
предприемачество; да под-
помага младежите в техни-
те усилия за създаването 
на цялостна, дългосрочна и 
устойчива визия за развитие 
на младите хора в България; 
да подкрепя развитието на 
непопулярни туристически 
дестинации в България и да 
популяризира българското 

историческо и културно на-
следство сред младите хора. 

С оглед на тези цели, 
основните дейности на ор-
ганизацията са в различни 
сфери, които представляват 
интерес за младите хора 
като права на човека (вкл. 
икономически, социални и 

Община Чупрене при-
ключи цитирания проект, 
финансиран по мярка 321 от 
ПРСР, чрез „МИГ – Запад-
на Стара планина – Копрен 
– Миджур”. Изпълнени са 
двете дейности по проекта 
- 1. - „Комплексна доставка 
на автомобил - ван за нуж-
дите на „Домашен социален 
патронаж”, окомплектован с 
четири броя фабрично нови 
зимни гуми“ и 2. - „Ком-
плексна доставка на автобус 
- превозен за нуждите на со-
циални дейности в Община 
Чупрене, окомплектован с 
четири броя фабрично нови 
зимни гуми“.

С това общината се на-
дява, че ще бъде изпълнена 
целта на проекта - да се по-
добри достъпа на уязвимите 
групи от населението на об-
щина Чупрене до всякакъв 
вид социални услуги чрез 
специализиран транспорт.

Подсигурен е специа-
лизиран транспорт, който е 
на разположение на всички 
центрове за социални услу-
ги на територията на общи-
на Чупрене. Това са: „Дома-
шен социален патронаж“, 
„Защитено жилище за мъже 
с психични разстройства 
с.Чупрене“, „Център за нас-
таняване от семеен тип за 
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МЕСЕЧНО ИЗДАНИЕ НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ

СЪХРАНЕНИЕ И ОПАЗВАНЕ НА ТУРЛАШКОТО 
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО – 

ПРОЕКТ С ВАЖНА ДЕЙНОСТ ЗА РАЗВИТИЕ 
НА ТУРИЗМА В ОБЩИНАТА

През м. януари Община 
Чупрене приключи и отчете 
пред Държавен фонд „Земе-
делие” изпълнението на про-
екта, финансиран по мярка 
313 от ПРСР, чрез МИГ „За-
падна Стара планина – Ко-
прен - Миджур”. Освен об-
новените и санирани фасади 
на Туристическия информа-
ционен център с.Чупрене, 
подменената дограма и до-
ставеното оборудване от 
техника и обзавеждане от 
маси, столове, стелажи за ре-
кламни материали, витрини 
за експонати, важна част от 
проекта са експонираните в 
изложбена зала предмети от 
местния бит, национални но-
сии и др. Не липсва инфор-

мация за турлашката кухня 
и за Турлашкия фолклорен 
събор „Када кум прасе и ти 
вречу”. За ежегодното про-
веждане на събора по про-
екта са  доставени сглобяе-
ма сцена, 10 броя шатри, 10 
маси и 40 стола. Изработени 
са 250 броя рекламни ди-
пляни, които популяризират 

турлашкото културно на-
следство в общината и три 
броя трансперанти. С реали-
зацията на проекта Община 
Чупрене разчита, че значи-
телно ще се подобри попу-
ляризирането на турлашкото 
културно наследство и ще се 
засили туристическия инте-
рес към района. 

ДОБРЕ ДОШЛА 2015 
А ето как Община Чупрене, заедно със служители и 

работници изпрати старата година и посрещна Новата… 
Много хумор, сатира и забава, подаръци и изненади – всич-
ко това вдига адреналина, карате да забравиш неприятни 
моменти  и бодро да се устремиш към по-добро бъдеще, 
към по-спорна година. Музика, танци и наздравици до сре-
днощ.

Продължава на стр.3

На страница 3 

БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ФОРУМ
Български Младежки 

Форум стартира като сту-
дентски клуб през 2007 г. 
С нарастването на интереса 
към дейността на клуба и 
увеличаването на активни-
те млади хора, членуващи 
в него, се взе решение да 
бъде създадена неправител-
ствена организация, която 
да улесни реализирането и 
координирането на младеж-
ки идеи и проекти. След ре-

Проект: „Подобряване условията на живот на хора в неравностойно 
положение чрез предоставяне на мобилни услуги в община Чупрене”

лица с психични разстрой-
ства с.Долни Лом“ и „Цен-
тър за настаняване от семеен 
тип за лица с умствени ув-
реждания с.Репляна”. Пред-
стои откриване и на „Център 
за настаняване от семеен 
тип за възрастни с деменция 

с.Върбово“.
За да бъдат качествено 

обслужвани и обгрижвани 
всички тези потребители, 
имат нужда от специализи-
ран транспорт - за посеще-
ние до лекар-специалист за 
преглед, за закупуване на 

лекарства, за посещение до 
ТЕЛК и др.

