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На 05.11.2015 год.
в Заседателната зала
на Община Чупрене се
проведе първото тържествено заседание на
новоизбрания общински съвет, свикано от
Областния управител
на Видин г-н Момчил
Станков.
На него положиха клетва и подписаха
клетвени декларации:
новоизбраните
общински
съветници - Анжело Цветанов
Добричов,
Богомил
Данчов Станков, Георги Емилов Антов, Мария Цецкова Тодорова,
Илиян Георгиев Тонин, Велислава Миленова Вълчинова, Иван
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Антов Луков, Людмила Николова Борисова,
Георги Любенов Георгиев, Цветан Ангелов
Николов и Мая Иванова Йолкичова;
- новоизбраните кметове на кметства на територията на общината:
Кметство Репляна –
Евгени Николов Еленков;
Кметство
Средогрив - Красимир Иванов Кирилов - трети
пореден мандат;
Кметство
Търговище - Иван Радков
Александров;
Кметство
Долни
Лом - Ангел Борисов
Живков;
Кметство
Горни
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Лом – Илиян Любенов
Михайлов – втори пореден мандат;
- новоизбрания кмет
на Община Чупрене
Ваньо Костадинов Костин, на когото населението от общината за
трети пореден път гла-

сува голямо доворие.
Поздравления към
новоизбраните общински съветници и кметове направи г-н Станков
– Областен управител,
пожела им здраве и
успешен мандат и предостави ръководството
на заседанието на найвъзрастния общински
съветник г-н Георги
Любенов
Георгиев,
който пристъпи към
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деловата част – избор
на Председател на Общински съвет Чупрене.
С тайно гласуване
за трети пореден път
за Председател на Общинският съвет Чупрене беше избран г-н Богомил Данчов Станков.

На
проведеното
второ заседание на
Общинския съвет бяха
конструирани Постоянните комисии в състав:
Комисия по икономическо развитие,
бюджет, финанси, данъчна политика и енергетика с председател
Мая Иванова Йолкичова, членове Людмила
Николова Борисова и
Георги Емилов Антов;

Комисия по законност, обществен ред,
административно обслужване, ТСУ, транспорт и по чл.25 ал.2 т.3
от ЗПУКИ с председател Иван Антов Луков,
членове Цветан Ангелов Николов и Илиян
Георгиев Тонин;
Комисия по земеделие и гори, общинска
собственост, екология,
евроинтеграция и еврофондове с председател
Цветан Ангелов Николов, членове Георги Любенов Георгиев и Мария
Цецкова Тодорова;
Комисия по здраве-

опазване и социални
дейности, образование,
култура, спорт, туризъм и вероизповедание
с председател Людмила Николова Борисова, членове Велислава
Миленова Вълчинова и
Анжело Цветанов Добричов.
Кметът на Община
Чупрене поздрави членовете на новоизбраните комисии и призова всички да работят
заедно в единомислие,
за постигане на добри
резултати, в името на
населението на Община Чупрене.

Приключили и отчетени проекти през
месец ноември по ПРСР
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
На прага сме на Новата 2016 година.
Имаме и хубави и лоши моменти, то животът е такъв – труден и изпълнен с предизвикателства. Но най-важното от всичко е
да живеем в мир и разбирателство. Да отглеждаме и възпитаваме децата си на добродетел, и душевна красота, защото те са
нашето бъдеще. Стремя се и давам всичко
от себе си Община Чупрене да е едно хубаво
място за живеене, и ако Бог е рекъл, ще го
правя и занапред.
Честито Рождество Христово! Мирна и
щастлива Нова година!
Нека новата година е красива, като пролетта, топла като лятото, благодатна,
като есента и силна и непреклонна, като
морето през зимата!
Бъдете живи и здрави, щастливи и добротворни.
Нека всичките Ви дела бъдат увенчани с
успех и носят удовлетворение и радост.
Ваньо Костин, кмет на Община Чупрене

