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Указателни табели за библиотеките
Община Чупрене поста-

ви табели, които указват 
пътя към библиотеките в 
с.Чупрене и с.Горни Лом,  
по проект „Пътят към биб-
лиотеката” на фондация 
„Глобални библиотеки – 
България”. 

Целта на проекта е да 
се обозначи по подходящ 
начин местоположението 
на обществените библи-
отеки, като места, където 
гражданите могат да полз-
ват безплатно интернет, 
информационни ресурси и 
електронни услуги. Монти-
раните указателни табели 
са част от инфраструкту-
рата от знаци и табели към 

пътната мрежа. Табелите са 
с надпис „Библиотека” на 
български и английски език. 
Средствата за изработване 
на указателните табели и 

стълбове, както и разходите 
за доставянето им в общи-
ната са осигурени от фонда-
ция „Глобални библиотеки 
– България”. 

празника. Г-жа Гичка Кости-
на, председател на клуба на 
пенсионерите в Долни Лом 
и пенсионирал се учител – 

будител изнесе встъпителна 
реч за силата на българската 
култура и книжнина, оце-
ляла през робствата и ве-

ДЕН НА БУДИТЕЛЯ
На 3 ноември /на пате-

рица/ будителите от община 
Чупрене тържествено поче-
тоха своя празник. Пенсио-
нерите от Горни, Долни Лом 
и Чупрене направиха една 
обща сбирка и обединиха 
усилия за този паметен ден. 
Долни Лом бяха в качест-
вото на домакини. Топла, 
приятна и уютна обстановка 
бе предоставена на гости-
те. Много музика, веселие 
и чаша вино съпътстваха 

ковете. Председателите на 
другите два клуба Руска До-
цинска и Ваньо Лукин също 
изнесоха приветствие и раз-
нообразиха вечерта с песни, 
посветени на деня! 

Официален гост на тър-
жеството беше кметът на 
община Чупрене – Ваньо 
Костин. За него уважението 
и почитта към пенсионери-
те, възрастните и будители-
те винаги е било на първо 
място. Той ги приветства 
с топли думи и им пожела 
още дълги години здраве, 
и борбен дух! Вечерта про-
дължи до късно с танци, 
хора и веселие!

Ден на пенсионера – Долни и Горни Лом. 
Обединени заедно празнуват. Задушевна ок-

томврийска вечер изпълнена с народно веселие! 
Да са ни живи и здрави, и все така борбени и 

усмихнати!

Всяка година по традиция община Чу-
прене отбелязва „Деня на общинаря” под 
мотото „Опознай родината, за да я обик-

неш!” Тази година дестинацията бе Южно-
то ни Черноморие. Приятни  мигове и хуба-
ви моменти, които сплотяват колектива и 

допринасят за хармония и просперитет!
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Извършено е почистване на речното корито 
и мостовото съоръжение в село Протопопинци.

Ремонтира се двора на административна-
та сградата на общината в село Чупрене със 
собствени средства.

Извършва се ремонт на улицата и двора на 
черквата в село Върбово, със средства на общи-
ната.

Беше извършен ремонт на главния мост, 
свързващ старата с новата част на село Сре-
догрив.

За да е по-чисто!

Ръководството на общи-
ната изказва искрени бла-
годарности на всички хора, 
изхвърлящи непотребни 
пластмасови бутилки в по-
знатите ни кошове, вместо в 
контейнерите за смет. През 
октомври  общината предаде 
800 кг.пластмасови шишета 
пресовани в бали. Огромния 
камион не можа да побере 
всичките пресовани шишета. 
Още докато се товареха бали-
те, съвсем спонтанно, дойде 
извода за голямата икономия, 
която сме направили. Пред-
ставете си колко курса до 
Жеглица трябваше да напра-
ви сметосъбиращия камион, 
ако тези бутилки, вместо в 
кошовете, бяха изхвърлени в 

контейнерите за смет!
Точните пресмятания ще 

бъдат направени и ще ви съ-
общим цифрите, но извода е 
ясен! Ефектът е, безспорно, 
значителен и от финансова 
и от екологична гледна точ-
ка. Остава само да увеличим 
още повече количеството на 
събраните бутилки, защото 
все още си позволяваме раз-
коша, да возим доста много 
празни пластмасови бутилки, 
за да бъдат те изхвърлени на 
депото в Жеглица.