Проектът е насочен към 
всички потребители на со-
циални услуги в община 
Чупрене – възрастни хора и 
хора с увреждания.

ната. Приоритетите на  орга-
низацията са: да инициира и 
подпомага обществено по-
лезни дейности, имащи пря-
ко и косвено отношение към 
отключването на младежкия 
потенциал и младежкото 

гистрацията във Видинския 
окръжен съд в началото на 
2012 г. Български Младеж-
ки Форум разшири своята 
дейност на национално и 
международно ниво. 

С решение на Общото съ-
брание Български Младеж-
ки Форум беше регистриран 
в с.Върбово, област Видин с 
ясно осъзнатата цел да под-
помага младежите в един от 
най-бедните региони в стра-
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По традиция на 8 януари се отбе-
лязва Бабинден. По стар стил 

се е празнувал на 21 януари. Ден, обя-
вен през 1951 г. за Ден на родилната 
помощ, а с това - и на акушерките и 
гинеколозите.

Бабинден е един от празниците, който 
се явява своеобразен завършек на праз-
ниците, свързани с Рождество Христово, 
въпреки това обредността е езическа.

В миналото бабите, изпълнявали 
ролята на акушерки, помагайки на мла-
дите нераждали невести. Изпълнявали 
различни ритуали, а родилките, на които 
са помагали, им гостували, за да отдадат 
почит.

Някога бабата акушерка ставала рано 
и посещавала къщите, където е изроди-
ла дете. Носела бяла и червена вълна, 
лепяла я с мед като коса на момиченца-
та и като мустаци и като брада на мом-

ченцата - благославяла ги да остареят и 
побелеят, хвърляла жито, давала им да 
близнат медец и изричала:

"Да се червите като таз вълна,
да се гоите като просото,
да се роите като кошера."
Чупренските баби непропуснаха на 

свой ред  и те да почетат „Бабинден”. 
Както винаги, дейни и организирани  
спретнаха празненството. С хумор и 
песни, с бабини закачки, атмосферата 
бе весела и интересна. Около софрата 
всички се почерпиха, хапнаха, пийна-
ха и поведоха хорото. Техен гост бе 
Ваньо Костин – кмет на общината и  
верен приятел , който винаги ги под-
държа и мисли за тях. 

 И в село Долни Лом на 21 януари 
пенсионерите също се 
почерпиха, за здраве и 
по-спокойни старини. 
Там имаше и радиопре-
даване по местната ра-
диоточка за историята 
на „Бабинден”.

Да са ни живи и здра-
ви! Правнуци да отгле-
дат и много празници да 
празнуват!

На 14 – ти февруари по стара бъл-
гарска традиция честваме Трифон 
Зарезан – денят на виното, лозарите, 
кръчмарите и градинарите. Макар 
всяка година празникът да се радва 
на голямо внимание и да е отбеляз-
ван шумно с много веселба и усмив-
ки, малко от нас знаят историята на 
неговия произход.

Независимо от своя произход в ми-
налото, Трифон Зарезан е бил обвърз-
ван с много обичаи, някои от които са 
запазени и до днес. Традицията пове-
лявала стопанката да стане рано су-
трин и да омеси и опече обреден хляб, 
украсен с лозово листо. Освен питата 
задължително се приготвяла и ко-

кошка, пълнена с ориз или булгур. Тя 
поставяла всичко заедно с бъклица 
с вино в нова вълнена торба и с този 
товар изпращала мъжа си на лозята. 
Там стопанинът се прекръствал и с 
косера отрязвал три пръчки от три 
корена. От пръчките правел венец 
и закичвал калпака си, а корените 
поливал с донесеното вино, светена 
вода и поръсвал с пепел, запазена от 
Бъдни вечер – този ритуал се нарича 

„зарязване“.
След това всички се събирали и 

избирали „царя на лозята“, който най 
– често е най – щедрият и уважаван 
мъж в селото или този, през чието 
минало царуване лозята са се радва-
ли на благоприятно време и плодоро-
дие. Той бил окичван с венец от здра-
вец, чимшир и млади лозови филизи 
– ритуал, който отново ни напомня 
за древния тракийски бог Дионис. 
Тогава всички мъже вадели от тор-
бите гозбите, приготвени от техните 
жени, и правели шумно угощение. 
След като приключело то, „царят“ се 
качвал на „колесница“ и всеки се ре-
дувал да го тегли до селото, където 
минавали от двор на двор, ръсели с 
босилкова китка и благославяли. До-
макините ги посрещали с вино в бял 
котел, като давали първо на „царя“ 
да пие и след това на придружители-
те му. С останалото вино поливали 
царската глава и изричали благосло-
вията : 

„Хайде, нека е берекет! Да прели-
ва през праговете!“, а царят отвръ-
щал „Амин“. 