На първо място, финансиран от ДФ „Земеделие” по Програма
за развитие на селските райони, мярка 321
се прие от Държавна
приемателна комисия,
получи
разрешение
за ползване и се отчете общински път VID

1180 – Върбовски кантон, Върбово, Чупрене. С приключването
на този обект 100%
от общинската пътна
мрежа е реконструирана.
На второ място финансирани по същата
програма, мярка 313

се въведоха в експлоатация и отчетоха в ДФ
„Земеделие” проектите, свързани с развитието на туризма в общината - „Изграждане
на туристическата инфраструктура – места
за отдих и развлечение,
път и пътека към връх
Миджур” и „Изграждане на туристическа инфраструктура и поста-

вяне на архитектурни
елементи за обслужване на отдиха и туризма
в района на с. Долни
Лом и с. Горни Лом, община Чупрене”.
На следващо масто
по ПРСР, мярка 226 се
отчете проекта „Устойчиво управление на
горите и опазване на
околната среда чрез
създаване на систе-
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БЪДНИ ВЕЧЕР 24 декември

Eдин от най-важните семейни празници. Той е посветен на дома, огнището, но и
на умрелите предци-родственици, които също се считат за
част от семейството.
В различните краища на
страната народът я нарича
Малка Коледа, Кадена вечеря, Вечерня и Неядка. Дори
самото название на Рождественската нощ — Коледа,
няма християнски произход.
В него се откриват срички

от обредите на древните тракийци и южните славяни.
По стара традиция, преди да се нареди празничната
трапеза на Бъдни вечер, стопанинът на къщата запалва
специален пън в огнището,
наречен бъдник. Отначало
разбърква с него огъня, наричайки: "Колкото искрици,
толко пиленца, шиленца,
теленца, дечица в тоя дом!"
После поставя тънкия край
на дръвчето в огъня; там то
остава да тлее цялата нощ
и да поддържа огъня жив.
Дървото е крушово, дъбово
или буково. В предварително издълбана в него дупка се
сипва червено вино, тамян и
зехтин за берекет. Преди да се
сложи в огъня, се запечатва с
пчелен восък. Така приготвен коледният бъдник, наричан още коледник или прекладник, се смята за миросан
и осветен и вече може да бъде
принесен в жертва на божествата. Този обичай е отглас от
стари славянски вярвания по
нашите земи. Според тях, в
деня, когато се очаквало да
се роди дете, мъжът запалвал
осветено дърво, за да прогони
духовете на умрелите преждевременно бебета, покойници,
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зли орисници и вещери. След
покръстването българският
народ запазил този обичай,
но палел миросаното дърво в
чест на раждането на Спасителя.
На Бъдни вечер на трапезата трябва да има 7, 9
или 12 ястия. Това са три от
свещените числа на древноюдейската Кабала. Гозбите
са постни. Задължително се
приготвят сарми, пълнени
чушки и компот от сушени
плодове.
По искрите от огъня пък

се гадае каква ще е
годината.
Колкото
повече са те, толкова
по-богата ще е реколтата, кравите помлечни, а прасетата
- по-тлъсти.
Празничната трапеза се нарежда върху слама на земята в
югоизточния ъгъл на одаята
под иконостаса. На трапезата трябва да има 7, 9 или 12
ястия. Това са три от свещените числа на древноюдейската Кабала. Гозбите обаче
са постни. Трапезата трябва
да е отрупана с всички, което
се произвежда в домакинството: варено жито, варен фасул,
сърми, пълнени чушки с боб
(или ориз), ошаф, туршии,
лук, чесън, мед и орехи, вино.
В някои краища правят също

ЙОРДАНОВДЕН 6 януари

Празнуват: Йордан, Данчо, Дана, Боян, Богдан, Богдана, Росица, Росен

тиквеник, зелник
и малка пита, в
която е скрита
паричка (на когото се падне, ще бъде
щастлив цялата година). В четирите ъгъла
на стаята се поставя
по един орех. Това се
прави, за да се осветят четирите краища
на света.
Преди да започне
вечерята на Бъдни вечер, най-старият мъж