Тези дни се натъкнах на 
гледката от снимката, в по-
крайнините на с.Върбово. 
Бутилките бяха прилежно 
събрани  в чувал, но вместо в 
коша, бяха мъкнати повече от 

километър, за да бъдат хвър-
лени във водете на едно дере! 
Буди недоумение извършено-
то, защото нито е по-лесно, 
нито е по-удобно, нито са по-
красиви дерето и поляната, с 
търкалящите се по тях боклу-
ци! Може би от незнание?!

Е, за сведение: общината 
е изработила и  разположила 
в населените места големи 
кошове от метална мрежа, в 
които да се изхвърлят непо-
требните пластмасови ши-
шета. Целта е намаляване 
обема на отпадъците, които 
се извозват до регионалното 
депо,  отстоящо на 63 км от 
община Чупрене.

Георги  Груев

В момента тече 
ремонт в залата за 
тържества в село 
Чупрене.

Извършва се 
ремонт в залата за 

тържества и в Горни 
Лом и се изгражда 

Младежки спортен 
клуб.

В момента се 
прави нов мост над 
реката в местността 
„Заставата” в село 
Горни Лом.
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Статистиката на загина-
лите и пострадали хора при 
пожари  през отоплителните 
сезони бележи ръст и е из-
ключително тревожна! По-
голяма част от пострадали-
те са хора над 60-годишна 
възраст, самотно живеещи 
в отдалечени населени мес-
та, трудно подвижни, инва-
лидизирани, или такива с 
влошено здравословно със-
тояние.

Регионална дирекция 
„Пожарна безопасност и 
защита на населението” – 
Видин, разработи нароч-
на дипляна с информация, 
която чрез вестникът на об-
щина Чупрене - „Торлаци“, 
става достояние на всички 
живеещи на територията. 
Апелира се за повишено 
внимание, бдителност и 
отговорност през настъп-
ващия отоплителен сезон, 
като напомня следните пра-
вила, които между другото 
са прекрасно известни на 
всички - и въпреки това....

АКО СЕ ОТОПЛЯВА-
ТЕ С УРЕДИ, РАБОТЕ-
ЩИ С ТЕЧНО ГОРИВО:

1.Не използвайте само-
делни и с неясен произход 
и качество уреди;

2.Уверете се, че огънят 
от печката няма да се раз-
пространи извън нея;

3.Съхранявайте горими 
и леснозапалими материали 
далеч от печките;

4.Не запалвайте топла /
неизстинала/ нафтова печ-
ка – това може да доведе до 
взрив;

5.Проветрявайте редов-
но помещенията;

6.Поставете под отоп-
лителния уред негорима 
подложка, която да излиза 
отстрани поне на 10 см., а 
отпред най-малко на 30 см.;

7.Съхранявайте гориво-
то само в метални съдове и 
извън жилищните помеще-
ния;

8.Спазвайте инструкци-
ите на производителите за 
поддръжка, експлоатация, 
ремонт и мерките за безо-
пасност на уредите;

9.Не забравяйте комини-
те ! 

-Комините трябва да са 
измазани, без пукнатини;

-Комините трябва пери-
одично да се почистват от 
натрупаните в тях сажди;

-Димоотводите /кюнци-
те/ се монтират стабилно 
укрепени и на безопасно 
разстояние от горими мате-
риали и конструкции;

-Не зауствайте димоот-
водите във вентилационни-
те тръби и шахти.

АКО СЕ ОТОПЛЯВА-
ТЕ С УРЕДИ, РАБОТЕ-
ЩИ С ГАЗ ПРОПАН - БУ-
ТАН:

1.Поддържайте газово-
то оборудване в състояние, 
осигуряващо спазването на 
изискванията за безопас-
ност, като извършвате замя-
на на празна за пълна бутил-
ка от обекти за продажба на 
бутилки и газ, оторизирани 
от държавните органи за 
технически надзор;

2.Не използвайте стари 
бутилки, които не са преми-
нали технически преглед;

3.Не използвайте реду-
цил-вентили, които не са 
предназначени за битови 
бутилки с газ;

4.Не използвайте стари 
редуцил-вентили с обгоре-
ни или напукани уплътне-
ния;

5.Не използвайте стари и 
напукани маркучи и такива 
по-дълги от 1,5 метра;

6.Не поставяйте газови-
те бутилки в близост до из-
точници на топлина;

7.Не допускайте повече 
от 2 броя бутилки в едно 
помещение;

8.Не допускайте деца да 

използват газ;
9.Не допускайте небреж-

ност при транспортиране, 
съхраняване и използване 
на бутилки с газ.

