
Уважаеми съграждани, 
вече два мандата заедно с 
Вас работим и се грижим 
за доброто, и благоустро-
яването на нашата Общи-
на. 

През последните 8 годи-
ни общинското ръководство 
работи в името на европей-
ското развитие на Община 
Чупрене. Бяхме изправени 
пред предизвикателство-
то за балансирано и ефек-
тивно използване, както на 
собствените финансови ре-
сурси, така и на средствата 
от структурните фондове 
на Европейския съюз. И тук 
искам да кажа, че община 
Чупрене е на първо място 
в цяла Видинка област по 
одобрени проекти и усвое-
ни европейски средства на 
глава от населението.

През мандат 2011 -2015г. 
в Община Чупрене се ре-
ализираха повече от 15 
проекта,  финансирани от 
Европейските структурни 
фондове и програми, и над 
10 проекта, финансирани 
от републикански и общин-
ски бюджет. Стойността на 
изпълнените проекти е над 
15 млн. лв. Най-същест-
вена придобивка е изцяло 
подновената пътна мрежа в 

общината, обновена е ВиК, 
образователна, социална и 
туристическа инфраструк-
тура.

Работихме отговорно 
за максимално събиране, 
рационално планиране 
и разумно разходване на 
средствата за образование, 
инфраструктура, култура 
спорт, благоустрояване и 
много други дейности.

Ефективно стопанисва-
хме и управлявахме общин-
ската собственост.

В своята дейност съм 
се ръководил от следните 
ПРИНЦИПИ:

На първо място – Откри-
тост в управлението;

УПРАВЛЕНИЕ НА 
ФИНАНСИТЕ АКТИВ-
НО, ЦЕЛЕСЪОБРАЗНО, 

ПРОЗРАЧНО!
2. Отговорно отношение 

към проблемите на община-
та;

3. Активно използване 
на европейските фондове;

4. Максимална ефектив-
ност по провежданите дей-
ности и работа по проекти;

5. Диалог с гражданите 
по проблемите на община-
та;

6. Гарантиране на об-
ществения интерес при 

разходването на бюджетни 
средства.

Целите, които си бяхме 
поставили в началото на 
мандата, успяхме да реали-
зираме, дори смея да твърдя 
и повече. 

На първо място, финан-
сирани от ДФ „Земеделие” 
по Програма за развитие 
на селските райони полу-
чиха разрешение за полз-
ване двата общински пътя 
VID 1181 - Репляна – Долни 
Лом и VID 1182 -Долни Лом 
– Горни Лом и реконструк-
цията на водопроводната 
мрежа с.Чупрене. Въведоха 
се в експлоатация ремон-
тираните улици „Първа” в 
с.Горни Лом и ул.”Втора” 
с.Чупрене. Изпълнен е и 
проекта за „Реконструкция 
на път VID 1180 – Върбов-
ски кантон, Върбово, Чу-
прене”. С приключването 
на този обект през 2015 г, 
100% от общинската пътна 
мрежа е реконструирана.

По същата програма през 
2014 г. приключи  проекта 
и се въведе в експлоатация 
Туристическия посетител-
ски център с.Долни Лом. 

По ПРСР – МИГ по про-
ект „Съхранение и опазване 
на турлашкото културно 

наследство в община Чу-
прене” се санираха фаса-
дите и подмени дограмата 
на Туристическата спалня 
и ТИЦ в с.Чупрене, заку-
пи се нова сглобяема сце-
на, шатри, маси и столове 
за нуждите на Турлашкия 
фолклорен събор.  По про-
ект „Подобряване условия-
та на живот на хора в нерав-
ностойно положение чрез 
предоставяне на мобилни 
услуги в община Чупрене” 
се закупиха два автомоби-
ла за нуждите на социален 
патронаж и Защитените 
жилища в общината.

На второ място по Пуб-
личната инвестиционна 
програма „Растеж и устой-
чиво развитие на региони-
те” през 2014 г. приключиха 
4 инфраструктурни проек-
та на стойност 700 хил. лв. – 
Реконструкция на водопро-
водните мрежи по главните 
улици на селата Върбово, 
Търговище и Протопопин-
ци и Преустройството на 
общинска сграда за Център 
за настаняване от семеен 
тип в с.Върбово.

На трето място по про-
грама ОП ”Регионално раз-
витие” 2007-2013 г., проект 
„Енергоефективни мерки 

в общинска образователна 
инфраструктура” през 2012 
г. се санираха и реновираха 
двете училища в общината 
– в с.Чупрене и с.Горни Лом 
на стойност 390 хил.лв. 