След като всички домове били 
обиколени, мъжете отивали в цар-
ската къща, където царя се преоб-
личал в нови дрехи и угощението и 
веселбата продължавали или на не-
говата трапеза, или на мегдана под 
звуците на гайди, гъдулки и тъпан 
до първи петли.

Въпреки, че не всички обичаи 
продължават да се изпълняват и в 
днешни дни, Трифон Зарезан е един 
от българските празници, които про-
дължават да се радват на завидна по-
пулярност. 

Трифон Зарезан – 

Денят на виното и веселието
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ

На 06.02 2015 год. се проведе 
заседание на Общински съвет 
Чупрене.

Под ръководството на г-н Бо-
гомил Станков – Председател на 
Общинският съвет, при пълен 
кворум,  общинските съветници 
взеха важни решения, свързани с 
развитието на Община Чупрене 
през 2015 година.

Преди да започне работа-
та по дневния ред г-н Станков 
представи проф. Синьовски, 
който запозна присъстващите 
с намеренията и разработките 
за изграждане на „Геопарк” на 
териториите на общините Бе-
лоградчик, Чупрене, Ружинци 
и Димово, чиято основна цел е 
подпомагане на социално-иконо-
мическото развитие на региона и 
популяризиране на културните, 
природни и геоложки забележи-
телности.

На едно от следващите си за-
седания ОбС ще вземе решение, 
във връзка с участието на Общи-
на Чупрене в създаването на „Ге-
опарка”.

Едно от най-важните реше-
ния, взети на това заседание, 
е приемането на бюджета на 
общината за 2015 год., с което 
предложение г-н Костин подроб-
но запозна общинските съветни-
ци. 

Общият обем на бюджета въз-
лиза на  2 613 788 лв. от тях: 

- за държавни дейности  1 
243 380 лв., определени на база 
единни разходни стандарти и на-
турални показатели за дейности-
те, съгласно Закона за държавния 
бюджет на Република България 
за 2015 год., които осигуряват 
издръжката на образователните 
и социални заведения, общин-
ската администрация, читалища-
та, опазването на обществения 
ред и защита на населението при 
бедствия и аварии.

- за местни дейности   1 370 
408 лв., определени след подро-
бен анализ на очакваните собст-
вени приходи на общината и суб-
сидията от ЦБ, които средства 
осигуряват издръжката на Дома-
шен социален патронаж, Общин-
ската администрация, Общин-
ския съвет, благоустрояването и 
осветлението на населените мес-
та от общината, поддържане на 
озеленяването и чистотата.

Приетият поименен списък за 
капиталовите разходи за 2015 год. 
възлиза на 4 984 718 лв. от тях, 
финансирани със средства от:

- субсидия за капиталови раз-
ходи 182 900 лв.,  в т.ч. за общин-
ски пътища 87 900 лв.;

- собствени средства 250 000 лв.

- средства от ЕС и други про-
грами 4 551 818 лв.

Г-н Костин подчерта, че с 
така разработения бюджет се 
осигурява нормално функцио-
ниране на всички бюджетни дей-
ности от общината.

Приети бяха Отчета на План 
сметката за приходите и разходи-
те на такса „Битови отпадъци” за  
2014 год. и новата План сметка 
за 2015 год. 

Г-н Ваньо Костин – Кмет на 
Община Чупрене със задовол-
ство отбелязя, че и за тази годи-
на няма да има увеличение на 
таксата за битови отпадъци, и с 
очакваната събираемост от 85 
хил.лв. общината сама успешно 
се справя със сметосъбирането 
и сметоизвозването на битовите 
отпадъци, които през тази годи-
на ще бъдат транспортирани до 
регионалното депо в гр.Видин, 
за която цел в поименния списък 
за капиталови разходи е заложе-
но закупуването на камион за съ-
биране и транспортирането им.

