупрене

Селата

Народен празник “Великден”

Изложба на великденски яйца и
козунаци

Ден на българската просвета и култура и на славянската Тържествена програма
писменост

1 юни

Ден на детето

2 Юни

139 години от гибелта на Христо Ботев и Ден на
загиналите за свободата и независимостта на България

01-02Август

8-9 Август

Х Турлашки фолклорен събор “Када кум прасе и ти
вречу”
Празник на Горноломския балкан и масово изкачване
на вр.Миджур

Празник на общината и Празник на Чупренския балкан

6 септември

130 години от съединението

22 Септември Ден на независимостта
1 Октомври

1 ноември

Читалище “Нов живот” с.Горни Й. Здравковска
Лом
С.Георгиева
ОУ “Хр.Ботев” – Горни Лом
Л. Николова
Общината
Пенсионерски клубове
К. Антова
Читалище “Нов живот” с.Горни Й.Здравковска
Лом”
С.Георгиева

Читалища

с.Чупрене

Училищата

Община Чупрене

Прохода
св.Никола
с. Чупрене

Община Чупренe

с.Горни Лом

Читалища
ОУ “Хр.Ботев”

Спортен празник

Тържествена програма

с. Средогрив

Културен афиш

Община Чупрене
Община Чупрене
Читалище “Нов живот”-Г.Лом

Местността
“Бекинска
шобърка”

с.Горни Лом

целогодишно

Читалище “Христо Ботев”
с.Чупрене

Музикално увеселение.

Ден на народните будители

целогодишно

Училища
Читалища
Детски градини
Училище “Христо Ботев”
с.Горни Лом
Читалище “Нов живот”-Г.Лом

Музикално увеселение и
изкачване на вр.Миджур

с. Чупрене
с.Чупрене

Културно сътрудничество с други организации.
Участие в програми и проекти.
Участие в общински, областни и национални събори.

с.Долни Лом
Читалища
Училища

Местността
“Заставата”

Ден на възрастните хора

Коледно-новогодишни празнични прояви

Читалище “Христо Ботев”
с.Чупрене
Пенсионерски клуб

с.Долни Лом
Декември Януари

Концерти, изложби, и др.
Коледуване

Читалище „Христо Ботев”Чупрене

Читалище „Христо Ботев”Чупрене

С. Големшинска
В. Рангеловска
Д.Милошевска
Н. Корейна
К. Антова
Директори на
училища
Директори на
училища
Корнелия Антова
Л. Николова
Й. Здравковска
С.Георгиева
С. Големшинска
В. Рангеловска
Д.Милошевска
К. Антова
К. Антова
Й. Здравковска
С.Георгиева
К. Антова
С. Големшинска
В. Рангеловска
Д.Милошевска
К. Антова
С. Големшинска
В. Рангеловска
Д.Милошевска

В. Рангеловска
Й.Здравковска
Л.Николова
Клубове на пенсионерите
Р.Доцинска
Читалище „Хр. Ботев”-Чупрене С. Големшинска
В. Рангеловска
ОУ Чупрене
Д.Милошевска
Б.Атанасова
Читалище
ОУ Горни Лом
Й.Здравковска
С.Георгиева
Читалище
Л.Николова
Н.Корейна
Читалище
Е.Влашева
Читалища
Корнелия Антова
Читалища

Публикации в медиите за
културните събития

К. Антова
С. Големшинска
В. Рангеловска
Д.Милошевска
Корнелия Антова

с.Горни Лом

Фолклорен събор

Тържество на площада

В. Рангеловска

Общината
Читалища
Пенсионерски клуб

Площада на
Тържествен ритуал, полагане на с.Горни Лом
венци и цветя

14 и 15 Август Международен събор на прохода “Св. Никола”

С. Големшинска
В. Рангеловска
Д.Милошевска
Р.Доцинска

Читалища

с.Чупрене
12--13 и 14
Юни

К. Антова

Читалище “Нов живот” с.Горни Й. Здравковска
Лом
Л. Николова
Училища
Б.Атанасова
Читалища
К. Антова
Община
Читалища
Пенсионерски клуб

с.Долни Лом
24 Май

ЛИЦЕ ЗА
КОНТАКТИ
С. Големшинска
В. Рангеловска
Д.Милошевска
Р.Доцинска
Н. Корейна
В. Рангеловска
Р.Доцинска

Читалища

с. Чупрене

с.Горни Лом
Април

Клуб на пенсионера
Община

Читалище “Христо Ботев”
с.Чупрене

с.Горни Лом

Ден на самодееца

Читалища

с.Чупрене
Вечер на любовната лирика

Раздаване на мартениципосещение на Баба Марта в
детски заведения, училища.

