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Защитеното жилище в Чупрене обновено
СЕВЕРОЗАПАДЕН ЛОВЕН СЪБОР –
19 и 20 септември
П Р О Г РА М А :

19 септември

Откриване: 12.00 ч.
Водосвет, приветствие на
официални гости, курбан
Киноложка изложба
Състезание по стрелба с лък
Весела част: Оркестри от Сърбия,
България и Румъния
Концерт на оркестър „Южен вятър”
Заря

20 септември

8.00 ч. записване и теглене на жребии
за участие в състезание
„Св. Хуберт” и „Гатер”
12.00 ч. Официално награждаване
Закриване

През месец юли 2015г. приключи реализацията на проект „Топлоизолация фасади
и подмяна на дограма на Защитено жилище
с. Чупрене”.
Изпълнението на предвидените СМР
включваше: ремонт на покривна конструкция, цялостна подмяна на дограмата,
външна топлоизолация, ремонтни работи в

приземния етаж и др. Стойността на строителството е 54 757.58 лв. Петнадесет хиляди лева са осигурени от бюджета на община Чупрене, а останалото финансиране е по
проект „Красива България”. Реализацията
на този проект ще доведе до икономия на
средства през зимата, повече уют и удобства за потребителите!

Чупрене - домакин на международен
младежки форум
"Youth
Entrepreneurial
Spirit! (YES!)" е младежки
обмен организиран от Български Младежки Форум,
който изпълнява ролята на
координираща и приемаща
организация. От 29 май до
6 юни 2015 г. “YES!” събра
30 участника от България,
Хърватия, Румъния, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия,
Унгария и Испания в Чупрене и Белоградчик, България, за да осъществи осем
дневен младежки обмен. По
време на процеса на подбор
на участниците най-голям
приоритет беше даден на
уязвими групи като безработни младежи от селски
райони, както и младежи,
които срещат социални,
икономически, географски
или здравни затруднения.
Проектът се осъществи в
селския район на Северозападна България, защото
това е един от най-бедните региони в Европейския
Съюз с най-високо ниво

на безработица. В същото
време общините на Чупрене и Белоградчик са подходящи места, защото имат
неизползван потенциал за
развитие на младежко предприемачество, екотуризъм
и зелена икономика.
"YES!" се изправя пред
критичния въпрос за младежката безработица в селските райони, стимулирайки
мобилността на безработните младежи, давайки им възможност да участват активно в обществото. Подсилва
разбирането, че предпри-

емачеството и самостоятелната заетост предлагат
начини за младите хора да
излязат от безработицата и
социалната изолация. Обръща специално внимание на
социално осъзнат и устойчив предприемачески модел, който е близко свързан
с хората и местното общество и насочен основно да
допринесе за благото на обществото, а не на предприемачеството
единствено
като бизнес начинание. По
време на проекта се обърна
внимание на на стр.5
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Национален конкурс за детска рисунка
„Готови за училище!“

На 20.06. 2015 г. групата за изворен фолклор и детската фолклорна група от с. Чупрене взеха участие във фолклорен събор "Жива вода" в с. Извор, община Димово.

На 20 юни 2015г в с.Горни Лом се проведе офроудразходка от площад „Чешма” до заслон Мартиница.
В нея участваха 15 джипа и 4 мотора от различни
места (Горни Лом, Белоградчик, Превала, Горна Лука,
Чипровци, Мартиново, София). В 10.00ч. всички бяха
дошли и стартираха с нетърпение към крайната цел.

В националния конкурс
„Готови за училище!“ участват деца от подготвителни
групи в детските градини,
в които се изпълняват дейностите по едноименния
проект. Целта на конкурса за детска рисунка „Готови за училище!“ е да
започне широк обществен разговор за ефективността от инвестициите
в ранното детско образование като средство за
преодоляване на трайната бедност, както и
да обърне внимание на
предизвикателствата при
осигуряване на достъп
до ранно детско образование за най-бедните

граждани на България.
Регионалният кръг на
конкурса, приключи с изложба в Общинска худо-