С приетата Програма за упра-
вление на общинската собстве-
ност за 2015 год.  се  осигурява 
прозрачност при управлението и 
разпореждането с общинска соб-
ственост и се осигуряват сред-
ства за изпълнение на поста-
вените цели за решаване от 
общинското ръководство за по-
добряване социалната инфра-
структура на общината.

Приета бе Програма за раз-
витие на читалищната дейност 
и Културен календар за 2015 год.

Водената  социална политика 
от ръководството на общината 
се потвърди още веднъж с при-
емането на Плана за действие на 
Община Чупрене за интегриране 
на българските граждани от ром-
ски произход и други граждани 
в уязвимо социално положение, 
живеещи в сходна на ромите си-
туация за периода 2015 – 2020 
год. и Общински план за младе-
жта в Община Чупрене за 2015. 

Дейността на ОбС, неговите 
комисии и взаимодействието му 
с общинската администрация за 
2014 год. отчете Председателя 
му г-н Богомил Станков.

Приет беше и План за рабо-
та на Общинския съвет за първо 
шестмесечие на 2015 год.

Заседанието закри г-н Стан-
ков, който пожела ползотворна 
работа на всички общински съ-
ветници и служители от Общин-
ската администрация през 2015 
год., за реализиране на поставе-
ните цели за решаване, в името и 
за благоденствието на жителите 
от Община Чупрене. 
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културни пра-
ва), социална 

работа, интеркултурно образование, опаз-
ване на културно-историческо наследство и 
др. В редиците на организацията има мно-
жество мотивирани доброволци - ученици, 
студенти, млади учени и експерти. Тяхната 
роля в организацията е от особено значение 
и до голяма степен определя нейния облик. 
Членове на Български Младежки Форум 
са предимно млади хора от 18 до 30 г.

Български Младежки Форум вече има 
редица реализирани партньорски проекти 
в чужбина, свързани с обмен на младежи 
и обучения, целящи да стимулират демо-
кратичните ценности и предприемачески-
те умения на младите хора. Организацията 
се стреми да засили международните си 
контакти и да даде възможност на повече 
младежи да пътуват и да придобиват опит, 
който да допринесе за реализирането на 
техните собствени идеи и проекти в Бълга-
рия. Това е част от програмата на Български 
Младежки Форум - да подпомага изгражда-
нето на пълноценни млади лидери, които 
да бъдат „генератор“ на иновативни идеи и 
подходи за развитие на младежта. Българ-
ски Младежки Форум има и опит на орга-
низатор на международен младежки обмен 
- "Look at Europe through my Eyes!" - осъ-
ществен в периода 08.09.2013 -15.09.2013 
г., одобрен от Националния център “Евро-
пейски младежки програми и инициативи”, 
по програмата „Младежта в действие“, точ-
ка 3.1.1. Съгласно договореностите между 
партньорите в проекта и правилата за орга-
низация и провеждане на проекти по про-
грама "Младежта в действие" Български 
Младежки Форум беше домакин на проек-
та. Проектът беше реализиран с любезното 
съдействие и официалната подкрепа на об-
щините Белоградчик и Чупрене.

При посещението на общините Бело-
градчик и Чупрене специално внимание 
беше отделено на ролята на местните вла-
сти за стимулирането на младежката ини-

циативност и предприемачество в услови-
ята на мултикултурна реалност. По време 
на проекта се осъществиха семинари, рабо-
тилници и интерактивни игри, включващи 
темата за младежко предприемачество. 

Наши доброволци са участвали в множе-
ство проекти, свързани с идеите и целите на 
планирания проект "Youth Entrepreneurial 
Spirit! (YES!)"

"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!” ще съ-
бере 30 участника от България, Хърватия, 
Румъния, Обединено кралство Великобри-
тания и Северна Ирландия, Унагрия и Ис-
пания в Чупрене и Белоградчик, България, 
за да осъществи осем дневен младежки 
обмен. По време на процеса на подбор на 
участниците най-голям приоритет ще бъде 
даден на уязвими групи като безработни 
младежи от селски райони, както и младе-
жи които срещат социални, икономически, 
географски или здравни затруднения. Про-
ектът ще се осъществи в селския район 
на Северозападна България, защото това 
е един от най-бедните региони в Европей-
ския Съюз с най-високо ниво на безработи-
ца. В същото време общините на Чупрене 
и Белоградчик са подходящи места, защото 
имат неизползван потенциал за развитие на 
младежко предприемачество, екотуризъм и 
зелена икономика.