В него участват
коледари - мъже
- ергени, годеници и по-млади, скоро женени
мъже. Подготовката им започва от
Игнажден. Тогава
разучават коледните песни, създават
се
коледарските
групи, определя се водача на групата, който е
по-възрастен и женен.
Облечените празнично
коледари са с накичени с китки калпаци, а в ръцете си носят „шарени тояги“.
Времето за коледу-

Eдин от най-големите
християнски празници. На
този ден св. Йоан Кръстител
кръстил Божия син в реката
Йордан. Тогава Исус бил
на 30 години, но все още
имал малко последователи.
Едва след великото тайнство на кръщаване с вода и
дух той бил готов да служи на хората и да изпълни
своята спасителна мисия.
Това е неговото второ, истинско раждане за хората и
за мисията, която трябва да

в дома прекадява трапезата.

КОЛЕДА 25 декември

Рождество Христово, наричано още Коледа, Божик
или Божич е един от найголемите църковни празници в християнския свят. На
него християните честват
рождението на Сина Божий
Иисус Христос. Според
Евангелието от Лука това
станало в град Витлеем,
провинция Юдея.
Православните християни честват Рождество Христово наравно тържествено
с Великден. При католиците
и протестантите Рождество
е най-почитаният празник.
В България празникът
Рождество Христово е продължение на Бъдни вечер последният ден от великите
пости, който започва от полунощ с обичая коледуване.

ване е строго определено от
традицията — от полунощ
до изгрев слънце на Коледа. В народните представи
тогава се появяват караконджули, вампири, таласъми
и др. свръхестествени същества. Вярва се, че коледарите със своите песни

изпълни. Ритуалите преди
Йордановден и навръх празника са свързани с неговия
основен смисъл – освещаването на кръста, водата и
целия свят. Народът ни нарича този ден още Водици,
Водокръщи и пр.
Старите българи са вярвали, че точно в полунощ
реките спират да текат и
стават лековити. имат сила-
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Десет години пенсионерски клуб в Долни Лом

На 3.11.2015 г. Пенсионерски клуб с. Долни Лом
чества 10- годишен юбилей
от създаването си. Юбилеят
бе отпразнуван с весело
тържество. Присъстваха
гости от клубовете на гр.
Видин, гр. Белоградчик и с.
Чупрене. Уважение и подкрепа към възрастните хора
показаха с присъствието си

общинския кмет Ваньо Костин и новоизбрания кмет
на с. Долни Лом – Ангел
Борисов Живков.
Празникът премина
с представянето на богата
програма от самодейцитедомакини и гости. Духът и
позитивната енергия в клуба са гаранция за неговото
дълго съществуване в бъде-

ще. Дейността му прави живота по пълноценен и деен,
не само на възрастните хора
в селото, а и на не-малко бъдещи пенсионери.
Благодарим на организаторите за този празник,
които отново доказаха древната мъдрост, че живота във
всяка възраст е прекрасен!

Община Чупрене във Венеция предколедно
По традиция община Чупрене в
края на всяка година си подарява по
един незабравим спомен – една екскурзия в чужбина. Тази година предизвикателството бе Венеция. Много
красота, вино и романтика съчетани
в едно. Не случайно хората казват
„Виж Венеция и умри…” Наистина
си заслужава да се види. Пожелаваме
го на всички!
та да ги прогонят.
През нощта срещу празника, в потайна доба, небето "се отваря" и сам Господ
застава на небесната порта
и изпълнява желания. Който
дочака и успее да види чудото с очите си, и да изрече
онова, което най-много иска,
ще бъде възнаграден. Желанието ще се сбъдне.
Водата се освещава. След
службата с тържествено
шествие се отива на реката и попът хвърля кръста.
За него скачат нечетен брой
младежи. Който успее да
го открие, ще бъде здрав и
щастлив. Той обикаля с реликвата и получава отвсякъде дарове. Кръстът може да
се откупи с наддаване. Също

