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МЕСЕЧНО ИЗДАНИЕ НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ

Честита нова черква 
на жителите на село Репляна

Напълно обновена и реставрирана е черквата в село Ре-
пляна. За радост на хората се сбъдна и тяхното желание да 
имат хубава черква. Благодарение на  Видинска Митропо-
лия, община Чупрене, отец Нифон, спонсори, дарители и 
други. на стр.2

Кметът на община 
Чупрене – Ваньо 
Костин бе официален 
гост  на празника на 
град Калафат в съседна 
Румъния. Радваме 
се на много топло 
посрещане и приятелски 
отношения с кмета на 
Калафат - Мирча Гуца. 
Той ще бъде наш гост на 
Торлашкия Фолклорен 
събор, и занапред ще 
продължим да работим, 
и си сътрудничим 
по Трансграничните 
проекти България - 
Румъния.

Добре дошли скъпи 
гости, участници, 

жители на 
общината и всички 

хора от близо и 
далеч! Да ни е 

честит Десетия 
Торлашки Фолклорен 

събор! 
За мен е чест да ви по-

срещна и да прекараме тези три дни в настрое-
ние, веселие, и забава. Ще се радвам да останете 
доволни, да видите интересни неща, да опитате 
вкусни торлашки специалитети, да се потопите в 
магията на торлака. Погрижили сме се през цяло-
то време да не скучаете, за забравите забързаното 
ежедневие и да се насладите на чистия планински 
въздух. Тези от Вас, които по-рядко си идват ще 
видят родното си място, а гостите – ще съзер-
цават приказния балкан и красивата ни природа! 
Благодаря Ви че сте тук и винаги бъдете добре до-
шли!     ваш Ваньо Костин
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В българския народен ка-
лендар Гергьовден е един от 
най-големите празници през 
годината и най-големият про-
летен празник. Празникът е 
календарно обвързан – праз-
нува се на 6 май и се чества 
във всички територии, на-
селени с българи. С него за-
почва лятната половина на 
стопанската година, завърш-
ваща на Димитровден. Това 
разположение в празничния календар определя 
и изключително богатата му обредност, обхва-
щаща всички области от стопанския и социален 

живот на хората. Св. Георги 
традиционно е схващан като 
повелител на пролетната вла-
га и плодородието (отключва 
изворите и влагата, побеж-
давайки ламята; обхожда и 
наглежда полята и посевите), 
покровител на земеделците и 
най-вече на овчарите и стада-
та. 

Много древен по своя ха-
рактер, днес все още няма 

пълно единство в мненията за произхода на този 
празник. Според някои автори той идва от тракий-
ската древност, според други е славянски по про-

изход, има и хипотези, че следите му се губят в 
далечното минало на прабългарите от Азия.

В българската традиционна духовна култура 
това е един от най-големите празници, по-почитан 
и от Великден. В редица народни песни се пее:

Хубав ден Великден
още по-хубав Гергьовден.
На този празник се извършват редица обред-

ни практики и ритуали, целящи осигуряването 
на здраве за хората и плодородие на нивите и 
животните.

ГЕРГЬОВДЕН – 

Ден на храбростта и българската армия
Гергьовден в България се нарича денят, в който се чества Свети Георги Победоносец, 6 май. Обявен е за официа-

лен празник в Република България, както и за Ден на храбростта и Българската армия. Чества се и като Празник на 
овчаря. Денят на храбростта започва да се чества в Българската армия още с нейното създаване.

24 МАЙ

Един от най-хубавите 
национални празници 
- Ден на учители 
и читалищни деятели

Честита нова черква на 
жителите на село Репляна

Литургията по освещаването бе извършена 
лично от Негово Висопреосвещенство Видински 
митрополит Дометиан в присъствието на кмета 
на общината – Ваньо Костин, кмета на с. Репля-
на Яким Марков и много хора от селото. Гости 
на празника бяха и кметовете от съседните села. 
Тържеството завърши с курбан-чорба и обяд за 
гостите, и височайшите църковни служители. 

На тази дата чества-
ме Деня на българската 
просвета и култура и на 
славянската писменост. 
С празника на буквите 
почитаме Светите братя 
Кирил и Методий - съз-
датели на славянската 
азбука.

Кирил и Методий са 
родени в Солун (днешна 
Гърция). Методий - през 
810 г., а Кирил - през 827 
г. Семейството на двама-
та братя било многочис-
лено.

