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ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ - ЧУПРЕНЕ ЗА 2017
На 26 януари 2017 год. се
проведе първото за годината
заседание на ОбС Чупрене.
Под ръководството на г-н
Богомол Станков – Председател на Общинският съвет,
общинските съветници взеха
важни за развитието и бъдещето на жителите на общината решения.
Общинските съветници
приеха положителна оценка за
своята работа през 2016 год. и
плануваха работата на Общинския съвет за първо полугодие
на 2017 год.
Приети бяха Отчета на
План сметката за приходите и
разходите на такса „Битови отпадъци” за 2016 год. и новата
План сметка за 2017 год.
Г-н Ваньо Костин – Кмет
на Община Чупрене отбелязя,
че и за тази година няма да
има увеличение на таксата за
„битови отпадъци”, и с очаквана събираемост от 85 хил.

- за държавни дейности
1 556 036 лв., определени на
база единни разходни стандарти и натурални показатели
за дейностите, съгласно Закона за държавния бюджет на
Република България за 2017
год., като с тях се осигурява
издръжката на образователните и социални заведения,
общинската администрация,
читалищата, опазването на
обществения ред и защита на
населението при бедствия и
аварии.
- за местни дейности 1 336
880 лв., определени след подробен анализ на очакваните
собствени приходи на общината и субсидията от ЦБ, които
средства осигуряват издръжката на Домашен социален
патронаж, Общинската администрация, Общинския съвет,
благоустрояването и осветлението на населените места от
общината, поддържане на озе-

лв. общината сама успешно се
справя със сметосъбирането и
сметоизвозването на битовите отпадъци до Регионалното
депо гр. Видин. Подчерта, че с
постъпилите приходи от такса
„битови отпадъци” общината
е планувала закупуването на
още 50 бр. контейнери за смет
тип”бобри” и така общия им
брой достига 150.
С приетата Програма за
управление на общинската
собственост за 2014 год. се
осигурява прозрачност при
управлението и разпореждането с общинска собственост
и се осигуряват средства за изпълнение на поставените цели
за решаване от общинското
ръководство за подобряване
социалната инфраструктура
на общината.
Едно от най-важните решения, взети на това заседание,
е приемането на бюджета на
общината за 2017 год., с което предложение г-н Костин
подробно запозна общинските
съветници.
Общият обем на бюджета
възлиза на 2 892 916 лв. от тях:

леняването и чистотата.
Приетият поименен списък за капиталовите разходи
за 2017 год. възлиза на 335 240
лв. от тях, финансирани със
средства от:
- субсидия за капиталови
разходи 207 300 лв.,
- собствени средства 102
200 лв.,като с тях ще се извърши основен ремонт на общинската пътна мрежа и общински
сгради, спортни площадки,
изработване на: общ устройствен план на общината, на
лесоустройствен проект, на
екологична оценка на туристическа и ски зона „Миджур”
и др.
Г-н Костин подчерта, че с
така разработения бюджет се
осигурява нормално функциониране на всички бюджетни
дейности от общината.
Заседанието закри г-н
Станков, който пожела ползотворна работа на всички през
2017 год., за реализиране на
поставените цели за решаване,
в името и за благоденствието
на жителите от Община Чупрене.

На 31.01.2017 г. в заседателната зала
на община Чупрене се проведе финалната
пресконференция, с която приключи изпълнението на пилотен проект „Фотографията
– един по-различен поглед към природата
на община Чупрене”. Проектът е по договор за безвъзмездно финансиране с Търговско-промишлена палата – Враца, в рамките
на проект "Rural DEAR Agenda - EYD 2015"
(План за Обучение за Развитие в селските райони и повишаване на обществената
осведоменост), финансиран от Европейската Комисия - GD DevCo по Програма
EuropeAid /134863/C/ACT/MULTI.

ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ КАНДИДАТСТВА
С ПРОЕКТ „ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ
СГРАДА КМЕТСТВО С.РЕПЛЯНА” ПО
ПРОГРАМА „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” 2017 Г.
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ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ КАНДИДАТСТВА
С ПРОЕКТ „ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ
СГРАДА КМЕТСТВО С.РЕПЛЯНА”
ПО ПРОГРАМА „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” 2017 Г.
Заявлението за участие е по мярка М01
„Подобряване на обществената среда в населените места”. Общата стойност на изготвеният проект е 97985 лв. с ДДС и включва:
- Саниране на цялата сграда с топлоизолация
- Топлоизолация на тавана с минерална
вата
- Външна минерална мазилка
- Подмяна на дограмата - прозорци и
външни врати, като се изключват подменените до момента
- Ремонт на покрива – подмяна на керемидите, измазване комините
- Вътрешно боядисване на стаи и кори-

дори.
- Циклене и лакиране на паркета
- Настилка от гранитогрес на стълби,
входно фоайе и тераса
- Подмяна на старите осветителни тела
и др.
В сградата на кметството са разположени и пенсионерския клуб, библиотеката и
зала за тържества, която се ремонтира със
средства на общината. Ако се финансира
проекта по „Красива България” сградата
ще придобие съвсем друг облик, ще се създадат много по-добри условия за работа и
обслужване на гражданите, ще се спестяват
средства за отопление през зимния сезон.

Бабин ден

Бабин ден и в Горни Лом
На 21 януари в 10.30 ч. в Музея, в с. Горни Лом бабите
бабуваха и празнуваха своят празник. За да почетат традицията, родилната помощ и за свое здраве те направиха хубав празник. Да извърши ритуала с „раждането на малкото
дете” бе поканена пенсионираната акушерка Радка Г. Иванова, която е изродила не малко бебета. Тя от своя страна
сподели, че най-прекрасният миг, е мигът, когато новороденото изплаче в ръцете ти, поеме първата глътка въздух и
започва своят жизнен път. Веселата част и почерпката продължиха в Пенсионерският клуб.
Да са ни живи и здрави бабите в Общината, и да им се
раждат повече внучета!!!

раст, за пореден път показаха,
че умеят да водят организационен живот и да се веселят,
макар и с тежките условия,
при които са принудени да
живеят.
Руска Доцинска,
Председател на
ПК – Чупрене

Бабин ден празнуваха и в Долни Лом
За поредна година Пенсионерският клуб – с. Чупрене организира празника,
посветен на „Бабин ден”.
Председателката Руска Доцинска обясни същността на
настоящият празник и от кога
той води началото си. Това е
повод да се съберат по възрастните жени, да похапнат,
да пийнат, да си разкажат някои пиперливи истории и да

се повеселят.
Съвместно с читалищните дейци бе организиран конкурс „За най-готината баба”,
„За Най-сръчната” и „Найяшната баба”, което внесе
разнообразие и веселие сред
присъстващите. Мъжете пък
бяха журито. Беше разиграна
и томбола. Празникът продължи с народни хора и веселие. Хората от третата въз-

В тесен кръг, организирани от Читалищното настоятелство, Долниломските баби
почетоха своя празник. В пенсионерският
клуб на селото те се събраха, почерпиха се

, поздравиха се и се развеселиха с хумористични сценки, и лирически стихове за жената – майка и баба!
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ТРИФОН ЗАРЕЗАН празнуват в ГОРНИ ЛОМ на 1-ви февруари

По традиция Община Чупрене всяка година
почита Светията на виното и любовта. „Да са
натежали лозите, да са пълни буретата, да са
весели сърцата, да е празник за душата”, поздрави Ваньо Костин почитателите на празника,
дошли на „Чешму” – да пийнат греяно вино, да

подложат с мръвка и да опитат вкусните зелеви сърмички. Представителите на Читалището
участваха активно в подготовката на празника
и отразиха събитието подобаващо.
Честито на всички за ЗДРАВЕ
и БЕРЕКЕТ!!!

ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ 2017

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

СЪБИТИЕ

ИНИЦИАТИВА

МЯСТО НА
ПРОВЕЖДАНЕ

ОРГАНИЗИРАНО СЪВМЕСТНО С:
Читалище “Христо Ботев” с.Чупрене

6 Януари

Патрон на читалището

Честване патронния
празник на читалището

с.Чупрене

Пенсионерски клуб

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

21 Януари

1 февруари

с.Долни Лом
с.Чупрене

Бабин ден

Народен празник “Трифон
Зарезан”

с.Чупрене
Зарязване на лозите.
с.Горни Лом
Конкурс за най-добър
с.Долни Лом
винопроизводител. награди с.Репляна
с.Средогрив