АКО СЕ ОТОПЛЯВА-
ТЕ С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ 

УРЕДИ:
1.Използвайте само 

стандартни и технически 
изправни отоплителни ина-
гревателни уреди, поставе-
ни на огнеустойчиви под-
ложки, далеч от горими и 
леснозапалими материали;

2.Не използвайте само-
делни и с неясен произход 
и качество уреди;

3.Изключвайте уредите, 
когато: 

- нямат наблюдение и 
контрол от възрастен човек;

- преди лягане за сън;
- когато спре тока;
-преди да излезете на-

вън;
4.Спазвайте инструкци-

ите на производителите за 
поддръжка, експлоатация, 
ремонт и мерките за безо-
пасност на уредите;

5.Не оставяйте отопли-
телните уреди да работят 
без наблюдение;

6.Преди отоплителния 
сезон проверете изправ-
ността на електрическата 
инсталация;

7.Не забравяйте, че само 
автоматичните и стандарт-
ните предпазители /бушо-
ни/, са в състояние да пре-
дотвратят трагедия.

АКО СЕ ОТОПЛЯВА-
ТЕ С УРЕДИ, РАБОТЕ-
ЩИ С ТВЪРДО ГОРИВО:

1.Не използвайте само-
делни и с неясен произход 
и качество уреди;

2.Уверете се, че огънят 
от печката няма да се раз-
пространи извън нея;

3.Съхранявайте горими 
и леснозапалими материа-
ли далеч от печките;

4.Не разпалвайте отоп-
лителните уреди на твър-
до гориво със запалителни 
течности;

5.Поставете под отоп-
лителния уред негорима 
подложка, която да излиза 
отстрани поне на 10 см., а 
отпред най-малко на 30 см.;

6.Съхранявайте твърдо-
то гориво извън жилищни-
те помещения;

7.Не оставяйте отопли-
телните уреди да работят 
без наблюдение;

8.Спазвайте инструкци-
ите на производителите за 
поддръжка, експлоатация, 
ремонт и мерките за безо-
пасност на уредите;

9.Не забравяйте коми-
ните 

ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ 
НА ПОЖАР :

1. Позвънете на теле-
фона на единната спаси-
телна система за спешни 
повиквания –112;

2. Без да поемате из-
лишен личен риск - опи-
тайте се да загасите пожара 
с пожарогасител или с под-
ръчни средства;

3. Спрете гасенето на 
пожара, ако забележите, че 
той се разпространява към 
горната част на помеще-

нието или в посока изхода 
и незабавно излезте навън;

4. Затворете прозорците 
и вратите на помещенията 
преди да ги напуснете;

5. Излезте бързо навън, 
без да мислите за ценнос-
ти и пари- Не се връщайте 
обратно;

6. За евакуация използ-
вайте евакуационните стъл-
бища или аварийните таки-
ва. В никакъв случай не из-
ползвайте асансьорите;

7. Ако сте в асансьор по 
време на пожара спрете на 
най-близкия етаж и го на-
пуснете;

8. Ако при Вашата ева-
куация евакуационни пъти-
ща са задимени, започнете 
да се движите възможно 
най-ниско, защото там тем-
пературата е по-ниска и ви-
димостта е по-добра;

9. При невъзможност да 
напуснете Вашето жилище, 
в следствие на дим или ви-
сока температура, отидете 
в банята, затворете вратата, 
поставете мокри кърпи под 
вратата и изчакайте служи-
телите от пожарната

10. Когато сте в поме-
щение с много хора (театри, 
кина, спортни зали, стади-
они, търговски центрове и 
т.н.) и бъде подаден сигнал за 
пожар направете следното:

- запазете спокойствие. 
Вашата паника може да 
бъде предадена и на хората 
около Вас;

- следвайте евакуацион-
ните знаци и напуснете по-
мещенията без да блъскате 
останалите хора;

- за излизане от помеще-
нията използвайте еваку-
ационните пътища и изходи. 
Не скачайте от височини .