През 855 г. братята 
създали глаголицата - 
славянската азбука. Два-
мата братя били обявени 
по-късно за светци и за 
духовни покровители на 

Европа.
Датата 24 май е ста-

нала празнична в кален-
дара преди столетия. 
Денят на Светите братя 
бил отбелязван като цър-
ковен празник още през 
XI век, а като всенаро-
ден Ден на просветата 
бил честван за първи път 

през 1851 г. в гр. Плов-
див.

Празникът на бук-
вите е специална дата 
за всички нас. Където и 
да се намира, всеки бъл-
гарин пази спомена от 
жизнерадостната атмос-
фера в този майски ден.

По случай завършване на 
учебната година за канди-
дат- първокласниците и из-
пращането им за първи клас 
ЦДГ – с. Горни Лом органи-
зира тържество посветено 
на тях. С пожелания за много 

здраве и отлични успехи де-
цата от предучилищна гру-
па напуснаха своята детска 
градина. Желаем им от сърце 
да са жизнерадостни и умни 
ученици!

В училището също се със-

тоя тържество по случай 
24-ти май. Бяха връчени Сви-
детелствата на първоклас-
ниците. И в училището в село 
Чупрене ученици и учители 
тържествено отбелязаха 
празника на буквите. 

По проект „Красива България” се из-
вършва саниране и подмяна на дограма на 
ЦНСТ с. Чупрене на стойност 54757,60 лв. 
с ДДС по договор. Наети са петима безра-
ботни от общината, които ще участват в 
строително-ремонтните дейности. Срока 
за изпълнението е два месеца.



ТУРЛАШКИЯТ ФОЛКЛОРЕН СЪБОР 
ПРЕЗ ГОДИНИТЕ

Имало едно време едни достойни, горди и непокорни хора. Има ги и сега. Наричат ги торлаци. Хората с белите дрехи, 
бели като снега по Балкана и босилека в момината градина. Те живеят в дивно място, там, където планината докосва 
небето, там, където започва безкраят!

Наричат ги торлаци.... Хора мълчаливи, затворени, чудати. Те откриват душата си в своите песни, весели и игриви 
като планински поток, и в хората си, буйни и лудешки като пенливо вино.

10 години – нито 
много, нито малко. 
Една традиция, един 
празник на торлашка-
та общност от Севе-
розападна България и 
съседна Сърбия. По-
словичен е торлакът. 
Пословични са и него-
вият бит, и култура.

„Торлакът се на-
вежда само тогава, 
когато пие вода от 
кладенец.” Колко мно-
го значи тази пого-

I TФС, 2006 г. I TФС, 2006 г. II TФС, 2007 г.

III TФС, 2008 г. IV TФС, 2009 г.

IV TФС, 2009 г. V TФС, 2010 г.

III TФС, 2008 г.II TФС, 2007 г. III TФС, 2008 г.

IV TФС, 2009 г.

ворка, събрана само в 
едно изречение. Колко 
упорит, колко твърд и 
непоклатим е торлакът. 
Само жаждата за глътка 
вода може да го накара 
да се преклони. Оцелял 
през годините от древ-
ни времена, той - тор-
лакът е запазил своят 
нрав, език и обичай. 
Той има своята торлаш-
ка кухня – гостоприе-
мен и благ, и в същото 
време твърд , и борбен. 



V TФС, 2010 г.

VIII TФС, 2013 г.

VI TФС, 2011 г.

VIII TФС, 2013 г.

VI TФС, 2011 г.

VIII TФС, 2013 г.

VII TФС, 2012 г.

VII TФС, 2012 г.

VII TФС, 2012 г.

VII TФС, 2012 г.

И за да пребъде във времето, и 
поколенията да знаят за него ние 
се стараем все повече и повече, и 
вече 10 години отбелязваме ТФС в 
Чупрене. Ще го наречем „Торлашки 
рай”. Идват хора от близо и далеч, 
от съседна Сърбия и Румъния, за да 

се потопят в торлашката магия, да 
вкусят торлашката манджа, да по-
вревят, погълчат и пооратат на тор-
лашки, и много, много да се веселят.

Тук можем да разтушим душите, 
да забравим болежки и неволи, и да 
се потопим в магията на празника. 

Колко скромно започна празника 
преди 10 години. Но най-важното е 
да има начало, а след това да го пре-
върнем в традиция. Така и в младо-
то поколение ще закипи кръвта на 
торлака – горд и непоколебим.

В годините все по-смело и по-

смело отбелязваме празни-
ка, вече 10 години. Юбилей 
2015 г. Хиляди участници 
на сцената в село Чупрене. 
Голяма организация, много 
грижи и внимание за всич-
ки гости. 



