ISSN 1314-815X

www.chuprene.com

юли, 2016

БРОЙ 5 (30) ГОДИНА 4

ЦЕНА 0.30 ЛВ.

В ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ БЕ ОТКРИТ
ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕН ТИП
На 10.06.2016 година
в село Върбово бе открит
Център за настаняване
от семеен тип за възрастни хора с психични разстройства.
Кметът на община Чупрене Ваньо Костин и Илияна Веселинова - директор
на Дирекция „Социално
подпомагане” гр. Белоградчик, прерязаха лентата.
Гости на тържеството

ЛОВНО – РИБАРСКО СДРУЖЕНИЕ „МИДЖУР” С.ЧУПРЕНЕ
СЪВМЕСТНО С ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ И СЪДЕЙСТВИЕТО НА НЛРС – СЛРБ
организират:

ТРЕТИ СЕВЕРОЗАПАДЕН ЛОВЕН СЪБОР
ЧУПРЕНЕ 2016Г. ,
който ще сепроведе на 05 и 06 септември 2016г.
на площада в с.Чупрене.

Очакват Ви киноложка изложба, стрелба с въздушна пушка,
изпитание гатер, състезание „Свети Хуберт”, томбола и други забавни
игри с много атрактивни награди.
За доброто настроение ще има музикално-забавна програма и концерт
на оркестър „Южен Вятър” и солисти.
Заявки за участия и записвания на посочените контакти:
Владислав Антонов – Ръководител на сдружението: 0879 33 01 91,
e-mail: lrsmidzur73@abv.bg
Богомил Станков – Председател на сдружението: 0886 250 756,
e-mail: bogomil_stankov@abv.bg

бяха кметове на населените
места от общината, общински съветници, представители на Д”СП” Белоградчик,
жители на село Върбово.
Тържествен водосвет за
здраве и успех на начинанието отслужи Негово Преосвещенство Белоградчишки епископ Поликарп.
Сградата бе напълно
обновена и приспособена
за социален дом със сред-

ства осигурени по проект,
финансиран от Публично
– инвестиционната програма „Растеж и устойчиво
развитие на регионите”. По
проекта и изпълнено преустройство на стаите на
всички етажи – нови санитарни възли за всяка самостоятелна стая от по двама
души, дневна, канцеларии
за персонала, кухня, столо-

на стр. 2

В Горни Лом идните
дни предстои да бъде открит „Музей – етнографска
къща”.
С дейното участие на
Цветелина Радкова – пиар
на община Чупрене, със
съдействието на Читалище
”Нов живот-1927”, начело
с Йорданка Здравковска,
отличното отношение и
помощ на кмета на Горни

на стр. 2

ОБЯВА

На 30.07.2016г. /събота/ в с. Горни Лом ще се проведе

ТРАДИЦИОННОТО ИЗКАЧВАНЕ НА ВР. МИДЖУР
За желаещите да изкачат върха:
- тръгване в 07:00 часа от “Заставата”
ВАЖНО!!!
НОСЕНЕТО НА ЛИЧНА КАРТА Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!
ЗАПОВЯДАЙТЕ!

ПРАЗНИК НА ЧУПРЕНСКИЯ БАЛКАН
На 06.08.2016г. /събота/ в местността „Бекинска шобърка”,
ще се проведе

ТРАДИЦИОННИЯТ ПРАЗНИК НА БАЛКАНА
Всички, които желаят, обичат природата и Чупренския Балкан,
могат да заповядат и да се насладят на красотата и величието
на този чуден райски кът!
ЗАПОВЯДАЙТЕ!
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Лом – Илиян Любенов, и средства
на общината тази идея бе осъществена.
Поповата къща отразява бита
и живота на селото през ХІХ век.
Къщата е собственост на Бояна
Михайлова Попова и Михаил Иванов Попов от с. Горни Лом. Те са
били заможно семейство за времето си (или както казват Горноломци
– „най-богатите и образовани хора
в селото”).
За Михаил Иванов Попов знаем,
че е бил кмет на селото от 1939 г.
до 1942 г. Община Чупрене закупува къщата от наследничката Елена
Георгиева Георгиева през 2007г. с
цел създаване на музей.
Всички предмети, които са в
къщата са дарение от жителите на
Горни Лом. Едно голямо Благодаря
на всички Вас!
Мебелировката в къщата принадлежи на собствениците, а по-

бр. 5, юли 2016

малка част е дарение от Цветелина
Радкова.
Голяма благодарност дължим
и на Георги Любенов Георгиев –
майстор-дърводелец от Горни Лом,
който направи всичко, което беше
нужно за интериора и изработи, и
дари табелката „Поповата къща”!
Хиляди благодарности на баба
Гана и баба Веска, че се справила с
трудната задача, да насноват стана.
Почти не останаха баби, които да
знаят този стар занаят, за съжаление!
И не на последно място похвала и признание заслужават младите момичета от „Програмата за
заетост на млади хора” Недка и
Венета, който свършиха най-трудоемкото. Благодарим Ви момичета!
Бяхте много стриктни и отговорни!
Скъпи жители на село Горни
Лом ЧЕСТИТО И ЗАПОВЯДАЙТЕ!

В ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ БЕ ОТКРИТ
ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ
ОТ СЕМЕН ТИП
от стр. 1

ва, пeрално помещение, котелно и
др.
Изпълнeни се нови водопроводни, канализацционни, електро и
отоплителни инсталации. Дограмата е изцяло подменена. Сградата е
санирана с топлоизолация по всички фасади и покривната плоча.
Обзавеждането на центъра е дарение от Международен женски
клуб гр. София..

РОДЕН КРАЙ
Аз израстнах във Балкана
дето Миджур се синей.
Три уши се възвисяват, а
Ломът тихичко тече.

В новия Център за настаняване
от семеен тип, ще бъдат настанени
15 лица с психични разстройства.
За тях ще се грижи персонал от 13,5
души – медицински сестри, санитари и социални работници.
С разкриването на тази нова
услуга за община Чупрене продължаваме изпълнението на дейностите, заложени в общинската и
областна стратегия за развитие на
социалните услуги.

СЪДБА
Ти си птица лекокрила
със разтворени криле
и летиш на воля без
отскубнато перце

Край с природа чудновата
с бор, ела и смърч във резервата.
Със високи върхове, покрити
с дебели снегове

Ти не скриваш се в орляка
и не те е страх, че баща ти
е орела и лети над теб.

А сред буки и дъбрави
и изпъстрени с цветя ливади,
ти унасяш се в забрава
от птичата надпява.

Ти не чувстваш мъка болка
и не те е страх, че ще останеш
във живота без последното перце.

Любомир Илиев
/Карапанджин/

Любомир Илиев
/Карапанджин/
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ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ ПРИКЛЮЧИ
ОБЕКТА ПО ПРОЕКТ
„КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” ЗА 2016 Г. „ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ
СГРАДА КМЕТСТВО С. ДОЛНИ ЛОМ”
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"Глухите баби" на Първия Национален
фолклорен събор "ЛЕДЕНИКА"

На 16.07.2016 г. приключи работата по обекта, съгласно договор за СМР от 05.05.2016 г. Изпълнител на обекта
беше фирма ЕТ”Гайдаров 75-Велин Гайдаров”. Стойността
на изпълнените СМР е 58800 лв. с ДДС и включва:

На 25.06.2016 година
самодейците от читалище
"Христо Ботев 1897" село
Чупрене взеха участие в
Първия Национален фолклорен събор "ЛЕДЕНИКА" гр. Враца. Те се пред-

- Саниране на цялата сграда с топлоизолация
- Топлоизолация на тавана с минерална вата
- Външна минерална мазилка
- Подмяна на дограмата - прозорци и външни врати
- Ремонт на покрива – подмяна на керемидите, измазване комините
- Вътрешно боядисване на всички стаи и коридори
- Циклене и лакиране на паркета
- Боядисване на вътрешните врати
- Настилка от гранитогрес на терасата
- Боядисване на парапетите и др.
Работата на обекта започна на 16.05.2016 г. На обекта
работиха 6 души безработни от община Чупрене за времето
по договора – два месеца.

ставиха с изпълнението на
женска певческа група и хумор "Глухите баби" в изпълнение на Руска Доцинска и
Тодорка Корчина.
На 26.06.2016 година бе
участието на самодейния

колектив при Н Ч "Нов живот 1927" с.горни лом, които
взеха участие в "Северняшка сватба".
И двата колектива получиха грамоти за участие.

ЧЕСТИТО ПЕНСИОНИРАНЕ
на Людмила Николова Борисова
Людмила е родена, учила
и израснала в с. Чупрене.
Завършва педагогика и
през 1978 г. започва своята
кариера като млад учител
в с. Горни Лом, където по
късно се омъжва и създава
семейство.
Отначало е класен ръководител на два випуска и от
1989 г. до днес тя е Директор
на училището. В момента е
общински съветник в ОбС –
Чупрене. Целият си трудов
и творчески път тя отдава на
образованието, културата и
грижа за възпитаниците на
ОУ „ Христо Ботев”.
Да си учител, не е само
професия, то е призвание!”

ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН

На 26.06.2016г. самодейците при Народно читалище
„Нов живот-1927”- с. Горни Лом взеха участие в Първия
Национален фолклорен събор „Леденика” – гр. Враца. Изявата ни се състоя на втора сцена. Подкрепихме изявата си
и с хоро с участието на народната певица Бинка Добрева.
Интереса към празника бе провокиран и от състоялата се
Северняшка сватба. С това си участие групата закри творческия си сезон.

уведомява населението от общината, че на
03.09.2016г. /събота / от 11:00 часа
на прохода „Свети Никола” в с. Чупрене ще се проведе
ТРАНСГРАНИЧНА 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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Работно посещение и среща с представители на бизнеса и кметове в област
Ортенау, провинция Баден – Вюртенберг, Германия за периода 02.07-06.07.2016г.
Целта на посещението бе
обсъждане на възможности
за инвестиции от страна на
немски бизнесмени в различни сфери като селско
стопанство, туризъм, образование и др. Наш домакин
беше областният управител
на област Ортенау – господин Франк Шерер, който със
своя екип беше организирал
разнообразна
официална
програма за развитие на
двустранните отношения.
Чест за Община Чупрене е,
че един от специално поканените за работната среща
бе Ваньо Костин!
Първият ден от програмата беше свързан с културни
мероприятия – посещение
на фестивала „Крайстрахтенфест“ в Отенхьофен.
Г-н Шерер беше поканил за
участие известния видински
ансамбъл „Дунав“, като им
пое всички разходи – транспорт, нощувки, храна.

По време на визитата посетихме:
- Посещение на музей
„Шварцвалдер“ в община
Гутах. Г-жа Лангер, управителка на музея, представи
интересни данни за експозициите. Участвахме в работна среща с г-жа Сандра
Бекер, ръководител тури-

зъм, която представи презентация на тема „Туризма в
Ортенау“. След презентацията последва дискусия от-

носно възможността област
Видин да бъде предложена
на немските туроператури
за включването на Видин
като туристическа дестинация в предлаганите пакети ;
- Посещение на фирма
„Доротинхюте“ – фабрика
за производство на стъкло;

- Посещение на професионално училище в град
Офенбург, обиколка на различни класове и работилници, представяне на дуалното
образование. Дискусия;
- Посещение на Горски
център в Мосвалд, община
Гегенбах;
- Посещение на дъско-

резница „Ехтле“ в Нордрах.
По време на двете посещения беше представен официално Докладът за горите

в област Видин, който е продукт на база съвместен проект между двете областни
администрации в Ортенау и

Видин, и е изготвен от немски експерти, които бяха командировани във Видин за
срок от 5 работни дни. Бяха
дискутирани предложения,
препоръки и възможности
за продължаване съвместната работа в сферата на горите;
- Посещение на Логистичен център за „Търговия на
едро за плодове“ в община
Оберкирх. Дискусия в заседателната зала.
На работните срещи бяха
обсъдени следните области
на сътрудничество:
• Възможности за проекти в сферата на селскотостопанство /плодове и зеленчукопроизводство /;
• Съвместнипроекти в
сферата на образованието;
• Съвместнипроекти в
сферата на туризма.
Взеха се следните решения:
- Покана от Областния
управител на Видин за посещение на делегация от
област Ортенау, водена от
областния управител г-н
Франк Шерер през 2017г.;
- Командировка от об-

ласт Ортенау на експерт по
горите през месец септември, 2016г. за продължаване
на сътрудничеството в об-

ластта на горското стопанство по общия ни проект и
конкретно предложение за
обучение на служители от
горското в Чупрене от немски експерти;
- Продължаване на Квалификационната програма
Ортенау-Видин за изпращане на ученици от област
Видин в област Ортенау на
стаж и запознаване с дуалното обучение в Германия;
- Подкрепа от област Ортенау за търсене на възможности за финансиране по
програма „ЛИДЕР“ на ЕС за
продължаване съвместния
ни проект за горите;
- Посещение на немски
туроператори от област Ортенау в област Видин по
предварителна
програма
и определен туристически
маршут с цел промоция на
туризма в област Видин и
увеличаване на броя на посещенията на туристи от
Германия.
Най-хубавото е, че това
посещение затвърди досегашните приятелски отношения между двете области
и обещава предстоящи бъдещи ползотворни срещи, и
съвместна работа с колегите
от Германия!

