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В началото на месец март Община Чупрене сключи споразумение с Министерство
на труда и социалната
политика.
Предметът на това
споразумение е финансиране на дейностите за реализация на

www.chuprene.com

одобрения с Решение
№1/25.02.2016 г. на
Управителния съвет
на Проект „Красива
България” обект по
мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените
места”: Енергоефективни мерки сграда

март, 2016

кметство с. Долни
Лом, находящ се на
ул.”Миджур” №1, ПИ
107, кв.33 по плана на
с. Долни Лом.
Дейностите за реализация на обекта ще
се изпълнят през лятото на настоящата година. В изпълнението ще
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се включат няколко
регистрирани безработни от общината.
Общият
бюджет
за
горецитирания
обект е в размер на 65
897 лева, в т.ч. 32 290
лева финансиране от
МТСП и 33 607 лева
съфинансиране от об-

щината.
Ще бъдат изпълнени следните видове
строително ремонтни
работи:
Подмяна на дограмата на кметството, топлоизолация на
сградата, включваща
външна топлоизола-

ЦЕНА 0.30 ЛВ.

ция, шпакловка, грунд
и минерална мазилка,
вътрешна топлоизолация таван с минерална
вата, ремонт на покрива, подмяна на улуци
и водосточни тръби,
вътрешно боядисване на всички стаи на
кметството и др.

ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ „НОВИ
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА”

На 29.02.2016 г.
приключи
проект
„Нови
възможности
за грижа“, финансиран по ОПРЧР, в който Община Чупрене
участваше като партньор на бенефициента
по проекта – Агенция
„Социално подпомага-

не” към МТСП.
За периода на проекта, от 18.05.2015 г. до
29.02.2016 г., услугата „личен асистент” е
предоставена на общо
18 потребители, в това
число деца с увреждания, хора с увреждания
с ограничения или невъзможност за самообслужване, хора над 65
г. с ограничения или
невъзможност за самообслужване, самотно
живеещи тежко болни
лица.Като резултат от
участието си в проекта потребителите по-

лучаваха подкрепящи
дейности във връзка
с тяхното битово обслужване и социализация, което значително
подобри качеството на
техния живот, и помогна за преодоляване на
социалната изолация.
Потребителите на
услугата „Личен асистент“ бяха разпределени по села, както следва:
с. Чупрене – 2 потребители;
с. Търговище – 2
потребители;
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Честита
		 Баба
			 Марта!
ЧЕСТИТА
		
ПЪРВА
			
ЮПРОЛЕТ!

ТОРЛАЦИТЕ, ИНТЕРЕСНИ И В ЯПОНИЯ

Японски учени посетиха община
Чупрене на 16 март. Техният интерес провокирал местният вестник
„Торлаци”, на който те случайно
попаднали в Националната библиотека в София. По телефона те
се свързват с главният редактор на
вестника - Цветелина Радкова. Първият контакт е осъществен. След
което последва среща в град Монтана, която приключва с покана за
посещение на място в общината.
Единият от тях Макото Кимура е
доктор по история, преподавател в
три частни университета в Япония
и в Токийския държавен университет, специалност „История на балканите”.
От 1988 година периодически
пребивава в България и на Балканите. Изучава с интерес торлашката
общност. Всичко, което е история за

него представлява огромен интерес.
Кмета на общината Ваньо Костин,
в ролята на любезен домакин посрещна гостите от Япония с уважение и интерес. След което в пенсионерският клуб за тях бе подготвена
изненада от нашите „чупренски самодейки”. Те представиха всичко
„торлашко” в натюр – и песни, и
сценки, и гозби. Японците бяха очаровани от топлото гостоприемство,
от традицията и културата на така
наречения торлак, и не на последно
място от красивата природа. Тук е
мястото до отбележим, че те пътуваха от Превала до Чупрене един час,
защото не можеха да продължат без
да снимат, поради което се извиниха, че не са по японски точни. Тези
снимки и спомени ще стигнат чак
до Страната на изгряващото слънце,
а пък в бъдеще… дай Боже повече!
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ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА”
с. Върбово - 3 потребители, в т.ч. 1 дете;
с. Репляна – 1 потребител;
с. Средогрив – 3 потребители;
с. Горни Лом – 7 потребители, в т.ч. 1 дете;
Като лични асистенти за периода бяха
назначени общо
16
лица в трудоспособна
възраст, от които поголяма част са близки
и роднини на потребителите.
Всички
лични
асистенти преминаха