IX TФС, 2014 г. IX TФС, 2014 г. IX TФС, 2014 г.

IX TФС, 2014 г. IX TФС, 2014 г.

VIII TФС, 2013 г. VIII TФС, 2013 г.

VIII TФС, 2013г.

VIII TФС, 2013 г. VIII TФС, 2013 г.

Нека са Добре дошли отново и отново…!
Нека споделят с нас празника и разнесат сла-

вата му навред.
Добре дошли на всички – с много радост 

и ентусиазъм приветства гости и участници 
кмета на община Чупрене – Ваньо Костин. 
Торлашкият фолклорен събор е гордост 
за него. С много усърдие и любов вече 
десета година / осем без първите две/ по 

време на своето кметуване се отнася той. 
Негова е инициативата за това грандиозно 

събитие, което вече се прочу в цяла България. 

Голям културен празник, най-мащаб-
ното събитие в цяла Видинска област. 
Благодарение на читалище „Христо 
Ботев” с. Чупрене с ръководител Вене-
ция Рангеловска, с дейното участие на 
общинска администрация, спонсори, 
родолюбци, ТФС придоби такива из-
мерения.

Щандове със стари предмети 
от бита на торлака, изложба на 
торлашки ястия – постни и вкус-
ни – всичко това може да видите 
на празника. Местни занаятчии и 
търговци, производители и май-

стори се стичат тук. Големи прасе-
та на шиш, агнешки курбан и много 
други атракции забавляват местните 
и гостите. Можеш да опиташ овче 
кисело мляко, овче и козе сирене, 
невероятен кашкавал, прочутият 



бел муж и за десерт да заблажиш 
със сладка – екологично чисти от 
горски малини и боровинки, екс-
тракт от глухарче за младост и сила, 
и сироп от черен бъз /бурян/ за 
имунната система и здравето. Не на 
последно място чистият балкански 
мед „еликсир” на живота, вино и ра-
кия от бъчвите на торлака. Да живее 
торлака, да пребъде във времето, да 
се радва на здраве и дълъг живот!

Торлакът е веселяк и гостоприе-
мен - посреща те с баница и ракия… 
и блага дума, изпраща те с думите – 
„Заповядай пак”!

Имало ги е някога, има ги и 
сега и ще ги има винаги...

Те, торлаците, са вечни - 
като планината, и вярата, и 
земята българска.

Торлаците не са това, дето са! 
Денем само се преструват, че пасат 
кротко говедата и нищо друго не ги 

интересува, а нощем, докато светът 
сладко похърква, въртят зад гърба 
му колелото на историята, топят гъ-
шето перо в мастило от бъз и допис-
ват тайничко славното си торлашко 
минало. Така си отмъщават на ония, 
дето ги наричат прости балканджии 
и неуки селяндури. Присмиват им 
се под мустак, че не са кусвали 
“густо вариво”, не са пили “комово 
вино”, не ги е газила ланска невес-
та торлакиня, нито пък са чували за 
юнашките торлашки подвизи и не 
са стъпвали в приказната земя Тор-
лакия. Е, що за учени са тогаз!

 Когато ханът забива копието си 
и изрича тържествено думите: “Тук 
ще бъде България!”, белодрешков-
ците посрещат прабългарите.

Белият шаячен национален кос-
тюм е неоспорим белег за торлаш-
ката принадлежност, което значи, 
че торлаците са най-старата етног-
рафска група по нашите земи. 

НА МОЙТУ
Мен без теб ми цвеке не мирише.
Сваки дън тежи ми ко гюле!
Та маджие ли некве ми наприше?
Ама без тебе лаес че се мре!

Много те обичам и те сакам. Колко пути я ти казува!
Нече ми се много да протакам. Теб че узнем да си ми жена.
Та без теб горчи ми и шикерът! Па и лебът ич ми нее благ.
Узе локум – люти ми ко пиперът! Проба с алву, ко углен у оджак.

Залъкът ми спира у гърлото. Та не моем да се наедем.
Не помага вече и виното! Молим ти се – я без теб че мрем!
Целу ноч ко пълтеник будуем, и приличам вече на тенъц.
А задремем – пойдем да сънуем. Исъну на вейку. На тенъц.
Що тека ме лъжеш и ме мучиш! Куташ се от мен и бегаш. Що?