 Със средства на общин-
ския бюджет през 2011 г. се 
санираха и реновираха и 
двете детски градини в съ-
щите села. 

На четвърто място по 
Програма за трансгранично 
сътрудничество България- 
Сърбия 2007-2013 г по про-
ект „Мост над планината” 
– Модернизация на местни 
културни центрове в тран-
сграничен регион Чупрене 
– Пирот” на стойност 400 
хил.лв.  се изпълни ремонт 
на читалище „Хр.Ботев” 
с.Чупрене и читалищен са-
лон с.Горни Лом. Закупена 
беше нова техника за ото-
пление и за озвучаване.

На пето място по Про-
грама „Красива България” 
през 2012 г. беше изпълнено 
преустройство на общинска 
сграда за Защитено жилище 
с.Долни Лом на стойност 110 
хил.лв, а през 2015 г. Защи-
теното жилище в с.Чупрене 
беше санирано, подменена 
дограмата, ремонтиран по-
крива за 60 
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хил.лв. 
С об-

щински средства – над 200 
хил.лв. през 2013 г. се из-
пълни преустройство на 
общинска сграда /бившо 
кметство/ за Защитено жи-
лище в с.Репляна. Също с 
общински средства се из-
градиха нов пенсионерски 
клуб в с.Чупрене, ремонти-
раха се пенсионерски клу-
бове в с.Горни Лом, Долни 
Лом, Средогрив, Репляна. В 
с.Протопопинци се изгради 
и ново кметство. Направен 
беше ремонт на бившата 
сграда на Здравна служба 
в с.Върбово, където се пре-
мести кметството. Сгра-
дата на общинската адми-
нистрация в с.Чупрене се 
обнови изцяло – с нова ото-
плителна инсталация, ново 

обзавеждане, подменена до-
грама и санирани фасади.  
Ремонтира се и се обзаведе 
спортен клуб в с.Чупрене.

На следващо място по 
ОП „Околна среда” 2007-
2013 г. се реализира проект 
„Реинтродукция на балкан-
ската дива коза в Западна 
стара планина” на стойност 
300 хил.лв. Създадоха се 
условия и се пуснаха диви 
кози в аклиматизационната 
ограда. Достави се оборуд-
ване и високопроходим ав-
томобил.

По проекти, финансира-
ни от ПУДООС „За чиста 
околна среда” се реновира 
парка в с.Чупрене, направи 
се волейболна площадка в 
училищния двор в с.Горни 
Лом, Еко кът в училищния 
двор в с.Чупрене.

Със средства на общи-
ната се изградиха и нови 
детски площадки в селата, 
волейболни площадки, къ-
тове с беседки за отдих на 
жителите и туристите.

През 2015 г. община-
та завърши и два проекта, 
свързани с развитието на 
туризма – „Изграждане на 
туристическа инфраструк-
тура, места за отдих и раз-
влечение, път и пътека към 
в.Миджур” и „Изгражда-
не на туристическа  ин-
фраструра и поставяне на 
елементи за обслужване на 
отдиха и туризма в района 
на с.Долни Лом и с.Горни 
Лом.

През периода 2011 – 2015 
г. се реализираха шест про-
екта към ОП „РЧР”, НП 
„ОСПОЗ”, НП „Подкрепа за 

заетост”, Регионална про-
грама заетост - „От помощи 
към заетост”, „Подкрепа 
за достоен живот” (личен 
асистент), „Обществена 
трапезария”.

Реализираха се и проек-
ти по ОП”Административен 
капацитет” – 

„Въвеждане и механи-
зми за мониторинг и кон-
трол върху изпълнението 
на политики на община Чу-
прене”, „Оптимизиране на 
административната струк-
тура на община Чупрене”

През изтеклия мандат 
2011-2015 г. в общината 
беше закупена и техника 
– нов багер, които осигури 
проводимост на речните 
корита в населените места 
Чупрене, Горни Лом, Долни 
Лом, нова сметоизвозвачна 

мащина. Общината полу-
чи и противопожарна кола 
като дарение от германския 
град Офенбург.

Усилията на кмета и 
общинска администрация 
през мандата бяха насоче-
ни към проекти, свързани 
с условията на живот, раз-
витието на туризма, из-
граждане на обекти, които 
да привличат туристиче-
ския поток и да стимулират 
частната инициатива за по-
добра реализация на бизне-
са и по-добро развитие на 
общината и региона.

Основните приоритети, 
към които сме се придър-
жали, при разходването на 
средствата, винаги са били 
в потребност на население-
то и съгласувани с ОбС – 
Чупрене.