и кумството в местата, където се избира кум за цялото
селище.
От светената вода се носи
вкъщи, ръси се, пие се за здраве, пази се за лек през годината. Някое от момичетата сипва по малко във врата на всеки
от семейството, а именниците
направо залива целите.
Болните се къпят или
пръскат с вода, взета от мястото, откъдето е изваден кръстът, за да оздравеят. Всеки
отпива по глътка вода на
гладно, измива лицето и ръцете си за здраве. На реката

Проект „Независим живот”
Община Чупрене спечели проект „Възможности за независим живот на хора с увреждания и хора над 65 г. с ограничения в самообслужването в община Чупрене” по Схема
„Независим живот“ по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси 2014 - 2020“.
Предвижда се създаване на Център за почасово предоставяне на социални услуги в домашна среда. В проекта е
предвидено услугите да се предоставят 18 месеца.
Във връзка с изпълнение на дейностите по проекта, до
края на месец декември 2015 г. ще започне прием на документи за набиране на потребители на услугата, както и
за набирането на преки доставчици на услугите – „личен
асистент”, социален асистент” и „домашен помощник”. На
всички кандидати за потребители на социалните услуги
по проекта ще бъде изготвена индивидуална оценка на потребностите, според която на всеки един ще бъдат предоставени услуги, от които той има нужда.
Основната цел на проекта е да се подобри качеството
на живот и достъпа до услуги на хората с увреждания (в
това число деца) и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване, с цел преодоляване на последиците от социалното изключване.

Приключили и отчетени
проекти през
месец ноември по ПРСР
ма за откриване на горските пожари в ранен стадий
и мониторинг на околната
среда”, които включва изграждането на противопожарна кула в землището на
с.Горни Лом автоматична

тената вода.
ТРАПЕЗА
На трапезата се редят
прясна пита, колачета, сарми
с кисело зеле, пълнени чушки, зеле, фасул, свинско със
сурова туршия, орехи, вино.
се носят иконите от вкъщи,
топят се и се освещават. Момите умиват лицата си, за да
са бели и червени през годината. Топи се палешникът от
ралото, за да е бяло житото. В реката се хвърлят три
трески от бъдника, да се изтече всяко зло. На стомните
се връзва кръст от босилек.
От светената вода се слага
във виното и зелевия сок, да
не се развалят. С нея се накисва и квасът за хляба.
След връщане от църква насред къщата се слага
брадва с острието нагоре и
се прескача, за да се спрат
болестите. Който скочи найвисоко, той пръв напива све-

ИВАНОВДЕН 7 Януари

Имен ден: Ваньо, Bаня,
Еньо, Енчо, Жан, Жанa, Жанета, Ивайла, Ивайло, Иван,
Ивана, Иванкa, Иваниела,
Иванинa, Ивелин, Ивелина,
Ивета, Иво, Йоан, Йоанa,
Йовка, Йовко, Йонка, Йонко,
Йончо, Йото, Калоян
Този ден християнската
църква отрежда на най-великия от пророците, който ревностно проповядва идването
на Христос сред хората - на
Йоан Кръстител или Предтеча. Светецът се почита като
покровител на кумството и
побратимството. На Ивановден продължават обичаите и
обредите, свързани с вярата

наблюдателна станция , ретланслаторна станция и контролен център в сградата на
община Чупрене. Оборудването по проекта е съобразено с последните иновации в
областта на превенцията на
горските пожари.