По пътя направиха обиколка на Зебръц, полюбуваха
се на красива гледка, направиха неповторими снимки
и обратно по джиповете въодушевени от красотата. Трасето не беше толкова тежко, всички успяха да
минат успешно някои от по неподготвените минаха
по по - лекото трасе, но в крайна сметка всички достигнаха до крайната цел заслон “Мартиница”. Там се
направи пауза за отдих да се похапне на чист въздух и
да се направи разбор на трасето до тук. Развързаха се
сладки приказки и времето отлетя неусетно. Всички
се качиха по джиповете и поеха обратно към с.Горни
Лом но не по същия маршрут, а по друг. В 18.00ч. всички бяха слезли там от където стартираха. Взеха си
довиждане и си тръгнаха, някои решиха да останат
да нощуват в хижа ‘’Миджур’’ и така да останат
още малко край природата.

жествена галерия „Поломие”
гр. Лом на 30.06.2015 г. В изложбата с рисунки участваха и децата от ЦДГ „Христо
Ботев” с. Горни Лом, където
спечелиха следните награди:
1 място при 5 г. за Преслава Ваньова Валентинова
2 място при 6 г. за Цветелина Цветанова Иванова
и една поощтрителна награда за Татяна Светославова
Юлиянова на 5 г.
Наградите представляват
комплекти за рисуване и бяха
то рисунки, ще вземат
участие в Националната
изложба, която ще бъде
разположена в градинката
„Кристал” гр. София.
Проектът „Готови за
училище 2014-2015 г.“ бе
изпълнен от „Тръст за социална инициатива” и 23
партньорски неправителствени организации в цялата страна. Той ще продължи и през следващата
учебна година и цели да
установи кои са икономически най-ефектив-

връчени на директорката на
ЦДГ „Христо Ботев” с. Горни
Лом.
Отличените на 1 и 2 мяс-

На 18.07 2015 г. женската певческа група
от сeлата Чупрене и Долни Лом взеха участие
в Национални събор на народното творчество
и животновъдството "Рожен 2015"

ните мерки за повишаване
на посещаемостта в детска
градина на деца от крайно
бедни и уязвими общности.
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СТАРТ НА РЕГИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
През месец август на територията на област Видин
ще влезе в експлоатация
нова, регионална система
за обезвреждане на битовите отпадъци. В основата ѝ
е новоизграденото модерно
регионално депо за битови
отпадъци. То е разположено
на площадка в местността
“Рамова ливада” на територията на Община Видин /
землището на с.Жеглица/,
като покрива площ от 22 хектара с общ капацитет 516000
тона. Планира се депото да
изпълнява своите функции
около 20 години.То се реализира чрез договор с Министерството на околната среда
и водите за безвъзмездна
финансова помощ по Оперативна програма „Околна
среда 2007 – 2013 г.”, съфинансирана от Европейския
фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд
на Европейската общност.
Цели се изграждане на необходимата инфраструктура за
екологосъобразно обезвреждане на цялото количество
битови отпадъци, генерирани
на територията на общините
от област Видин.
Тази нова реалност поставя пред община Чупрене
нелеката задача да организира събирането и ежедневното извозване на отпадъците
до района на с.Жеглица. Постъпилите на Регионалното

депо отпадъци, ще бъдат депонирани там след като бъдат измерени на електронна
везна и за тях се заплати такса по следния ценоразпис :
за битови отпадъци –
21,50 лв / тон

- тип „Бобър“ и извозването на отпадъците до новото
депо . Да започне в същото
време и процедура по закриване и рекултивиране на
досега съществуващото общинско депо.

отпадъци бяха оползотворявани в домакинствата и не се
налагаше тяхното депониране на общинското, а сега регионално депо.
Първата стъпка в това
направление е Заповед

за строителни отпадъци –
5,00 лв / тон
за растителни отпадъци –
6,50лв / тон
Веднага става ясно пред
какво предизвикателство е
поставено общинското ръководство – без да увеличава
такса битови отпадъци /поне
през тази година!/ да финансира закупуването на нов
специализиран автомобил,
необходимите контейнери

С тази нова реалност,
много бързо всеки от нас
стига до извода, че ситуацията може да се подобри само
ако намалим курсовете на
специализирания автомобил
до Жеглица. Това може да
стане ако:
	 намалим чрез разделно събиране потока от
битов отпадък;
	 си спомним как доскоро всичките растителни