въвеждащо и поддържащо обучение за предоставяне на почасови
услуги на потребителите и усъвършенстване на уменията им при
обгрижване на възрастни хора и лица/деца с
увреждания.
В изпълнение на
Дейност 3 и Дейност
5 на проект „Нови възможности за грижа” в
Община Чупрене с цел
осигуряване на достъп
до здравни услуги на
потребители на социалната услуга „личен

асистент“ от 01.02.2016
г. бяха наети 1 медицински фелдшер и 2
медицински
сестри.
Те проследяваха жизнените показатели на
потребителите, даваха
съвети за хигиенно ди-

етичния режим и други дейности в рамките
на своята компетентност.
Във връзка с изпълнение на Дейност 6
по проект „Нови възможности за грижа“,

Община Чупрене в
качеството си на партньор по реализацията
на проекта на местно
ниво, създаде необходимата организация и
проведе на 28.01.2016
г. супервизия на наетите лични асистенти.
Предварително се координираха действията за провеждането на
супервизията с определения супервизор от
дирекция „Социално
подпомагане“ гр. Белоградчик. Целта на
супервизията бе на-

сочване и оказване на
професионална подкрепа на практикуващите лични асистенти,
за справяне с проблеми
от по - сложен характер
при възникнали ситуации с потребители.
За отчитане на
качеството на социалните услуги и изпълнението на индивидуалните планове на
потребителите ежемесечно се извършваше
мониторинг на услугите в домовете на потребителите.

Ден на Освобождението на България от османска власт – 3 март една дата, която не трябва да забравяме, Българи!
Денят на Освобождението на България
от османско иго е националният празник на
България. Той се чества всяка година на 3
март в чест на подписването на Санстефанския мирен договор на
тази дата(19 февруари
стар стил) през 1878 г.
От 1396 до 1878 година България е част от
Османската империя.
В резултат на победата
на Русия в Руско-турската война през 1877
– 1878 г. държавността
на страната е възстановена под формата
на васално Княжество
България.

На 3-ти март 1878 г.
е подписан Санстефанския мирен договор
между Русия и Османската империя. От руска страна договорът е
подписан от граф Николай Павлович Игнатиев.
По силата на Санстефанския договор в
българските граници
влизат Южна Тракия
(до Бяло море), цялата
територия на Македония на югозапад и
Добруджа на североизток. В западната част
на страната е включена източната част на
днешната Сърбия.
През лятото на 1878

г. в Берлин на конгреса на великите сили на
Европа по настояване
на Австро-Унгария и
Англия,
Санстефанският мирен договор е
променен и границите
на България са силно
редуцирани.
Няколко милиона българи
остават извън новата
държава. Това води до
приемането на българската национална
доктрина – обединението на разбитите български земи от
Берлинския договор.
Десетилетия напред
историята на страната
е тясно свързана с тази
доктрина.

На този ден се вдига националното знаме
и се поставят венци на
паметника на Незнайния воин в София, в
паметта на българите,
загинали в борбата за
освобождението
на
Отечеството. Вечерта на площада пред
Народното събрание,
до паметника на Цар
Освободител – Александър II се провежда
тържествена заря-проверка. Гражданите поставят венци и цветя
на паметника на загиналите за освобождението на България
руски, финландски и
румънски войници.

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНА ТУРИСТИЧЕСКА
БОРСА „ВАКАНЦИЯ & СПА ЕКСПО”
От 11 до 13.02.
2016 г. в Интер
експо център се
проведе 33-та
Международна
туристическа
борса
„ВАКАНЦИЯ &
СПА ЕКСПО”

Това е най-мащабният
туристически
форум в България,
предназначен за професионалисти и широка публика, който
представя всяка година
различни иновации в
областа на туристи-

ческото предлагане и
рекламата. Изложителите са туроператорски фирми и агенции,

хотели, балнеоложки
курорти и СПА центрове,
национални
туристически
орга-

низации, асоциации и
сдружения, общини от
България и целия свят,
които тази година бяха
380.
Община Чупрене
се представи на общ
щанд с общините Видин, Кула и Белоградчик.
На щанда бяха
представени рекламни
брошури и картички с
културните и исторически забележителности, къщи за гости и
туристически маршрути на територията на
общината.

