
 

 

                                    

Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme, 

CCI Number 2007CB16IPO006 

 

    2015 

 

 

 

Проект „Мост над планината“ 

№ 2007CB16IPO006-2011-2-197 

Проектът е съ-финансиран от 

Европейския съюз чрез Програмата за 

трансгранично сътрудничество по 

ИПП България-Сърбия 

 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР             
НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ 



 

                                    

Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme, 

CCI Number 2007CB16IPO006 

 

 

Културен календар на Община Чупрене по проект „Мост над планината - реновиране на 

читалища в трансграничен регион“ №2007CB16IPO006-2011-2-197  1 

Наименование на проекта:  
Проект „Мост над планината - реновиране на читалища в трансграничен 
регион― 

 
Проект №:    
2007CB16IPO006-2011-2-197 

 
Програма:    
Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme (CCI Number: 2007CB16IPO006) 

 
Основно финансиране: 
The Instrument for Pre-accession Assistance Fund /IPA Fund/ 

 
Бенефициенти:  
Община Чупрене, България 
Дом културе – Пирот, Сърбия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейски съюз, чрез 

Програмата за трансгранично сътрудничество CCI No 2007CB16IPO006. 

Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Община 

Чупрене и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на 

становището на Европейски съюз или на Управляващия орган на Програмата.  



 

                                    

Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme, 

CCI Number 2007CB16IPO006 

 

 

Културен календар на Община Чупрене по проект „Мост над планината - реновиране на 

читалища в трансграничен регион“ №2007CB16IPO006-2011-2-197  2 

Съдържание 
 

ПРЕДГОВОР ..................................................................................................................................... 4 

ЗА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ .................................................................................................................... 5 

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНАТА ................................................. 7 

КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ, ТЪРЖЕСТВА И ПРАЗНИЦИ ПРЕЗ 2015г. .................................................. 12 

1 ЯНУАРИ       НОВА ГОДИНА ................................................................................................... 12 

6 ЯНУАРИ       БОГОЯВЛЕНИЕ (ЙОРДАНОВДЕН) ...................................................................... 13 

167 ГОДИНИ ОТ РАЖДАНЕТО НА ХРИСТО БОТЕВ .................................................................. 13 

21 ЯНУАРИ     БАБИНДЕН ......................................................................................................... 14 

1 ФЕВРУАРИ   ТРИФОН ЗАРЕЗАН ............................................................................................. 15 

14 ФЕВРУАРИ     ПРАЗНИК НА ЛЮБОВТА  ............................................................................... 17 

19 ФЕВРУАРИ     142 ГОДИНИ ОТ ОБЕСВАНЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ ..................................... 19 

1 МАРТ    ПРАЗНИК НА МАРТЕНИЦАТА ................................................................................... 21 

ДЕН НА САМОДЕЕЦА ................................................................................................................ 21 

3 МАРТ    ДЕН НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ ........................................................... 22 

8 МАРТ    ДЕН НА ЖЕНАТА ....................................................................................................... 23 

22 МАРТ   ДЕН НА ПРОЛЕТТА .................................................................................................. 24 

1 АПРИЛ     ДЕН НА ШЕГАТА И ХУМОРА .................................................................................. 25 

12 АПРИЛ    ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО .................................................................................... 26 

24 МАЙ      ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА ........................................................................ 27 

2 ЮНИ    139 години от гибелта на Христо Ботев .................................................................. 28 

13-15 ЮНИ    ТУРЛАШКИ ФОЛКЛОРЕН СЪБОР ....................................................................... 30 

01-02 АВГУСТ       ПРАЗНИК НА ГОРНОЛОМСКИЯ БАЛКАН  ................................................... 31 

08-09 АВГУСТ    ПРАЗНИК НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ И ЧУПРЕНСКИЯ БАЛКАН ......................... 32 



 

                                    

Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme, 

CCI Number 2007CB16IPO006 

 

 

Културен календар на Община Чупрене по проект „Мост над планината - реновиране на 

читалища в трансграничен регион“ №2007CB16IPO006-2011-2-197  3 

05-06 СЕПТЕМВРИ   ЛОВЕН  СЪБОР ......................................................................................... 33 