Георги Груев
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Вита торта 
с домашен крем

5 яйца
1 ч. ч. захар
1 ½ ч. ч. брашно
1 пак. бакпулвер
1 пак ванилия
3 с. л. олио
1 с. л. какао
Разбивам яйцата със за-

харта докато удвоят, дори 
утроят обема си. Прибавям 
пресятото брашно с бакпул-
вера, олиото и ванилията. 
Разделям сместа на две и в 
едната добавям пресятото 
какао. Постилам тава с раз-
мери 40/37 см. с хария за пе-
чене и изсипвам бялата смес 
в едната половина на тавата, 
какаовата в другата полови-

на. Заравнявам и пека в пред-
варително загрята фурна на 
180 градуса до зластист цвят 
и суха клечка.

Охлаждам блатовете и 
разрязвам на 4. Получават се 
две бели и две какаови ленти.

За крема:
1 л прясно мляко
2 бр.яйца
8 с.л.захар
6 с.л.брашно 
60 гр.масло
1 пак.ванилия 
Разбърквам яйцата, за-

харта и брашното с телена 
бъркалка. Добавям по малко 
от студеното мляко. Слагам 
на котлона и с непрекъснато 
разбъркване сварявам крема. 
Накрая добавям ванилията и 
маслото.

Намазвам едната бяла 
лента с крем и завивам на ох-
люв, после намазвам какаова 
лента и навивам около бяла-
та. Пак бяла и пак какаова. 
С останалия крем намазвам 
отвсякъде и поръсвам със 
смлени орехи, предварител-
но запечени. 

Добре е да се охлади ня-
колко часа.

Лесен сладкиш 
с ябълки и бисквити

Необходими продукти:
масло - 125 г
ябълки - 3 - 4 бр.
бисквити - 1 опаковка, 

Житен дар
орехи - 150 г
захар - 3 - 4 с.л.
канела - 1 ч.л.
яйца - 4 бр.
захар - 1 ч.ч.
брашно - 1 ч.ч.
бакпулвер - 1 ч.л.
Начин на приготвяне
Разтопете маслото в та-

вичка 20х30 см. Наредете 
бисквитите една до друга. 
Поръсете ги с настърганите 
ябълки, едро смлените оре-
хи, захарта и канелата. 

Разбийте яйцата със за-
харта. Добавете брашното и 

бакпулвера. Изсипете върху 
ябълковата плънка. Поръсе-
те с орехи и печете на 180 
градуса за около 30-35 ми-
нути.

Извадете от фурната и го 
поръсете с пудра захар.

Бърза туршия

Необходими продукти:
карфиол - 2 кг.
зеле - 4 кг.
зелени домати - 2 кг.
моркови - 3 кг.
чушки - камби 2 кг
дафинов лист - 8 бр.
черен пипер - 1 пакетче
винен оцет - 700 гр.
захар - 1 ч. ч.
олио - 1 ч. ч.
сол - 1 ч. ч.
Начин на приготвяне
Нарязваме зеленчука и 

го поръсваме със солта, оли-
ото и захарта. Пускаме под-
правките. 

Оставяме сместа да по-
чива 1 нощ и я пълним 
плътно в буркани. 

Затваряме и варим 15 ми-
нути. 

Печена тиква 
с яйца и мляко

Необходими продукти:
1 кг тиква
3-4 яйца
1 л прясно мляко
1 ч.ч. захар
1/2 ч.ч. счукани орехи
1-2 ч.л. канела (по жела-

ние)
- олио, брашно

Начин на приготвяне:
Обелете и нарежете тик-

вата на правоъгълни парчета.
Намажете подходяща 

тавичка с малко олио и на-
редете парченцата тиква, 
предварително оваляни в 
брашно, като се опитате да 
запълните празнините с по-
малки такива.

Поръсете наредената 
тиква с орехите и залейте 
със смес, приготвена от раз-
битите яйца, млякото, кане-
лата и захарта.

Изпечете десерта в уме-
рено силна фурна.

По избор, преди сервира-
не, може да поръсите с пуд-
ра захар.
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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 про-
дава годжи бери, прозиведено във 
Върбово -088919 4917
Приемам поръчки за паметници
тел: 0887 863 530
Илиян Любенов от Горни Лом прода-
ва картофи. тел.: 0889 110 593
Илко Здравковски от Горни Лом про-
дава 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 