№190/07.07.2015г. на Кмета на община Чупрене за
преустановяване на досега
съществуващата практика
пластмасовите бутилки да
се изхвърлят в съществуващите съдове за смет. Изработени са първите метални
кошове, които ще поемат
САМО излезлите от употреба широко използвани в
бита пластмасови бутилки.
Предстои и закупуването

Народно читалище „Христо Ботев 1897“ - с. Чупрене
кандидатства с проектно предложение "Древни
традиции и фолклор- културна крепост в Чупрене
и Чуперчени Ной по Програмата за трансгранично
сътрудничество България - Румъния
Народно читалище „Христо Ботев
1897“ - с. Чупрене кандидатства с проектно предложение „Ancient Traditions and
Folklore - The cultural fortress of Chuprene
and Ciupercenii Noi” (Древни традиции и
фолклор- културна крепост в Чупрене и Чуперчени Ной), по Програмата за трансгранично сътрудничество България - Румъния
- Interreg V-A Romania-Bulgaria. Проектен
партньор на читалището е община Чуперчени Ной, Румъния.
Проектът е на обща стойност 403 872
€, от които 256 380 € са за читалището в
с.Чупрене, а 147 492 € са за община Чуперчени Ной. Собственият финансов принос на
бенефициентите е в размер на 2% .
Проектът предвижда съвместното изпълнение на дейности по:
• Закупуване на сценичен реквизит (декори), костюми, музикални инструменти и обо-

рудване за организиране на събития (шатри,
маси, улична украса и т.н.);
• Организиране и провеждане на 4 събития
(празника)- 2 в Чупрене и 2 в Чуперчени Ной;
• Изработване на 20 статуетки-награди
за събитията и монтиране на 2 скулптури
– 1 на входа на с.Чупрене и 1 на входа на
Чупрчени Ной, символ на общото културно
наследство на трансграничния регион.
• Изследване на местните фолклорни
песни и митологични вярвания, които ще
бъдат издадени на автентичния им език;
• Обучения на групи на открито (улични представления) за песни и танци в двете
общини;
• Организиране на инфокампания за популяризиране на местната култура на всеки
от партньорите.
Срокът на изпълнение на проекта е 18 месеца след одобрението му за финансиране.

на специална преса, с която
ще се уплътнява събраната
пластмаса в бали.
Повторното оползотворяване на част от отпадъците, разделното събиране на
немалък дял от отпадъчния
поток и пр., са все задачи,
които биха улеснили неимоверно регионалното управление на отпадъците, но
на територията на общината.
Положителният ефект веднага ще се прояви, но единственото условие е промяна
на отношението на всички
жители на общината към
отпадъците.
Съществуващата досега практика „Да
изнесем от къщи и изхвърлим в или около контейнера
всичко, което не ни трябва”,
ще ни вмъкне в една много
неприятна ситуация на постоянно растящи такси за
смет. Единственият изход е
да „произвеждаме“ колкото
се може по-малко боклук,
чието обезвреждане е тъй
скъпо!
Вече никой не сменя
„сливи за смет“, а за пари и
то много пари !! Това са реалностите на 21 век и колкото и да ни е трудно, трябва
да се приспособяваме към
тях - и общинското ръководство и всички, живеещи и
работещи на територията на
община Чупрене !
Георги Груев

О БЯ ВА

Община Чупрене, област Видин
уведомява населението от общината, че
на 22.08.2015г. /събота / от 11:00 часа
на прохода „Свети Никола” в с.Чупрене
ще се проведе
Tрансгранична среща за сътрудничество и
партньорство между Туристическо дружество
Княжевац /Сърбия/ и община Чупрене.
За доброто настроение на всички присъстващи ще има музика, скара и бира.
Каним всички желаещи планинари
да посетят срещата.
ЗАПОВЯДАЙТЕ!
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В срок до 15.09.2015г. трябва да приключат строително-монтажните работи по
два от проектите, които се финансират от
Програма за развитие на селските райони,
мярка 313. Двата проекта са: Изграждане
на туристическа инфраструктура и поставяне на елементи за обслужване на отдиха
и туризма в района на село Горни Лом и село
Долни Лом”. Общата стойност на двата
проекта е 563 831,89лв.
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Връх „Миджур” е предизвикателство за
планинарите и любителите на природата. Всяка година, в най-горещите дни на лятото много
хора потеглят по маршрута към върха. На 25
юли ТД „Белоградчик” организира изкачване
на „Миджур”, а на 1-ви август инициативата
поде ТД „Видин”. Това е едно прекрасно изживяване за тези, които обичат планината и нейните красоти!