Община ЧУПРЕНЕ

Заповядайте в салона
на читалището в
с. Чупрене на
1 АПРИЛ ОТ 18.00 ЧАСА

Участват състави на
читалищата от общината.
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БАБА МАРТА В
ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ
Първи март - празникът на Баба Марта.
По традиция на този
ден хората си подаряват мартеници за здраве и сила. Празникът
се свързва и с началото
на пролетта.
Връзването на мартеници може да се
обясни като древен

езически обичай, който се спазва все още в
България и на Балканския полуостров. Традицията е запазена и
в Румъния и Молдова,
където мартеницата се

нарича мърцишор, както и сред някои територии с български етнос
в съседни страни - Македония, Северна Гърция и някои области в
Албания.
На 1 март и животните също трябва
да бъдат закичени с
мартеници за здраве.

мартеница представлява връв от усукан бял и
червен конец, най-често вълнени. Цветовете
имат строга символика
- червеното е цветът на
кръвта и живота, а бялото на чистотата и радостта. Комбинацията
се приема за талисман
против уроки, затова
Традицията повелява се използва и в други
мартеницата да остане обреди - с мартеница
закичена, докато прис- се украсяват сватбенитигнат първите щъркели или цъфнат плодните дръвчета.
Традиционнат а

ственият женски месец, той е месецът на
зачатието на пролетта
и земята, която ще роди
лятото и плодородието. Според народните
вярвания Баба Марта,
облечена цялата в червено, е сестра на Голям
и Малък Сечко (януари
и февруари) и е много
сърдита, защото двамата й братя всяка година
изпиват виното и не я

те китки, или котлето,
в което се дои първото
мляко на Гергьовден,
или пък се връзват
събраните билки на
Еньовден.
Месец март е един-

оставят да го опита. От
настроението й обаче
зависи дали ще е слънчево или облачно, затова спазването на традициите е и за да бъде
умилостивена.

Както всяка година, така и сега,
баба Марта не подмина община Чупрене. През март тук се правят много
празници. По традиция баба Марта ни
навестява, връзва мартеници на деца,
ученици, общинари и всички хора, де
що срещне по площада.
Възпитаниците на училищата и
детските градини в Чупрене и Горни
Лом представят свой творения, и правят изложба на мартеници и картички. Техните произведения са показани
на таблото в сградата на общината.
Всяко дете, което се е постарало, получава „Грамота” и шоколад! По трудолюбивите получават и по две награди.
Поздравления, деца!!! Бъдете все така
трудолюбиви и отговорни!
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Честита Баба Марта!

В ДОЛНИ ЛОМ ЧИТАЛИЩНИТЕ ДЕЯТЕЛИ
И ПЕНСИОНЕРИТЕ СЪЧЕТАХА ДВА
ПРАЗНИКА В ЕДНО - 3 МАРТ И 8 МАРТ

На 1-ви март Баба Марта закичи със своите мартенички деца и самодейци
от село Горни Лом
Бяло и червено!
За живот и здраве
тъй е отреденочак до първа пойна птица
да ни вържат на ръчица,
на ръчица, на косица
бяло и червено,
бяло и червено!
За живот и здраве
тъй е отреденода ни кичат по премени
на деца засмени!
На 04.03.2016г. в салона
на читалището на с. Горни
Лом се състоя тържество
посветено на празниците
през месец март.
Отбелязани бяха Баба
Марта,
Националният
празник - 3-ти март и международният ден на жените- 8-ми март.
В празничната програма участие взеха децата от
ЦДГ, ученици от ОУ, самодейци на читалището и
танцова група от гр. Белоградчик.
Честит
празник,
скъпи жени баби, майки, съпруги, сестри и
приятелки!
На 08.03.2016г.
в пенсионерския
клуб на с. Горни
Лом се проведе осмомартенско тържество.
Избрана бе "мис Горни Лом"- Василка Иванова.
За участие в кулинарната изложба бяха представени
две ястия.
Всички участници получиха поощрителни награди.
Празникът премина в смях и забавление.