6 СЕПТЕМВРИ    ДЕН НА СЪЕДИНЕНИЕТО ............................................................................... 33 

22  СЕПТЕМВРИ   ДЕН НАНЕЗАВИСИМОСТТА ......................................................................... 34 

1  ОКТОМВРИ   ДЕН НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА .......................................................................... 35 

12  ОКТОМВРИ  ОТВОРЕНИ ВРАТИ В ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ ...................................................... 35 

1  НОЕМВРИ   ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ ...................................................................... 36 

24  ДЕКЕМВРИ    БЪДНИ ВЕЧЕР ............................................................................................... 37 

25-26  ДЕКЕМВРИ    РОЖДЕСТВО  ХРИСТОВО – КОЛЕДА ...................................................... 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                    

Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme, 

CCI Number 2007CB16IPO006 

 

 

Културен календар на Община Чупрене по проект „Мост над планината - реновиране на 

читалища в трансграничен регион“ №2007CB16IPO006-2011-2-197  4 

ПРЕДГОВОР 

Празникът - това е лицето на народа. В българските празници се 

съчетават древни традиции и вярвания на хората, населяващи тази 

територия от Балканският полуостров. Според експерти етнографи в 

България има повече от 10000 церемонии, свързани с празниците. 

Повечето празници са традиционно свързани с работната дейност на 

българите, със земеделие, животновъдство и производство на вино. 

В българският празничен календар, заедно с древните ритуали 

отдавна влезли в манталитета на българите, има и празници, които се 

появиха наскоро. Тези модерни, международни празници, също намереха 

живота си в България. 

Българите са православен народ, около 85% от населението 

изповядват православната вяра, затова толкова много празници са свързани 

с православното християнство. В страната живеят също така турци, роми, 

арменци и евреи, чиито празници са много интересни. 

България е една древна държава, чиято история датира от мъглите на 

времето. Първото българско царство, разположено на територията на 

днешна България е основано през 681 г. от хан Аспарух в съюз със 

славяните на юг от Дунав. 

Държавата два пъти попада под чуждо владичество - Византия и 

Османска Турция.  

От друга страна, българите, може би са единствената нация в света, 

дори и след седемте века на чуждото владичество, успяла да запази вярата 

си и езика, писмеността и традициите. 

Всичко това, разбира се, е оставило своят отпечатък върху 

спецификата на българските празници и културни събития, които са 

неразривно свързани с историята. 

 

 

 



 

                                    

Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme, 

CCI Number 2007CB16IPO006 

 

 

Културен календар на Община Чупрене по проект „Мост над планината - реновиране на 

читалища в трансграничен регион“ №2007CB16IPO006-2011-2-197  5 

ЗА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ 

Настоящия културен календар, изготвен по проект „Мост над 

планината - реновиране на читалища в трансграничен регион― 

№2007CB16IPO006-2011-2-197 има за цел да 

покаже характерните за община Чупрене – 

водещ партньор по проекта, разкривайки 

очарованието и магията на този забележителен 

край. 

Община Чупрене е разположена в 

северозападната част на страната, в северните и 

североизточните склонове на Стара планина, 

непосредствено до държавната граница с 

Република Сърбия. На север, изток и юг 

граничи с общините Белоградчик, Ружинци и 

Чипровци, на запад – с община Княжевац, Република Сърбия. Общинският 

център – с.Чупрене се намира на 175 км от столицата София, на 75 км от 

областния център Видин и на 70 км от гр. Монтана. 

Община Чупрене е разположена около устието на р.Лом и р.Чупренска, в 

подножието на най-високия връх в Западна Стара планина – вр. Миджур и 

включва 8 населени места с общо население от 2 031 жители (към дата 

15.09.2014).  

На територията на община Чупрене са регистрирани 6 читалища -с. 

Чупрене – НЧ ―Хр. Ботев – 1897‖, с. Репляна – НЧ ―Съзнание -1928‖, с. 

Долни Лом – НЧ ―Наука-1927‖, с. Горни Лом – НЧ ―Нов живот-1927‖, с. 

Средогрив – НЧ ―Христо Ботев -1927‖ , с.Търговище -  НЧ „проф.Асен 

Златаров―. Всички те развиват културна и просветна дейност, чрез 

библиотеките и различните състави, изградени към тях. 