В началото на месец август започнаха
и дейностите по изпълнението на проект
„Изграждане на противопожарна кула на
територията на община Чупрене”. Проектът се финансира от Програма за развитие
на селските райони, мярка 226 – „Устойчиво
управление на горите и опазване на околната среда чрез система за откриване на горските пожари в ранен стадии и мониторинг
на околната среда”. Стойността на проекта е 556 529,44лв.

Читалищните деятели от село Горни
Лом посетиха фолклорния фестивал в град
Копривщица. Мъжката певческа група получи ГРАМОТА за отлично изпълнение на
местни песни!
Предстои приключване на строителните работи по обект „Рехабилитация и реконструкция на път VID 1180 /път III – 102
– махала Бостаните – с. Върбово – път III –
114”. И този проект се финансира от ПРСР,
мярка 321 и е на стойност 1 625 770,33лв.
Кметът на община Чупрене Ваньо Костин
и председателя на Общинския съвет Богомил
Станков бяха гости на Община Сврльиг – Сърбия на традиционният им празник „Белмужиада”. Както се подразбира от наименованието
на празника, това е празника на „Белия муж”.
Типично по турлашки всичко беше натурално,
истинско и автентично. Сръчните ръце на турлакинята бяха дали всичко от себе си, за да бъде
всичко на ниво!
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Чупрене - домакин на международен младежки форум

ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ
РЕШЕНИЕ
№221
от 12.08.2015г.

На основание § 17, ал.1 от ПЗР на ИК, във
връзка с Решение № 1483- МИ на ЦИК и
Указ №162 на Президента на Република България, обн. в ДВ бр.61 от 11.08.2015г. за насрочване на Избори за общински съветници и
кметове
Р Е Ш И X:
Избори за кмет на кметство да се произведат
в следните населени места от община Чупрене :
1. с.Горни Лом
2. с.Долни Лом
3. с.Средогрив
4. с.Репляна
5. с.Търговище
Настоящото Решение да се оповести публично
на информационните табла в споменатите кметства и да се обяви на интернет страницата на
община Чупрене.
Контрол по изпълнение на настоящото Решение възлагам на Асен Джунински - секретар на
община Чупрене.
ВАНЬО КОСТИН /подпис/
Кмет на Община Чупрене

от стр.1

истински
световни
примери и добри практики
за допринасяне за личностното развитие и местната
икономика.
Един от потенциалните резултати на "YES!" е

да повлияе за относително
намаляване на младежката безработица в селските райони на местно ниво,
свързана с нарастване на
активно предприемачество
сред младите хора в селските райони. Този резул-

тат може да се задвижи от
по-високото ниво на предприемачески умения сред
участниците, които могат да
умножат ефекта на техните
новопридобити
познания
и умения споделяйки своя
опит с съответните им местни общности. Най-важният
резултат от "YES!" би бил
началото на успешни предприемачески
начинания
от участниците, които биха
могли да създадат международна мрежа, която подсилва и подкрепя младежкото
предприемачество в като
ефективен инструмент за
справяне с младежката безработица и социална изолация в селските райони.

Проект „Нови възможности за грижа”
От 18.05.2015 г. започна изпълнението
на проект „Нови възможности за грижа” на
община Чупрене, като 16 са потребителите,
които са включени и ползват услугата „Личен асистент”.
Програмата е по Процедура за директно
предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ „Нови алтернативи” по приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното изключване” на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси 2014-2020”.
Идеята на тази програма е хората с посериозни увреждания да получават грижа
в домашна среда по отношение на хранене,
обличане, разходка и всякакви други ежедневни нужди.
Всички кандидати, които са в списъка на чакащи, следва да имат предвид, че
предстои периодично освобождаване на
финансов ресурс и часове, при което служители от екипа по проекта ще се свържат
с тях с оглед включването им.