5

бр. 2, март 2016

В Община Чупрене от
01.11.2015 г. стартира изпълнението
на
проект
BG05M9OP001-2.002-0073
„Възможности за независим
живот на хора с увреждания
и хора над 65 г. с ограничения
в самообслужването в община Чупрене” по процедура
на директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002
„Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

2014-2020 г.
Общата стойност на проекта е 494 609.56 лв., а срокът
за изпълнение е 21 месеца.
През месец Февруари и
м. март 2016 г. кмета на общината г-н Ваньо Костин
подписа трудови договори с
42 лица назначени като домашни помощници и лични
асистенти, които ще обслужват 119 потребители на територията на община Чупрене
със срок 18 месеца .
В период на оценка са

още 15 лица , които се прехвърлят от проект "Нови възможности за грижа", който
беше със срок до 29.02.2016
г. и същите лица ще бъдат назначени през м. април 2016 г.

В момента тече ремонт на читалището в с. Репляна със собствени средства от
капиталова програма на община Чупрене.

Откриване на изцяло ремонтиран и оборудван пенсионерски клуб в с. Търговище.

Празнуване на 8 март в село Средогрив.

ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ЧУПРЕНЕ
На 29 февруари 2016 год. в Заседателната зала на Общинския съвет Чупрене при пълен кворум се проведе
редовно заседание на Общинският съвет, ръководено от
Председателя му г-н Богомил Станков.
В предложения и одобрен от общинските съветници
дневен ред бяха разгледани и приети материалите, свързани с изразходване на бюджетните средства, предоставени на читалищата от общината под формата на субсидия.
Разисква се дейността и участието на читалищата в традиционния Торлашки фолклорен събор – една от формите
за популяризирането на общината, който с всяка измината
година се разширява и добива все по-голяма популярност,
включително и с международни участия. Беше приета и
Програма за развитие на читалищната дейност в Община
Чупрене за 2016 год.
По предложение на Кмета на Община Чупрене г-н Ваньо
Костин, общинските съветници приеха Програма за управление на Община Чупрене за срока на мандата 2015 – 2019 год.
Отчетният доклад за дейността на Местната комисия по
Закона за борба с противообществени прояви на малолетни
и непълнолетни за 2015 год., изготвен от Секретаря на МК,
беше дискутиран и приет от общинските съветници.
Съгласно изискванията на т.VІ от Плана за действие на
община Чупрене за интегриране на българските граждани
от ромски произход и други граждани в уязвимо социално
положение, живеещи в сходна на ромите ситуация, Общинският съвет прие Годишния доклад за 2015 год.
По постъпилия материал в Общинския съвет от отдел
„Закрила на детето” гр.Белоградчик, беше приет Отчет на
Общинската програма за закрила на детето за 2015 год. и
Общинска програма за закрила на детето 2016 год. в Община Чупрене. Споделени бяха трудностите, които се срещат в процеса на работа, тъй като това са проблемни деца,
предимно от ромски произход и бе изказа благодарност на
Кметовете на Горни Лом и Репляна за оказаното съдействие от Главния експерт от отдела г-жа Венетка Големшинска.
Взети бяха решения за управление и разпореждане с
общински имоти, и бе приет Годишен план за ползването
на пасища, мери и ливади в Община Чупрене за 2016 год.
По внесеното предложение, относно изпълнението на
Общинската програма за управление на отпадъците за
2015 год., г-н Костин подчерта, че общината направи доста
неща в тази насока през 2015 год. – закупи камион за сметоизвозване и нов тип контейнери, машина за пресоване
на пластмасови бутилки и направи кошове за събиране на
същите и т.н., то в тази насока има още да се работи, тъй
като на този етап общината сама се справя с тази дейност,
а ползване услугите на външни фирми би довело да непосилни разходи за общината. След проведената дискусия и
споделените наблюдения за „човешката дейност” на някои
места покрай речните корита и проблема с безстопанствените кучета, Отчета на програмата беше приет.
Заседанието закри г-н Станков, който пожела ползотворна работа на всички общински съветници и служители
от Общинската администрация.
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Сладкиш за кафе
Продукти:
• 4 бр. яйца
• 150 г захар
• 2 с.л. какао
• 4 с.л. вода
• 100 г орехи рязани
• 250 г брашно
• 1 ванилия на прах
За крема:
• 75 г масло
• 1 бр. яйце
• 150 г пудра захар
• 2 ч.ч. орехи мляни
• 1 ванилия на прах

Начин на приготвяне
Разбиват се яйцата със
захарта, прибавя се какаото,
разбито с водата, брашното,
ванилията и нарязаните оре-
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хи. Пече се в 30 см тавичка
намазана с олио и поръсена с
брашно на 150-180С (градусите се определят мощността
на фурната) за 30-40 минути.
Като изстине сладкиша се намазва с крем и се поръсва със
смлени орехи.
За крема: маслото и яйцето се разбиват, прибавя се
пудрата захар, ванилията.
Не се използват набухватели.