ЕТО ТАКА, ДОКАЗАХ, ЧЕ МОГА:

ЗАСТАВАМ С ГОРДО ВДИГНАТА ГЛАВА ПРЕД СВОИТЕ ИЗБИРАТЕЛИ
От стр.1

ЧУПРЕНЕ
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ЧУПРЕНЕ РЕПЛЯНА
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ТЪРГОВИЩЕ

ДОЛНИ ЛОМ
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ВЪРБОВО

ГОРНИ ЛОМ

Осемметров метален кръст 
осветиха край село Върбово
На 20.09.2015г се състоя официалната церемония 

по откриването на православен кръст  в местност-
та „Миленов кръст” с.Върбово  Инициативата е на 
сдружение  "Ботев" Върбово".  Монтиран е на място, 
където е имало оброчен кръст  и хората са се събира-
ли на празник.

Кръстът е изработен от  Любен Белперчинов, 
който е родом от селото. Когато е със запалени свет-
лини, нощем се вижда от 20 километра разстояние.

Сега във Върбово са по-малко от 100 души, но 
техните наследници са решени да възстановят тра-
дицията. Скоро около кръста ще има и градинка. 
Вече са изработени свещници и пейка от метал, кои-
то ще бъдат поставени там.
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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 
Записване за дърва за огрев по кметства – 
25.00 лв. куб.м.
Общината отдава и продава имоти на всички 
желаещи да работят земя.
Илиян Любенов от Горни Лом продава мед. 
тел.: 0889 110 593
Илко Здравковски от Горни Лом продава мед. 
тел.: 0886 278 037

ПРОТОПОПИНЦИ

СРЕДОГРИВ

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.



7                                                       бр. 6, октомври 2015                               

На 5 септември ПК 
„ЗДРАВЕЦ” с. Чупре-
не беше домакин на 
тържество, посветено 
на две знакови дати – 
6-ти септември и 9-ти 
септември.

Гости на търже-
ството бяха г-н Ваньо 
Костин – кмет на Об-
щината, ПК „Извор” 
– гр. Вълчедръм, ПК „ 

Ехо от младостта” – гр. 
Лом, кв. „Младеново”.

Председателката на 
клуба Руска  Доцинска 
приветства всички с 
„Добре дошли!”

В своето слово тя 
каза: „Днес сме се съ-
брали да зачетем две 
дати, два празника – 
6-ти септември и 9-ти 
септември.

Първата дата – 6 
септември е призната 
като официален праз-
ник на България и е от-
белязана на календара с 
червени цифри, втората 
– 9 септември – не.

Какъв празник за 
нас е 6 септември? 
За съжаление, дълги 
години този празник 
наречен – Ден на съе-
динението беше пре-
небрегван и позабра-
вен – сега заслужено 
тачен.

Няколко думи от 
историята…

На 3 март 1878г. в 
малкото селище Сан 
Стефано, не далеч от 
Цариград е подписан 
мирния договор меж-
ду русия и Османската 

империя, който слага 
край на кръвопролит-
ната Руско – турска 
война и възстановява 
границите на Бълга-
рия отпреди падането 
й под турско робство. 
Установява голяма 
държава на Балкан-
ския полуостров.

Великите европей-
ски сили, на които 

и днес слугуваме не 
приемат една обеди-
нена България и само 
месеци след подпис-
ването на Сан Стефан-
ския мирен договор, 
свикват т.н. Берлински 
конгрес и фактически 
разделят България на 
две части – Княжество 
България и Източ-
на Румелия, която на 
практика остава под 
властта на султана.

Тази изключителна 
несправедливост спря-
мо българският народ 
предизвиква броже-
ния, недоволство и 
стремеж към обединя-
ване. Създаден е таен 
революционен коми-
тет под ръководството 
на Захари Стоянов, със 
задача да осъществи 
обединението на Кня-
жество България и Из-
точна Румелия.

На 6 септември 
1885г. в град Пловдив 
е обявено Съединение-
то. Европа е принудена 
да го признае, включи-
телно и Турция.

Днес, 6 септември 
основателно се чества 

като официален праз-
ник – Денят на Съеди-
нението.

Какъв ден е 9 сеп-
тември?

Революция, или 
преврат? Излишна 
игра на думи. 

В календара тази 
дата е отбелязана като 
обикновен работен 
ден. Той беше официа-
лен празник до преди 
25 години, сега не е.