Библиотеките към читалищата в Чупрене и Горни Лом са целеви по 

програма „Българските библиотеки – място за достъп до информация за 

всеки‖. 
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Във всяко населено място от територията на общината има изградени 

църковни храмове, които са паметници на културата. В три от населените 

места те са с категория ―Национално значение‖: 

1. Църквата ―Свети Николай‖ с.Търговище – архитектурно-

художествен паметник на културата – ДВ бр.39/73 г. Храмът е изграден в 

далечните 1870-1872 години в самастоятелен имот, намиращ се в 

исторически утвърдил се център на селото. Сградата е изградена изцяло от 

камък, като трикорабна базилика. Дебелината на стените е 120 – 130 см. 

Основите на сградата завършват с много добре оформен каменен цокъл. Тя 

е равнопоставена като градеж и размери с църквата на Лопушанския 

манастир. И двете са определени като най-големите трикорабни църкви на 

северозападния район. Особено внимание е обърнато на ―външната 

орнаментална пластика‖, която е определена като ―рядко явление в нашата 

архитектура‖. В заключение може да се каже, че църквата в с.Търговище е 

едно изключително достижение на култовото строителство в северозападна 

България; 

2. Църквата ―Св.Параскева‖ с.Горни Лом - архитектурно-

художествен паметник на културата – ДВ бр.54/73 г. Храмът е изграден 

през 14 век; 

3. Църквата ―Св.Йоан Кръстител‖ – с.Върбово – Народна старина 

– ДВ бр.69/27 г. и архитектурно-художествен паметник на културата – ДВ 

бр.54/73 г. Храмът е изграден през 16 век. 

Останалите 5 църкви са паметници на културата с местно значение и 

са обявени, както следва: 

4. Църквата ―Света Троица‖ с.Долни Лом - художествен паметник 

на културата от 1973г. Изградена през 1854 г.; 

5. Църквата ―Свето Възнесение‖ с.Протопопинци -  художествен 

паметник на културата от 1973г. Изградена през 17 век; 

6. Църквата ―Свето Възнесение‖ с.Средогрив -  художествен 

паметник на културата от 1973г.; 

7. Църквата ―Свети Николай‖ – с.Чупрене - художествен 

паметник на културата от 1973г. Изградена през 1847 г.; 



 

                                    

Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme, 

CCI Number 2007CB16IPO006 

 

 

Културен календар на Община Чупрене по проект „Мост над планината - реновиране на 

читалища в трансграничен регион“ №2007CB16IPO006-2011-2-197  7 

8. Църквата ―Св.вмчк Георги‖ с.Репляна - художествен паметник 

на културата от 1973г. Изградена през 1882 г. 

Уникална по своя градеж и архитектура е часовниковата кула в 

с.Чупрене, която също е паметник на културата от 1976 година. Кулата е 

построена през 1899 година от македонски майстори а през 2011 г. са 

изрисувани светците по четирите фасади на кулата. Кулата е висока 15 

метра и е изградена от дялани варовикови блокове.В средата на тридесетте 

години /около 1927-28 година/ е монтиран часовников механизъм с четири 

циферблата работещ и до днес. 

Благодарение на дейността на посочените читалища, библиотеки и 

храмове общината развива своята културна дейност, чийто по-значими 

събития ще бъдат разгледани по-долу в основния текст на културния 

календар. 

 

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В 

ОБЩИНАТА 
 

За да вникнем в духа, традициите и обичаите, за да разберем от части 

връзката между хората и земята, на която те живеят, следва да се спрем, 

макар за кратко на всяко населено място, като представим най-

характерните и любопитни факти. 

СЕЛО ЧУПРЕНЕ 

Най-ранните следи от живот по тези места са датирани от преди 10 

хиляди години, чрез разкритите останки при археологически разкопки от 

стари поселища около селата в близост до с. Чупрене и местността 

"Лалкинград". 