Ти със мен шестицу че улучиш! Сал ако не си такваа зла!
У сърцето ми забоде иглу, и она сега въздън боли.
Све едно ми млату главу с циглу – дън и ноч не мое да се спи.
Толко си ми убава на глед – како зрела тиква си на плет!
И си ми легнула на сърцето, како свиня-майка на шосето!

Стройна си како стопанска крава! Ко ченгел месарски ти си права!
Очи ко бунар су ти длибоки. Ногье ти ко щулье су високи.
Уста скопосни – како капие. Уши – бъш ко циганске тепсие.
Ама що ме печеш? Що ме алиш? И от мене бегаш ко от чуму!

Чекам некаде да ме пофалиш, ама не разбираш ти от думу!
Значи, болката ми те това е. Мен без теб ми дънът не миньуе.
Господ – он си работуту знае, та молитвете ми белким чуе!

Георги Костодинов – Чипровци

IX TФС, 2014 г. IX TФС, 2014 г. IX TФС, 2014 г.

IX TФС, 2014 г. IX TФС, 2014 г.

Из торлашкия речник…
кошуля – риза
беневреци – мъжки гащи
клин – пирон
кубе – печка
очеш ли – искаш ли 
компировица – чорба от 
картофи 
черка - дъщеря
компир – картоф

шошляк – ограда
узни – вземи  
суве чушке – сухи чушки
дедичка – старец
бробиняк – мравка 
нече да оче – не иска да ще
гачкаш – замерва
еднуж – веднъж 
гърьлич – гърло
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Голямата зала за търже-
ства и веселия, собственост 
на община Чупрене, беше 
тясна да побере желаещите 
да се веселят и припомнят 
за оня майски ден от 1945 
година.

Председателката на клу-
ба Руска Доцинска откри 
тържеството и приветства 
гостите с „Добре дошли”!

От името на пенсионер-
ски клуб „Здравец” – до-
макин на събитието, беше 
изнесено късо слово за го-
лямото дело, извършено 
от съюзниците под ръко-
водството на „тримата го-
леми” – Сталин, Рузвелт и 
Чърчил.

Залата избухна в ап-
лодисменти, когато пев-
ческият състав на Видин, 

В Денят на победата, по случай 70 години от капитулацията на хитлеристка Германия 
пред войските на Съветския съюз, Сащ и Англия, пенсионерският клуб „Здравец”, с. Чупрене 
организира и проведе тържествена среща с членовете от Културен клуб на пенсионера гр. 
Видин, ПК гр. Димово, ПК с. Долни Лом, с много гости и приятели.

под ръководството на Еми-
лия Митева, в съпровод на 
акордеон, изпълни фронто-
ви песни от времето на вой-
ната, особено популярната 
песен „Катюша” и българ-

ски патриотични песни.
Надежда Василева от 

Димово рецитира без-
смъртното стихотворение 
на Смирненски „Червените 
ескадрони”.

Поздравления поднесо-
ха председателите на клу-
бовете от: Видин – Иванчо 
Василев, Димово – Витко 
Виденов, Долни Лом – Гин-
ка Станкова.

Благодарение на активи-
стите от ПК „Здравец” – с. 
Чупрене, организацията и 
цялото тържество преми-
на на високо ниво, за което 
пенсионерите и гостите из-
казаха своята благодарност.

Стари и млади /и кан-
дидат – пенсионери/ пееха, 
танцуваха и играха до на-
сита.

Девети май е Празник на 
всички миролюбиви хора 
по света – без разлика на 
раса и вяра, без разлика на 
етнос и убеждения. И как-
то е казано, историята учи 

настоящето, да не повтаря 
грешките в бъдеще. 

Мирът няма цена!
Всички бяхме много въ-

одушевени и надявам се 
задълго няма да забравим 
този празник. На раздяла 
си пожелахме: „До нови 
срещи”!

Руска Доцинска
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Илиян Любенов от с. Горни Лом 
продава овче и козе сирене. Тел: 
0889 110 593
Приемам поръчки за паметници
тел: 0887 863 530
ПК „Братство” с. Чупрене про-
дава фурна в село Върбово –цена: 
4500 лв. Тел. за връзка: 0889 110 
483 
Записване за дърва за огрев по 
кметства – 25.00 лв. куб.м.
Общината отдава и продава 
имоти на всички желаещи да ра-
ботят земя.
Илиян Любенов от Горни Лом 
продава мед. тел.: 0889 110 593
Илко Здравковски от Горни Лом 
продава мед. тел.: 0886 278 037

GSM: 0887 41 40 38; 0878 85 60 05
www.gorskirai.vidin.net

 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 

Ягодите са винаги праз-
нични, те са лято, слънце, 
гора, градина, но и нещо 
вкусно, полезно и ароматно. 
И трябва да се възползваме 
от това, докато трае техният 
сезон.