Свети Валентин
Свети Валентин е празник, който се празнува на 14 февруари от Римо-

католическата и Англиканската църква. На тази дата влюбените изразя-
ват любовта си един към друг, като изпращат поздравителни картички, 
бонбони сърчица. Обичайно е да се подаряват цветя. Името на празника 
идва от един от двамата християнски мъченици, наречен Валентин, живял 
през 3 век. Първоначално стар римокатолически празник, той започва да 
се свързва с романтичната любов през Средновековието. На този ден още 
през 14 век започва да става традиция да се разменят любовни послания 
под формата на т. нар. валентинки. Съвременните символи на любовта 
сега са сърцето и образа на крилатия Купидон.

ЗАРЯЗВАТ И В ГОРНИ ЛОМ
На 2-ри февруари отбелязаха празника и в село Горни 

Лом. На „ЧЕШМУ” се събраха млади и стари да зарежат. Да 
пийнат червено вино, да зарежат лозата и да поведат кръш-
но хоро…”да е на берекет годината, да са тежки лозите, 
да са пълни бъчвите”! Кметът на Общината Ваньо Костин 
поздрави всички, пожела им здраве, плодородие и веселие 
през настоящата година, и заряза лозата. Имаше и конкурс 
за „Най-хубаво вино”. Като най-добри майстори-винари се 
отличиха: Иван Георгиев, Венцислав Любенов и Илия Зай-
ков. Да им е честито!

Празника ще продължи и на 14 февруари в останали-
те села на община Чупрене. ВЕСЕЛ ТРИФОН ЗАРЕЗАН! 
НАЗДРАВЕ!

ДОБРЕ ДОШЛА 2015 
 Читалище „Христо Ботев” в Чупрене начело с Венеция Рангеловска и 

Сашка Големшинска също организираха весел празник. Деца и юноши се 
представиха на ниво. Коледуваха, пяха и танцуваха, развеселиха публика-
та и създадоха празнично настроение. Поздравления за всички участници. 
Нека винаги да са така активни и артистични! Браво!

От страница 1 
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Прополис 
(пчелен клей)
Заедно с другите продукти от ко-

шера за силна естествена подкрепа 
за кръвните клетки се смята и про-
полисът, който убива патогени в 
тялото. Може да се вземат капсули 
или готова тинктура, но е лесно да 
се приготви и вкъщи. 

Инхалации с лайка, 
мащерка, розмарин, 
риган
На инхалациите гледаме пре-

димно като на мека терапия при 
неусложнени простуди, но те имат 
и защитно свойство особено върху 
изсушените от отоплението лига-
вици. Инхалация с отвара от лайка, 
мащерка, розмарин и риган може да 
свърши чудеса за здравето на диха-
телните пътища, които първи по-
срещат атаката на вирусите.

Черен бъз, лимони и цитруси, и 
не на последно място - активна по-
чивка в къщи!

Съня
Дори два-три дни на недоспи-

ване вече ни превръщат в лесна 
жертва на вирусите, затова не бива 
да го допускаме. Логиката е, че ко-
гато организмът трябва да работи в 
екстремни условия - преумората е 
такъв фактор, имунната система не 
работи с пълен капацитет.

Гаргари - 
дори само с вода 
Гаргари с хладка солена вода са 

традиционни за народната медици-
на от миналия век, но използването 
на метода получи тласък през по-
следните години, след като се поя-

виха и научни аргументи "за".
Японско проучване намери до-

казателства за лечебните ефекти на 
гаргарата, дори да се прави само 
с вода. Така гърлото се поддържа 
хидратирано, което намалява риска 
през сухата лигавица да проникват 
невидими болестотворни агресори. 

Чесън, но стоял 
5 минути намачкан
Най- изпитания през вековете зе-

ленчук може да се заложи при пове-
чето неразположения, било то прос-
та простуда или грип. Както и да се 
бори с бактерии и гъбички, които 
причиняват други заболявания. 

Билков чай + перга
По време на изпитание за имун-

ната ни система през зимата ин-
стинктивно посягаме към топли 
напитки. 

Сладките млечни или богатите 
на кофеин обаче не са подходящи. 
Добър избор са билковите чайове 
без захар.

На първа линия са лайката, ма-
щерката, жълтият кантарион, рига-
нът, белият равнец и копривата.
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 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

БАЗА ЗА ЛОВЕН 
ТУРИЗЪМ 
И ОТДИХ

МАЛКИ ОБЯВИ 

В разгара на грипната епидемия най-доброто лечение на инфекцията е... профилак-
тиката. Ето и най-често използваните за профилактика на грипа средства, подредени 
по тяхната достъпност.

На първо място изненадващо поставят 

Как да се предпазим от грипа?