В низините на едно закътано място в Северозападна Стара планина, 

над които се извисяват "Хайдушки камък", прохода "Свети Никола" връх 

Миджур и редица други девствени чукари, покрити с буки, борове и ели е 

разположено на две малки реки село Чупрене. За произхода на името му 
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съществуват 3 версии - от "чула" - красива девойка, от "Чуприна" - китка от 

дървета или от"Чуприя" - мост. 

Особеното географско положение на с Чулрене е благоприятствало 

за развита пътна артерия датирана и ползвана още преди освобождението 

на България от османското иго. Преди да бъде построено шосето Лом -

Пирот, всяка година голям брой пътницит и търговци минавали през 

прохода "св. Никола" и се отправяли за нощуване в Чупрене на отиване от 

България за Сърбия и обратно.По това време в селото е имало миитница и 

пощенска станция, за което споменава и пътешественика Каниц. 

Основните занаяти на населението в миналото е било скотовъдство и 

отчасти земеделие, дърводобив и занаятчийство. Занаятчиите в селото са 

били главно коларо-железари, грънчари, бъчвари, дюлгери и др. 

В настоящия момент на територията на с.Чупрене съществувало 

голями промишлени мощности, има ноличие на малки фирми в сферата 

на храннтелната промишленст и дърводобива. 

СЕЛО ГОРНИ ЛОМ 

Горни Лом е красиво балканско село, разположено на двата бряга, в 

горното течение на река Лом, На запад от него се издига величественият 

връх "Миджур" - 2168 м, най-високия връх в Западна-Стара планина. Името 

на селото идва от Горни - горното течение на реката, а Лом от буйната река, 

която събира притоците на Лева,Бръза и Поклъска реки. 

Горни Лом е старо селище,чийто корени са далеч в миналото. За това 

говорят Калето в Градишкият рът, минната галерия на Коло, 

църквата"Св.Параскева"-построена по времето на цар Иван Срацимир през 

14 век. Главния поминък на населението в с.Горни Лом през османското ни 

робство е било земеделие, скотовъдство и дърводелство. Векове наред 

гостоприемните балканджии са развивали своя поминък, като от видове 

дървесина добивана в региона са изработвали различни предмети с битово 

предназначение - вили, косила,бурета и др. 

С времето уменията на майсторите дърводелци нараствали и те 

започнали да произвеждат предмети с висока художествена стойност в 

миналото с малки изключения почти всички селяни са се занимавали с 
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дърводелство. За много хора гората била източник на средства за 

препитания на семействата им. 

В с. Горни Лом се намира най-голямото предприятие в общината - 

завод "Миджур" . Основната дейност на предприятието е производство на 

промишлени взривни вещества за рудодобивната и въгледобивната 

промишленост, предназначени за вътрешния пазар и износ в Македония, 

Сърбия и Черна гора, Гърция и др. По протежение на коритото на р.Лом 

има изградени три ВЕЦ - а, свързани в каскада. В процес на изграждане са и 

четири МВЕЦ по поречието на реката. 

 СЕЛО ДОЛНИ ЛОМ 

В района на сегашното село вероятно е имало селище още в 

древността. Римляните и латините са експлоатирали златни, сребърни и 

железни мини в подножието на връх Миджур. През време на Видинското 

царство, също са се експлоатирали много мини. Преди падането на 

Видинското царство под турско робство в района и околностите му 

вероятно  е имало значим религиозен център. 

СЕЛО РЕПЛЯНА 

Село Репляна се намира в подножието на Северна Стара планина, на 

хълмообразна местност между селата Долни Лом и Чупрене. Югозападната 

страна на селото е обрасла с гори и пасбища, а североизточната се огражда 

от високи скалисти върхове -"Глами". По предания и събирани сведения за 

селото, то е възникнало от древността. Преселниците са били почти от 

Пиратска околия в Сърбия и Черна гора. Първите заселници са дошли от 

"Черни връх" -Сърбия и Черна гора. Есенно време, когато прекъсвала 

пашата на стадата, те се прибирали в собствените си села и на пролет 

отново се връщали. Някои от тях решили да останат за постоянно, така се 

заселила първата махала, която и до ден днешен се нарича "Първенска 

махала".Когато се заселило селото от дошлите сръбски семейства, турците 

от конака в Белоградчик се интересували на кое точно място са се заселили. 