Смята се, че ако през ля-
тото изядем 10 кг от този 
прекрасен плод, през зи-
мата можем да забравим за 
докторите. Един наистина 
прекрасен начин за укреп-
ване на организма ни след 
дългата зима. Сладкишите 
с ягоди, които предлагаме 
са доста вкуснички, така че 
може да прибавите към ме-
нюто си следните рецепти с 
ягоди :

ЯГОДОВ 
ЧИЙЗКЕЙК
250 г обикновни бискви-

ти, 1 пакет
3 с. л. разтопен маргарин
1/2 ч. л. канела
2 с. л. пудра захар
1 пакетче желатин
250 г извара
200 г прясно мляко
5 с. л. захар

1 с. л. лимонов сок
1 ванилия
1 буркан компот от ягоди
1/2 бурканче конфитюр 

от ягоди (сладко)
Бисквитите се начупват 

и се смилат, докато станат 
на трохи.

Изсипват се в тава за 
торта, размесват се с разто-
пения маргарин, канела и 
пудра захар.

Ягодите се отцеждат и 
пюрират. Размесват се с из-
вара, кондензирано мляко, 
лимонов сок, захар и вани-
лия.

Желатинът се смесва с 
4-5 с. л. от сока на компота. 
След като набъбне, леко се 
загрява, докато се разтопи 
напълно.

Прибавя се към ягодова-
та смес, след което се сипва 
в тавата върху блата. Кейкът 

се поставя в хладилник и се 
оставя да се стегне за някол-
ко часа.

Конфитюрът се загрява 
в малка тенджера и с него 
се намазва повърхността на 
охладения пай. Отново се 
поставя за 1-2 часа в хла-
дилник и се сервира.

БЪРЗ СЛАДКИШ 
С ЯГОДИ
2 пакетчета крема сирене 

или 400 гр извара
1/2 – 3/4 ч.ч. захар (в 

зависимост от това, колко 
сладки са ягодите)

3 ч.ч. нарязани ягоди 
(около 750 гр)

1 ч.ч. сметана
Разбийте крема сиренето 

(изварата) и захарта с помо-
щта на миксер, докато сме-
ста стане пухкава.

Изсипете в разбитата из-
вара ягодите и сметаната.

Разпределете сместа в 
чашки и замразете поне за 8 
часа, във фризер.

Извадете от хладилника 
30 минути, преди да серви-
рате.

Украсете с листа мента и 
цели ягоди.

Торлашки манджи спасяват 
от жегата

Какво е това косачко ки-
село? Ястие, което се при-
готвя само в Торлашко и 
само през лятото. По името 
му личи, че е предназначе-
но за косачи. Уморените от 
коситбата мъже започвали 
обяда си с него. То не заси-
ща, но охлажда в жегите и 
възбужда апетита. 

Някога са го носели на 
нивата за мъжете, но ние 
си го приготвяме и за до-
машната трапеза в горещи-
те дни. То е като аналог на 
таратора, но е по-пикантно 
и леко. Приготвя се от наря-
зани сварени предварител-
но сухи чушки или печени 
и обелени зелени, нарязана 
на ситно краставица, чесън 

Лесни сладкиши с ягоди

и копър. Всичко това се за-
лива със студена вода и се 
овкусява със сол, оцет и за-
хар. Трябва да престои поне 
час - два, за да проникнат 
съставките една в друга. 
Поднася се като предястие.

Косачко кисело пригот-
вят от Чипровци през Чу-
прене, Стакевци до Салаш. 
Неизменно ястие е от лят-
ната трапеза в тридесетина 
села от Видинско и Монтан-
ско. 

Ягоди - полезни за гърлото, мозъка и сърцето 
Със своя при-

мамлив външен 
вид и отлични 
вкусови качества, 
ягодите си осигу-
ряват място в спи-
съка на любими хра-

ни на мнозина. 
Известно е, че 

горските плодо-
ве са богати на 
антиоксиданти, 

и ягодите не пра-
вят изключение. Те 

съдържат и ценни храни-
телни вещества, осигурява-
щи поддържането на добро 
здраве и превенция на реди-
ца заболявания. Ягодите са 
добър източник на витамин 
С, витамини от В група, 
минералите калий, желязо, 
магнезий.