Козунак на конци
Необходими продукти:

• 1 кг брашно
• 6 бр. яйца
• 200 г масло или 1:1 масло и олио
• 200 г захар
• 1 кубче мая
• 250 мл прясно мляко
• настъргана кора на 1
бр. лимон или есенция
• 1 с.л. ром
• бадеми за украса
• 1/3 ч.ч. стафиди
• щипка сол
• 1 бр. белтък
Начин на приготвяне
Брашното се пресява в
дълбока съдина. Отделно с
миксер изключително добре

се разбиват яйцата със захарта, към тях се прибавят лимоновата кора (или есенцията)
и лъжицата ром. Млякото се
затопля до малко повече от
телесна температура - трябва съвсем леко да напарва на
пръста. В него се натрошава
маята, добавят се щипка сол,
1 с.л. захар и 1 с.л. от брашното и се дръпва настрани.
В дълбокия съд, пресятото
брашно се оформя като кладенче, в което се изсипват яйчената смес, млякото с маята.
Започва се замесване на тестото. Размесва се добре, докато не се получи хомогенна
смес. В началото ще се получат бучки, не се плашете, нормално е. Просто размесвайте
усърдно и в края на краищата
ще имате нормално, свястно
тесто. В зависимост от брашното, което използвате, както
и от големината на яйцата, е

възможно да не ви достигне
брашно, или пък да ви остане. Тестото трябва да е меко,
лесно за размесване, но да не
залепва здраво за пръстите.
Ако не ви достига брашно,
просто ще добавите колкото трябва. Веднъж замесено,
тестото се вади от съда и се
слага на набрашнената маса.
Следва втора част от
действието - вкарването на
маслото в него. За тази цел
маслото се разтопява предварително, като се внимава
много да не започне да се
пържи. Всъщност, лесно се
разтапя в микровълнова, но
и да нямате микровълнова става перфектно и на котлон.
Тестото се разстила с ръце
на масата и се намазва с разтопено масло. Захлупва се
като плик, след което пак се
разстила на масата. Пак се
намазва с маслото и пак се
захлупва и това се повтаря,
докато не свърши всичкото
масло. Ако тестото започне
да залепва за масата, тя се
наръсва с брашно. Целта на
това упражнение е да се получат много пластове в тестото,
така че да се сдобием с класическия козунак - на конци.

Измесеното тесто се слага в
по-голяма съдина и се оставя
на топло, за да втаса. Когато
е уголемило двойно обема си,
се пристъпва към оформяне
на козунаците. Там вече всичко зависи от въображението
ви: дали ще си ги направите
на плитка, дали на руло - въпрос на вкус. Ако ще правите руло с мармалад, е добре
върху разстлания мармалад
да се наръсят смлени орехи,
за да не се разтече из формата за печене. Самата форма се
намазва с масло, наръсва се
с брашно и в нея се поставят
оформените козунаци.
Оставят се да втасат както
са оформени и след това отгоре се украсяват с бадеми,
лешници или каквото предпочитате, намазват се само с
разбит белтък (така не загарят), при желание се наръсват
със захар и се пекат.
В началото се слагат в
добре загрята фурна на 220
С, но след десет минути намалявате на 180 и печете още
половин час. Поглеждате периодично и ако видите, че отгоре започват да се препичат,
слагате алуминиево фолио, за
да не изгорят.

МАЛКИ ОБЯВИ
Мишо Михайлов от Долни Лом продава Мерцедес 190Д в отлично състояние, 0895 515 280
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

ТАЛОН за безплатна гражданска обява
/до 10 думи/

Вестник ТОРЛАЦИ
месечно издание на Община Чупрене ISSN 1314-815X
Редактор: Цветелина Радкова
Коректор: Корнелия Антова
Младен Младенов
Предпечат: Надежда Петрова

Адрес:Чупрене, А. Балкански 55
Контакти: 0885 274030
e-mail: v_torlaci@abv.bg
факс: 09327/2402

Изпращайте на адрес: Чупрене, ул. А. Балкански 55
или на e-mail:v_torlaci@abv.bg /текстът на обявата да е написан на кирилица/