За нас, обикнове-
ните хора, той и днес 
е празник. За българ-
ските олигарси, без-
спорно, той е черна 
дата.

9 септември 1944г. 
промени обществено 
политическия строй 
в страната, установи 
социализма. А оцен-
ка за социализма днес 

всеки може да напра-
ви, достатъчно е да се 
огледа около себе си, 
да сравни земеделие-
то и промишлеността 
от преди и сега, сла-
вянските православни 
ценности с т.н. евро-
атлантически ценнос-
ти, да преброи безра-
ботните сега и преди 
/ когато това понятие 
не съществуваше, за 
големия бич на съвре-
мието – престъпност, 
корупция и какво ли 
още не.

Неминуемо идва 
сравнението между 
9.септември 1944г. и 
10 ноември 1989г. с 
неговата  „безконечна 

демокрация”, която е 
умело прикритие на 
„дивия балкански ка-
питализъм”.

Борбата на човека 
за съществуване, за 
по-добър живот е веч-
но.

На нас по-младите, 
или по-старите, също 
ни предстои да воюва-
ме за тези вечни цен-
ности. Пожелавам на 
всички успех в тази 
борба.

След словото на 
председателката ду-
мата бе дадена на мно-
гоуважаемият кмет на 
Общината Ваньо Кос-
тин, който поздрави 
всички с настоящите 
празници и изказа бла-
годарност на организа-
торите на тържеството 
и им пожела все така 

да бъдат енергични и 
инициативни.

От гостите дума-
та за приветствие взе 
председателката на 
ПК – Вълчедръм, г-жа 
Ганка Михайлова и 
председателката на 
ПК гр. Лом, кв. „Мла-
деново” – г-жа Виоле-
та Петкова.

За доброто настро-
ение домакините бяха 
подготвили музикал-
на програма. Хората и 
танците продължиха 
до късно след обяд.

На раздяла си по-
желахме повече таки-
ва вълнуващи срещи.

ПК „Здравец” 
с. Чупрене

ДВА ПРАЗНИКА В ЕДНО

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА 
ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ”

От м. ноември 2010 г. в община Чупрене се 
реализира Проект „Подкрепа за достоен жи-
вот” по Схема за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ: BG 051PO001-5.2.09 „Алтер-
нативи” по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси” 2007-2013, дейност «Личен 
асистент». Водеща организация е Агенция соци-
ално подпомагане, Дирекция „Анализ, админи-
стративно и информационно обслужване”. Об-
щина Чупрене е партньор по проекта.  

Проектът се реализира на три етапа. През 
целия период на проекта от услугата са се въз-
ползвали 35 лица /потребители/ и са сключени 
32 договора с лични асистенти. 

Осигурена е заетост на лица в трудоспособна 
възраст в предоставяне на качествени грижи на 
хора с трайни увреждания, нуждаещи се от по-
стоянна грижа/обслужване, в т.ч. деца с трайни 
увреждания без откъсване от семейната среда. 
Създадените добри условия за участие в тази 
услуга даде предпоставки да е предпочитана от 
нуждаещите се и от лицата, които предоставят 
своя труд. 

Проектът се реализира в отговор на необ-
ходимостта от разчупване на стереотипите за 
предоставяне на услугата „Личен асистент” и 
професионализирането й, като се фокусира вър-
ху повишаване на ефективността, качеството 
и гъвкавостта на социалните услуги, насочени 
към подкрепа на хора с тежки увреждания.

Проект "Нови 
възможности за грижа" 

в общината
От 18.05.2015 г. започна изпълнението на про-

ект „Нови възможности за грижа” на община 
Чупрене, като по проекта са назначени 14 лични 
асистента, които полагат грижи за 16 потреби-
телите. 

Програмата е по Процедура за директно пре-
доставяне на безвъзмездна финансова помощ 
„Нови алтернативи” по приоритетна ос 2 „На-
маляване на бедността и насърчаване на соци-
алното изключване” на Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси 2014-2020”. 
Идеята на тази програма е хората с по-сериозни 
увреждания да получават грижа в домашна сре-
да по отношение на хранене, обличане, разходка 
и всякакви други ежедневни нужди.

Честит Първи 
октомври - 

ДЕН НА ПЕНСИОНЕРА
С пожелания за здраве, 
вдъхновение и спокойни 

старини!
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Уважаеми дами и господа, 
съграждани и приятели 
на Чупрене,
Като кмет на община Чупрене през последните 8 

години искам от сърце да ви благодаря за оказа-
ното доверие и подкрепа. Всичко добро и хуба-
во, което се случва в нашата община се случва 
благодарение и на Вас. Заедно сме по-силни и 
можем повече! Винаги съм се ръководел от раз-
бирането, че отговорната политика на управле-
ние е правилната формула за успех. Че трябва да 
се ръководим от разума, а не от отрицанието и 
недоверието. 