Читалища
Клуб на пенсионера
Община
Читалища

Читалище “Христо Ботев” с.Чупрене
14 Февруари

Вечер на любовната лирика

с.Чупрене

Пенсионерски клуб

Н. Корейна
В. Рангеловска
Р.Доцинска
Цв. Радкова
К. Антова

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

Читалище “Нов живот” с.Горни Лом
Читалище „Наука”
19 Февруари

1 Март

Годишнина от обесването на
Васил Левски

Празник на мартеницата
Ден на самодееца

с.Горни Лом

Училища

Н. Корейна
Л. Гаргова
Б.Атанасова

Читалища

Цв. Радкова

с. Долни Лом
Раздаване на мартениципосещение на Баба Марта
в детски заведения,
училища.

Селата

К. Антова

Пенсионерски клуб

Цв. Радкова
К. Антова
В. Рангеловска
Й.Здравковска
Н. Корейна
Р. Доцинска

Общината

Цв. Радкова

Читалища

Корнелия Антова

Община
3 Март

8 Март

Ден на освобождението

Ден на жената

Отбелязване деня на
освобождението

Отбелязване деня на
жената

Читалища

Читалища

Й. Здравковска

Пенсионерски клуб
Карнавално шествие и
маскен бал
22 Март

с.Горни Лом

Ден на пролетта
с. Търговище
с. Долни Лом

Читалище “Нов живот” с.Горни Лом
ОУ “Хр.Ботев” – Горни Лом
Читалища

Й. Здравковска
С.Георгиева
Л. Гаргова
Н. Корейна
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КАЛЕНДАР НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ И ИНИЦИАТИВИ
1 април

Ден на хумора

Общински празник на
хумора

Читалища
с.Горни Лом

Общината
Пенсионерски клубове
Читалище “Нов живот” с.Горни Лом”
Читалище “Христо Ботев” с.Чупрене

16 април

Народен празник “Великден”

Изложба на великденски
яйца и козунаци

с.Чупрене

Пенсионерски клуб
Читалище
Читалище

с.Търговище
с.Долни Лом

24 май

1 юни

Ден на българската просвета
и култура и на славянската
писменост

Ден на детето

Тържествена програма

Училищата

Карнавал, рисунки на
асфалт, състезания

Цв. Радкова
К. Антова
Й.Здравковска
С.Георгиева
С. Големшинска
В. Рангеловска
Д.Милошевска

Й.Филиповска
Н. Корейна
Читалища
Училища

К. Антова
Директори на училища

Училища

Директори на училища
и детски градини

Читалища

К. Антова

Детски градини

2 юни

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

Училище “Христо Ботев” с.Горни Лом Л. Гаргова
Тържествен ритуал,
полагане на венци и цветя

Площада на с.Горни
Лом

Читалище “Нов живот”-Г.Лом

Читалище “Христо Ботев” с.Чупрене
ХII Турлашки фолклорен
събор “Када кум прасе и ти
вречу”

Фолклорен събор

Празник на Горноломския
балкан и масово изкачване
на вр.Миджур

Музикално увеселение и
изкачване на вр.Миджур

13-14 Август

Празник на общината и
Празник на Чупренския
балкан

Музикално увеселение.

м. септември

Международен събор на
прохода “Св. Никола”

6 септември

131 години от съединението

9--10 и 11 юни

29-30 юли

Спортен празник

с.Чупрене

Местността
“Заставата”

Местността
“Бекинска шобърка”

Прохода св.Никола

Тържествена програма

Ден на независимостта

Читалище “Нов живот”-Г.Лом

Й. Здравковска
С.Георгиева

Община Чупрене

Цв. Радкова
К. Антова

Читалище „Христо Ботев”-Чупрене

Община Чупрене

Ден на възрастните хора

с. Чупрене
с.Чупрене

Ден на народните будители

с.Горни Лом
с.Долни Лом
с. Средогрив

Декември Януари

Коледно-новогодишни
празнични прояви

целогодишно

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

целогодишно

Културен афиш

Концерти, изложби,
обредности и др.