Отчитаме, че всички те също имат неотложна нужда от ползване на услугата, но за
съжаление сме задължени да се съобразяваме с определения бюджет и критерии за
оценка и класиране.
За лични помощници могат да се кандидатират безработни, млади пенсионери от
първа или втора категория труд и студенти.
Също така, Община Чупрене разработва
нов проект за предоставяне на същата или
сходна услуга, при чието стартиране ще
имат възможност отново да кандидатстват.
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6-те най-добри плодови напитки за летните горещини
Няма нищо по-хубаво
през летните горещини да
имате подръка чаша вкусен
и студен плодов сок. Той не
само ще хидратира тялото ви, но ще ви разхлади,
ще утоли жаждата и ще
ви зареди с много витамини. Ето и нашите топ
предложения за вкусен, полезен и разхлаждаш сок.
Сок от лимон
Сокът от лимон, не само
освежава, но и атакува глада, забавя апетита и активизира по-бързото изгарянето
на мазнини. Лимонът е един
от най-здравословните плодове с силна концентрация
на витамин С. Пиенето
на лимонов сок повишава
имунн ат а
з а -

щита. Сокът от лимон заздравява венците. Перфектният дезинфектант и лек за
много рани. Ако не го обичатe натурален, прибавете
към сока от един лимон,
лъжичка мед и разредете
с вода. Прибавете лед и се
насладете на напитката.
Сок от ананас
Сокът от ананас е изключително вкусен и
полезен. Ананасът
съдържа ензима бромелаин.
Този ензим подпомага бързото усвояване на мазнините и протеините. В ананаса
се съдържат много витамини и минерали, включително витамин А, витамин
С, калций, фосфор и
калий. Пиенето на сока
от ананас ще укрепи
костната система.
Ананасът е ценен
помощник във вашата диета, поддържа венците
и здравето на
зъбите.

Сок от диня
Добре знаем, че динята
съдържа много вода. Така,
че пиенето на сок от този
сочен плод ще поддържа
хидратацията на тялото
през целия ден. Динята е
богата на ликопен, който защитава кожата от
вредните слънчеви лъчи.
В динята се съдържа калий, антиоксиданти,
каротеноиди, витамин А, В6 и С,
калций и фибри.
Няколко чаши сок от
диня помагат за намаляване
на косопада и подобряват
храносмилането Полезен за
очите и дори при сърдечни
пристъпи.
Сок от моркови
Сокът от моркови съдържа огромно количество каротини, витамини от група В, С
и D, флавоноиди, минерални соли на калия, магнезия,
медта, цинка, йода, бария
и др. Сокът е перфектният
„очистител“ на организма.
Извежда от тялото тежките
микроелементи. Помага за

намаляване на
нивото
на холестерола
в
кръвта.
Каротинът спомага
за
синтеза
на
женските полови хормони,
кожата е по-здрава и еластична. Може да се пие чист
сок от моркови или смесен с
ябълки. Въпрос на вкус.
Сок от кокос
Сокът от кокос бързо
утолява жаждата и
подхранва организма с витамини, минерали
и електролити.
Помага за поддържането
на
нормална
температура на
тялото в горещините.
Предпазва успешно от глисти и чревни инфекции,
както и от камъни в бъбреците.

МАЛКИ ОБЯВИ
Илиян Любенов от с. Горни Лом
продава овче и козе сирене. Тел:
0889 110 593
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

Сок от манго
Добре познатото ни манго е известно с прозвището
цар на плодовете. Сокът от
манго носи много ползи за
здравето. Антиоксидантните съединения в мангото
предотвратяват възпаления
на дебелото черво, рак на
гърдата и рак на простатата. Мангого
помага за намаляване на холестерола, избистря
тена на кожата и
подобрява зрението.
Сок от ягоди
Сокът от ягоди не е за
подценяване. Ягодата е истинска витаминозна бомба.
Сокът от ягоди подсилва
имунната система, понижава нивата на холестерола и регулира кръвното
налягане. Плодът съдържа
фолиева киселина и витамини от групата Б. Препоръчва се за употреба в
първите месеци на бременността.

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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