Преживяхме много  хубави и лоши моменти. В 
този мандат отпечатък остави завинаги в нашето 
съзнание трагедията в Горни Лом. Там загинаха 
наши близки, съседи, приятели. Мир на праха им 
и дано такава участ никога повече не ни застига!

Преживяхме и природни катаклизми, като на-
воднения и обледявания. Но със своевременна 
намеса на службите и бърза реакция на община-
та, и това преодоляхме.

Сега, отчитайки пред вас мандата, аз отново 
съм сигурен и категоричен в едно – вашето до-
верие бе гаранция, и двигател за постигнатите 
успехи на общината. Всички ние желаем живо-
тът ни да бъде по- подреден и по-хубав. Живеем 
в трудно време, в най-бедния край на България, 
но неможем да спрем, не можем да се откажем. 
Трябва да продължим напред и нагоре. 

Община Чупрене, макар и малка, показа че е 
значима, че е  пример пред много общини в Се-
верозападна България и първа в област Видин. 
Ето затова си заслужава да продължа да работя 
и творя заедно с вас. Нека с природната красота, 
която Бог ни е дал, с развитие главно на туризма  
в следващия мандат и с добро управление да на-
караме цяла България да ни познава. 

Не на последно място, чувствам се задължен 
пред вас да поема отговорността за нерешените 
проблеми със съзнанието, че вие имате право да 
очаквате и искате повече от общинска админи-
страция.

Затова съм длъжен пред вас да отчета най-зна-
чимото, според мен , от направеното през изми-
налите четири години.

С гордост мога да заявя, че поетите ангажи-
менти са изпълнени, направи се много във всич-
ки села, създадоха се условия за по-модерен и 
добър живот   за общината и хората.

БЛАГОДАРЯ ВИ 
ЗА ДОВЕРИЕТО!
Ваньо Костин

На 19 и 20 септември в 
община Чупрене – с. Чу-
прене се проведе вторият 
северозападен ловен събор. 
Празникът бе организи-
ран от ловно-рибарското 
сдружение в с. Чупрене и 
община Чупрене със съдей-
ствието на НЛРС – СЛРБ. 
Съборът се превърна в 
международен, тъй като на 
него присъстваха предста-
вители на сродни организа-

ции от Сърбия и Румъния. 
Ръководствата на ловни-
те сдружения от Чупрене 
и сръбските „Миничево” 
и „Сврълиг” официално 
подписаха документите за 
сдружаване помежду им. 
Множество атракции като 
състезания за ловни куче-
та в гатер и по правилата 
„Св. Хуберт”, състезания 
по стрелба с лък, кинолож-
ка екстериорна изложба, 
богата забавно-музикална 
програма, бяха организира-
ни за любителите на лова и 
спорта, за всички привър-
женици и гости на община 
Чупрене.

Богомил Станков – пред-
седател на ЛРС – Чупрене 
официално откри празника. 
Гости бяха Ваньо Костин – 
кмет на община Чупрене, 

експертът на Национална-
та организация за Северо-
западна България Георги 
Младенов, народните пред-
ставители Филип Попов и 
Станислав Анастасов, Зла-
тимир Рашич, председател 
на ловно сдружение „Свър-
лиг” от Сърбия, председа-
телят и секретарят на лов-
но сдружение „Миничево”. 
Мирча Гуца – кмет на град 
Калафат и кмета на град 

Пленица от Румъния.
Председателите на сръб-

ските сдружения и предсе-
дателят Богомил Станков 
подписаха документите за 
побратимяване и размениха 
множество подаръци.

Ловният събор протече в 
рамките на два дни, с мно-
жество състезания, изнена-
ди и народно веселие. 

„Според мен стана ху-
бав празник. Надявам се 
с помощта на общината в 

Чупрене да превърнем Се-
верозападния ловен събор 
в традиция. Имаме намере-
ние да осъществяваме про-
екти по програмата за тран-
сгранично сътрудничество 
и с европейски средства да 
работим по обогатяването 
на природата и дивечовите 
запаси от двете страни на 
границата…. каза г-н Стан-
ков в свое интервю.

СЕВЕРОЗАПАДЕН ЛОВЕН СЪБОР ЧУПРЕНЕ

ПРИЯТЕЛСТВОТО НЯМА ГРАНИЦИ