Цв. Радкова

Читалище „Христо Ботев”-Чупрене

С. Големшинска
В. Рангеловска
Д.Милошевска

Читалища

В. Рангеловска
Й.Здравковска
Л.Гаргова
С. Големшинска

Клубове на пенсионерите

Цв. Радкова

Читалища

Р. Доцинска

Читалище „Христо Ботев”-Чупрене

С. Големшинска
В. Рангеловска
Д.Милошевска
Б.Атанасова

ОУ Чупрене
1 ноември

С. Големшинска
В. Рангеловска
Д.Милошевска

К. Антова

с. Чупрене
1 Октомври

Цв. Радкова
К. Антова
К. Антова

ОУ “Хр.Ботев”

Тържество на площада

С. Големшинска
В. Рангеловска
Д.Милошевска

Община Чупрене

с. Чупрене
с.Горни Лом

22 Септември

Община Чупрене

Й. Здравковска
С.Георгиева

Читалище
ОУ Горни Лом
Читалище
Читалище
Читалища

Й.Здравковска
С.Георгиева
Л.Гаргова
Н.Корейна
Е.Влашева
Цв. Радкова
Корнелия Антова

Коледуване
Читалища

Публикации в медиите за
културните събития

Корнелия Антова
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БЯЛА ПРИКАЗКА

В продължение на 5 месеца
(от 01.09.2016 г до 31.01.2017
г.) община Чупрене съвместно с
Ловно-рибарско сдружение „Миджур” – с. Чупрене успяха да
реализират всички заложени дейности, които са насочени и управлявани от основните принципи
за добри практики за обучение в
сферата на Околна среда и развитие, но свързани със Сътрудничество за развитие и Бедност и
развитие.
Основна дейност по проекта
бе провеждането на начален обучителен курс по пейзажна фотография. В него участваха млади
ловци от Ловно-рибарско сдружение „Миджур”- с. Чупрене и членове на детско-юношески клуб
„Млад природозащитник”. На
всички участници бяха издадени
удостоверения за успешно преминато обучение. То беше проведено от от „АРТ- ФОТО - ПЛЮС”
ЕООД – гр.Враца, което за нуждите на проекта закупи и достави 2 бр. фотоапарати ‘NIKON”

и 2 бр. дигитални ловни камери
(фотокапани). Курсовете бяха с
продължителност от по 2 дни за
всяка целева група. През първият
ден са изнесени няколко тематични лекции, чрез които участниците се запознаваха с теоретичните
основи и историята на фотографията като изкуство, устройство
и работа с фотоапарати, като им
бяха дадени и насоки за правилно
снимане. За практическото усвояване на тези знания през втория
ден младите хора излязоха на терен сред природата на община
Чупрене, където направиха серия

от пейзажни снимки, най-добрите от които бяха обособени в изложба. Тези и други фотографии,
направени от младите фотографи
бяха издадени в брошура, рекламираща природните дадености
и богатото биоразнообразие на
община Чупрене и биосферен резерват Чупрене.
Развитието на фототуризъм в
Чупрене ще създаде реални възможности за повишаване на интереса към общината като желана
туристическа дестинация и ще
повиши жизненият стандарт на
жителите й. С провеждането на

Събудих се…..
и … бяла приказка.
Спокойствие и тишина.
Бяла снежна премяна,
натежали клони и тайнствена гора.
Вълшебство – сняг и красота!
Въздухът свеж пречиства душите.
И омаята на селската къща,
и разпаленото огнище.
Всичко това навява спомени спомени за отминали години,
за изгубени хора и отлитаща младост.
Носталгия по миналото време,
по безгрижното детство
и свят без наркотици, и терор.
И една надежда –за утре,
за мир и любов!

СНЕЖИНКА

обучението по пейзажна фотография е постигната основната цел
на проекта: Разпространение на
нови знания и умения на 25 млади хора от община Чупрене. За
устойчивост и затвърждаване на
постигнатите резултати ежегодно
по време на Турлашкия фолклорен събор и на Международния
ловен събор ще се организират
фотоизложби от снимки, направени от тези и други млади хора
от региона.
Този проект се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската Комисия - GD DevCo по Програма EuropeAid/134863/C/ACT/Multi чрез Търговско-промишлена палата – Враца в рамките на проект
Rural DEAR Agenda – EYD 2015 (План за Обучение за Развитие на селските райони и повишаване на
обществената осведоменост). Тази публикация отразява само вижданията на автора и от Комисия не
може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Малка, нежна снежинка
разпиля се в безкрая…
Къде ли изчезна?
А може би – в рая.
Нима ще се стопи, ще изчезне
или в нечия душа ще влезне?
Ще надникне там
и много тайни ще разкрие,
ще избърше сълзи
и ще ги попие.
И тогава в ручей бистър
тя ще се превърне,
и доброто на света ще върне.
Да има свежест,мир, планета
да са щастливи малките хлапета.
И всеки ден , и всеки час
прекрасен ден да е за нас!
автор: Цветелина Радкова