1 Март

МЯСТО НА
ОРГАНИЗИРАНО
ПРОВЕЖДАНЕ
СЪВМЕСТНО С:
с.Чупрене
Читалище “Христо Ботев”
с.Чупрене
Пенсионeрски клуб

Корнелия Антова
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Има сладкиши, които
се приготвят много лесно
и направо се топят в устата. Такъв сладкиш лесно се
прави със сладко. Трябват
ви 2 яйца, 3 чаени чаши
брашно, 200 грама масло,
1 чаша захар, 1 ванилия, 1
чаена лъжичка сода, гасена
с оцет, или 1 чаена лъжичка
бакпулвер, 200 грама гъсто
сладко.
Маслото се разтопява и
се охлажда. В отделен съд
се сипва захарта, добавя се
маслото, ванилията, яйцата
и всичко се смесва. На малки порции се добавя брашното с бакпулвера или содата, и се замесва тесто.
Тестото не трябва да е
много гъсто. Разделя се на
две части, които не са равни – едната част трябва да е
една трета от цялото тесто.
Малката част се оставя във
фризера за един час.
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Голямата част от тестото се разпределя равномерно в тава, намазана с олио.
Върху тестото се излива
сладкото и се изравнява с
шпатула.
От фризера се вади другото тесто и се настъргва
върху сладкото. Сладкишът се изпича в нагрята на
200 градуса фурна около
половин час.

Друг лесен сладкиш
със сладко се приготвя от 1
яйце, 1 чаена чаша сладко,
1 чаена чаша прясно мляко, 2, 5 чаени чаши брашно, 1 чаена лъжичка сода.
Всички съставки се смесват. Содата се гаси с оцет.
Тестото трябва да е малко
по-гъсто, отколкото тесто
за кекс. Пече се на 150 градуса, докато по клечката за
зъби, вкарана в сладкиша,
не остава тесто. Сладкишът
може да се изяде просто
така или да се разреже с
конец през средата и да се
намаже с крем по избор.

Съвети за добро здраве през пролетта
Пролетта е преходният сезон между зимата и лятото. Тя е период на възраждане и обновление. Настъпването на астрономическата пролет варира според географското разположение и климата на всяко място.
Варират и обичаите по посрещането й. Освен това,
промените през този сезон влияят на цялостното ни
здравословно състояние, защото се променят и ежедневните ни занимания.
Препоръчваме ви няколко съвета за добро здраве през
пролетта:
• Ставайте рано и се наслаждавайте на красотата на природата. Можете
да правите упражненията
си рано сутрин, което ще
ви подейства много освежаващо и подмладяващо.
Топлото време навън ще ви
позволите да тренирате и
извън къщи. Заместете упражненията вкъщи или във
фитнеса с дълги разходки
или бягане навън. Това е сигурен начин да избягате от
скуката. Освен че ще поддържате фигурата си, това
ще ви позволи да се насладите и на свежата пролетна
растителност.
• Някои хора страдат
от различни здравословни

проблеми през пролетта.
Периодичността на тези
проблеми не остава една и
съща през годините. В зависимост от случая могат да
се вземат превантивни мерки, които да пресекат проблема в началото. Това ще
ви предпази от по-сериозни
последствия по-късно.
• Преглеждайте се сами.
Здравословните проблеми
могат да имат различни проявления. Ако изпитате силно раздразнение, внезапен
гняв или ярост без причина,
това може да бъде симптом
за проблеми в общото функциониране на органите. Освен това, има и ясно видими
физически симптоми като

МАЛКИ ОБЯВИ
Приемам поръчки за паметници
тел: 0887 863 530
ПК „Братство” с. Чупрене
продава фурна в село Върбово
–цена: 4500 лв. Тел. за връзка:
0889 110 483
Записване за дърва за огрев по
кметства – 25.00 лв. куб.м.
Общината отдава и продава
имоти на всички желаещи да
работят земя.
Илиян Любенов от Горни Лом
продава мед. тел.: 0889 110 593
Илко Здравковски от Горни Лом
продава мед. тел.: 0886 278 037

астма, запек, високо кръвно
налягане, безсъние, мигрена, проблеми в очите и много други.
• Избягвайте трудносмилаемите храни. Някои продукти имат много лош ефект
върху храносмилателната
система. Ограничавайте или
изцяло спрете мазните, пържените и висококалоричните храни, както и всякакви
сосове и кремове. Вместо
това може да се насладите
на зелените салати, цитрусовите плодове, киселите
ябълки, гъбите и други богати на витамини и полезни
вещества продукти, които
подобряват функционирането на храносмилателната
система и здравето.
Следвайте тези прости
здравни съвети и ще бъдете
щастливи и пълни с енергия
през целия сезон.

БАЗА ЗА ЛОВЕН
ТУРИЗЪМ
И ОТДИХ
38 легла, вътрешни санитарни възли,
кухня, бар, столова, топла вода, агрегат.
За групи и семейни тържества предлага
и пълен пансион.
0936 4490; ddsmidzhur@nug.bg

GSM: 0887 41 40 38; 0878 85 60 05
www.gorskirai.vidin.net
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