в чудодейната здравеносна
сила на водата. Къпят се булките и младоженците, които са се оженили през тази
зима до Ивановден; къпят
се всички именници; къпят
се годените моми и ергени.
На Ивановден на обед младоженците отиват на гости в
дома на своите кумове и им
носят кравай, млин, ракия и
вино. Кумовете ги канят на
тържествена трапеза. Младите гостуват и на девера.
На Ивановден ергените
къпят момите, окъпвани са
младите мъже и именниците. В Югозападна България
къпят младоженките и малките момиченца до 1 г. Обредното къпане включва и
разменянето на подаръци,
както и гостувания и празнична трапеза. Народната
представа за св. Иван като
покровител на кумството и
побратимството определя
гостуванията у кумовете.
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БУХТИ, КОИТО СЕ
ОБРЪЩАТ САМИ
ПРОДУКТИ
2 бр. яйца
3 с.л. захар
5-6 с.л. олио
1 ч.ч. кисело мляко
10 г бакпулвер
2 ч.ч. брашно
200-300 г сирене
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
Яйцата и захарта се разбиват
с миксер. Добавят се олиото, киселото мляко, бакпулвера, като
се продължава разбиването с
миксер. Накрая се слага брашното. Когато тестото добие необходимата гъстота (трябва да
е малко по-гъсто от кексово), се
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добавя и натрошеното сирене.
Бухтите се пържат в дълбока
тенджера, в много олио, като с
помощта на 2 чаени лъжички
се оформят топчета с големина,
колкото орех. Когато са готови
от едната страна, бухтите сами
се обръщат от другата. Котлонът не бива да е много силен, за
да не останат сурови отвътре.
По желание в тестото може
да се сложи повече захар, ванилия и стафиди, вместо сирене, и
така ще се получат фантастични сладки понички.
Другата идея е да се сложи
повече захар и ванилия, и когато изстинат, с шприц да се
инжектира млечен крем във вътрешността на поничките.

ЛУКУМАДЕС
ПРОДУКТИ
3 ч.ч. брашно
7 г суха мая (1 пакетче)
2 ч.ч. вода
1 ч.л. захар
2-3 щипки сол
1 бр. яйце (по избор)
олио
мед, орехи, канела за гарниране

ЗДРАВЕ ПРЕЗ ЗИМАТА

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
Разтворете маята в 1/2 ч.ч.
топла вода и прибавете захарта.
Изчакайте да се надигне и да
оформи *капаче*. В купа поставете брашното, едно яйце (по
желание), 2-3 щипки сол, останалата част от топлата вода и
вече разтворената мая. Разбъркайте сместа добре. Покрийте
купата с навлажнена кърпа и
оставете за час да втаса. Когато сместа е бухнала, загрейте в
дълбок съд (тенджера) достатъчно олио, така че мекичките
да плуват в мазнината. С помощта на 2 лъжици загребвайте от
сместа, оформяйки топченца,
които след това потопете в горещата мазнина. Готовите лукумадес можете да сиропирате с
меден сироп или залеете с мед,
да поръсите обилно със смлени
орехи и канела.

Есента е важен сезон, защото трябва да
подготвим нашите тела за зимата. Започнете да се храните с орехи и други полезни храни,
за да бъдете здрави
Орехите, знаете, са полезни за мозъка, защото
са богати на фосфор. Те усилват паметта и концентрацията.
Важно е денем да изяждате поне ядките на 2
ореха в продължение на 1 месец, за да усетите
отличните резултати.
Пийте
чайове.
В студеното
време на човек
не му се пие
вода,
защото
му е студено,
но пък организмът има нужда
от хидратация
дори в студа.
Затова
пийте
билкови отвари, черен чай, зелен чай, какао, чрез
които тялото ви винаги ще набави необходимите
течности, важни за работата на черния дроб, мозъка, бъбреците. Като стана въпрос за бъбреците,
когато през зимата пием малко течности, те залиняват, задържат песъчинки, могат да се образуват
и камъни.
Важно е да ядете тиква. Може да бъде печена
или задушена с вода, тиквата подпомага работата на бъбреците и цялата отделителна система,
помага излишните натрупани течности да бъдат
изхвърлени от организма.

МАЛКИ ОБЯВИ
Приключи задоволяването с дърва на населението за предстоящия зимен период.
Ивайло Костин от Долни Лом
продава картофи, 0886 699932
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
Илиян Любенов от Горни Лом
продава мед. тел.: 0889 110 593
Илко Здравковски от Горни Лом
продава мед. тел.: 0886 278 037

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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