60 години от сватбата на
Сашка и Ангел Дафинкичови
Честита годишнина от сватбата,
мили родители, скъпи бабо и дядо !
За вашата годишнина, скъпи наши родители, ви
пожелаваме всичкото щастие на света.
Вашият дълъг и щастлив живот е пример за
нас и ни научи на уважение и търпение един към
друг.
Не забравяйте, че дори и най-трудните моменти
отминават и се превръщат само в прекрасни
спомени за нещо преживяно заедно с другия
човек. То ви е направило по-силни и по-мъдри.
Нека най-добрите дни от вашето минало, бъдат
най-лошото от вашето бъдеще!
Обичаме ви !
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Скумрия
на фурна

Мини пици от
бутер тесто

• Сложете бутер тестото на плота и го поръсете с
брашно. Разточете малко.
Намажете с лютеница и поръсете с наситнената шунка и половината настърган
кашкавал.
Навийте на руло и нарежете на 2-сантиметрови
парчета.
Обърнете ги да легнат в
тава върху хартия за печене
и наръсете допълнително с
кашкавал.
Печете 20 минути на
180С.

• Почистете, измийте и
нарежете рибата на две половини, след което я сложете в тава.
Добавете лука на шайби,
рендосания морков и счукания чесън, дафиновия лист,
магданоз, сол на вкус и залейте с виното, малко вода и
зехтина.
Пече се в началото на
220 С, покрита с фолио,
след около 30 минути се
маха фолиото, да се запече
малко и отгоре.

Палачинки със
сметана и свежи
плодове
Пленителният аромат на
този забележителен десерт
се дължи преди всичко на
ягодите и бананите. Акцентът в плодово-сметановата плънка обаче е насочен
към... черешите. Именно черешата, съчетана с другите
пресни плодове и окъпана в
сметана, придава уникално
обаяние и изтънчен вкус на
това кулинарно чудо, наречено палачинка.
Продукти за
20 палачинки:
За тестото
250 г брашно
350 г прясно мляко
100 г захар
1 чаша ром
1 щипка сол
4 яйца
2 с.л. бирена мая
За плънката
400 г квасена сметана
200 г пудра захар
Пресни плодове – ягоди,
банани, киви и най-много...

череши
Тестото за палачинки се
приготвя по следния начин:
Жълтъците се отделят
от белтъците и се разбиват
добре, като постепенно към
тях се прибавя брашното и
прясното мляко, в което е
размита маята и е стопена
захарта.
Добавят се още и щипката сол, ромът и белтъците,
разбити на сняг. Ако ви се
стори, че тестото е много
гъсто, може да го разредите
с малко вода. С получената
смес се изпържват палачинките.
Приготвянето на плънката пък е още по-лесно и
бързо:
В подходящ дълбок съд
се смесва внимателно сметаната с пудрата захар и нарязаните на парченца свежи

плодове.
Получената пухкава наслада се нанася обилно върху всяка палачинка и се навива на руло.
Към плънката по желание може да се прибави и
малко меко десертно сирене. Така ще се получи още
по-плътен и наситен вкус.

Салата от
моркови и чесън
Морковите (400 г) се настъргват на едрото ренде,
чесънът (4 скилидки) се
счуква със сол, орехите (100
г) се нарязват. В салатиера
се слагат листа от зелена салата, а върху тях като хълмче салатата, която се поръсва с орехи.

МАЛКИ ОБЯВИ
Илиян Тонин от с. Чупрене продава
риба - жива пъстърва на цена 8.оо лв.
за килограм. Тел: 0886 840506
Продавам фуражомелка на трифазен
ток. Стефка Големшинска 0887 050
239; 0879 468 224
Приключи задоволяването с дърва на
населението за предстоящия зимен
период.
Маргарита Костова, с. Върбово продава годжи бери, прозиведено във
Върбово -088919 4917
Приемам поръчки за паметници
тел: 0887 863 530
Илиян Любенов от Горни Лом продава картофи. 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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