Да си припомним отново !!
Разделянето на отпадъците и поставянето им в
различни контейнери е не
толкова трудна, колкото досадна, неприятна работа. Но
пък в същото време много
важна, защото чистотата
на населените места струва пари и то много пари! За
да не се увеличава „такса
смет“, за да можем за закупим още от новите контейнери тип „Бобър“, е много
важно да изхвърляме всяко
нещо на мястото му:

в „Бобрите“ – битовите
отпадъци без пластмасовите бутилки
в телените кошове –
пластмасовите бутилки

в четири кубиковите
контейнери - само растителни отпадъци и то, само в изключителни случаи. Всеки
от нас знае най – различни
начини как да се отърве от
листата и стъблата на ненужните му растения. Само
НЕ в реките!!! Представете
си колко много пари трябва да дадем, за да извозим
растителните отпадъци от
общината чак до депото в
землището на с.Жеглица !
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Турлашки збор
На зборът кой нее бил
многота е изгубил.
Свите ора, съв народ
прише оборот.
Кой пеял, кой играл,
кой награду узимал.
Та на близо и далеч
слава ни се носи веч.
Турлашка душа – юнашка
све си е сиромашка,
ама умее да се представи
и гости много да набави.
Свеки очи е изкоколил
и у сценуту се е оцъклил.
И кебабче, и кюфте
све цвърчи и се пече.
А бира и вино
се лее ко на из ведро.
И певице – убавице,
и снажне манекенке,
източили тела, ко кросна.
А мужьете очи оцъклили
и акълът си изпили,
работуту си занемарили,
и женете си забоварили.
Абе све е ясно - бира да се лее,
живот да се живее!
Та те това е - убава забава
и турлашка слава!
автор: Цветелина Радкова
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Печени айца със сос
„Маринара”
6 яйца
60 г сирене „Пармезан“
4 стръка босилек
черен пипер на вкус
за соса:
600 г пасирани домати
(от бутилка)
30 мл зехтин
4 скилидки чесън
1/2 глава лук
1/2 ч. л. сух риган
1 щипка захар
сол на вкус
Лукът се наситнява и се запържва в зехтина, докато омекне. Прибавя се чесънът и се запържва за
кратко.
Поръсва се риганът, наливат се
пасираните домати и 150 мл вода,
подправя се със сол и захар, и се
оставя на умерен огън около 15 ми.
Готовият сос се сипва в тава. Чукват
се яйцата и се посоляват.
Ястието се поръсва с черен пипер и част от настъргания пармезан.
Пече се в загрята на 190 градуса
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фурна с вентилатор до готовност –
около 10 минути.
Поднася се поръсено с останалия пармезан, накълцан босилек и
по желание – с препечени филийки.

Бананово руло без печене

Необходими продукти:
250 гр. маргарин
300 гр. смлени бисквити
150 гр. пудра захар
4 ябълки
3 пасирани банана
4 цели банана

Разбийте маргарина с пудрата
захар, след което добавете смлените бисквити.
Разбъркайте добре и хомогенизирайте сместа, а след това добавете

настърганите ябълки и пасираните
банани. Добре обърканата смес разпределете върху фолио като тесто.
Разделете на 2 равни части, а в
средата на всяка част поставете по
два цели банана. Завийте под формата на руло и ги поставете в хладилника за няколко часа, докато се
втвърдят.
Преди поднасяне рулото се намазва с разтопен шоколад, в който сте
добавили 1 супена лъжица масло.

Баница Експрес - готова
за 30 минути, изчезва двойно по-бързо!

Фантастично бърза, вкусна и
пухкава - опитайте и ще се убедите
сами!
Необходими продукти:
500 гр. кори за баница
За плънката:
4 яйца
300 гр. извара
100 гр. настърган кашкавал
2 пълни супени лъжици заквасена сметана
100 мл олио
80 мл газирана вода
1 бакпулвер и сол на вкус
За поръсване:
5 супени лъжици масло или олио
5 супени лъжици газирана вода

Първо включете фурната на
200 градуса. Докато загрява, пригответе баницата.
1. Разбъркайте всички съставки
за плънката в купа. В плънката добавете и три слоя кори, нарязани на
дребни парчета.
2. В намазнена тава с диаметър
30 см наредете всички кори една
върху друга, като част от корите
оставите да висят извън тавата, а
между тях ръсете смес от масло и
газирана вода.
3. Щом свършат корите, изсипете в средата плънката, а частта от
корите, висяща навън, просто прихлупете над плънката.
4. Сложете баницата да се пече
в предварително загрятата фурна
около 25 минути или докато хубаво
се зачерви. Когато я извадите, намажете хубаво с масло.

МАЛКИ ОБЯВИ
Продавам фуражомелка на трифазен
ток. Стефка Големшинска 0887 050
239; 0879 468 224
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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