Отговорът им е било, че е зад реповете на скалите над с.Търговище и от там 

селото е получило името си. 
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СЕЛО СРЕДОГРИВ 

Съществуват редица легенди за тази местност, които будят 

любопитство и въображение привличайки със своите тайнствени пещери и 

скритите в тях римски съкровища, пазени от мистични зверове и тайствени 

капани. 

Основният поминък на населението през вековете и до наши дни си 

остава планинското земеделие и животновъдство, при нелеки природни 

условия. 

Село Средогрив е разположено в полите на Стара планина по 

горното течение на р.Лом. Възникването му е потулено дьлбоко в 

древността, за което свидетелстват следите оставени от нашите предци в 

землището на селото и най вече в местността "Бабу". 

Местността "Бабу" се намира гористо скалист релеф на 

границата на землищата на селата Средогив и Гюргич. Прадставлява 

историко- културна ценност поради факта, че в околността е имало Римско 

селище и Римска крепост, чийто руини съществуват и до днес. На 

североизток от крепостта се откриват останки от манастир, а на северозапад 

от крепостта на североизток от римското селище личат останките от черква 

или параклис. 

СЕЛО ТЪРГОВИЩЕ 

Село Търговище е възникнало по всяка вероятност през периода от 

1750 до 1800 година. То е най-младото село от заобикалящите го села 

Върбово,Чупрене, Реплина, Протопопинци и Боровица. Негови 

основоположници са трима търговци и името му нарекли Търговище., Те 

най-напред се заселили а местността "Дедин дол - Еремииното селище", 

което носи името на един от търговците /Еремия/. 

Жителите на възникналото село се занимавали основно с земеделие и 

скотовъдство. Още през турско робство Тодор Маджаров направил 

собствена тепавица в местността "Йовина ливада" и започнал да преработва 

вълнени, домашни шаяци срещу заплащане. По неговия пример започнали 

до строят и други жители тепавици, докато броя им е достигнал 24. 

Започнали да събират п обработват шаеци от четири околии -
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Белоградчишка, Ломска, Видинска и Кулска. Тепавичарите пренасяли 

шаяците с коне, а по-късно с каруци. По такъв начин селото от скотовъдно-

земеделско се превърнало в занаятчийско. 

Жителите на селото са били с буден, революционен характер, породи 

участието на трима доброволци в Белоградчишкото въстание през 1850 г. 

против турското робство. 

СЕЛО ПРОТОПОПИНЦИ 

Смята се, че селото е създадено преди турското робство при 

управлението на цар Иван Срацимир, когато в тази местност се заселват 

хора, които се занимават с животновъдство и земеделие. С течение на 

времето населението на селото нараства и селото 3 пъти си сменя 

местоположението. В началото се е намирало в местността "Маала"(махала), 

след което се премества в местността "Селище", и последно на сегашното си 

местоположение. Името на селото идва от думата Протопоп, Протос 

(вж.Българо-гръцки речник) на гръцки означава пръв,първо,първи и от 

думата Поп–Първи поп. Протопоп, протодякон, протойерей и т.н. са 

духовнически санове. 

В село Протопопинци се намира една от най-старите църкви в 

Северозападна България - „Св.Константин и Елена", построена по време на 

турското робство. 

СЕЛО ВЪРБОВО 

Има няколко исторически теории за произхода на селото. По 

спомени на Леонид Костов Попов по професия учител във Върбовското 

селище е съществувало в долния край на местността "Кладня падина" под 

"Белперчиновата нива" покрай дола на селото. В сегашно време мястото се 

казва "малище", а във съседство до т.н. "крушата" (местен диалект) е 

местността "Гробище". На посоченото място съществува кръст (историческа 

забележителност), който е знак, че преди много години там е съществувало 

селище. Разположението на селището е било близо до пътя Видин - 

Белоградчик и прохода "Свети Никола" за Сърбия, при преминаването на 

различни племена е било нападано и опожарявано. Хората, които са се 

спасявали се заселили в местността "Орехов дол" и нарекли селото 

"Ореховица". 
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Показател за това е, че при разкопки през 1930-31 год. са открити 

основи на малка черква. Колко време е просъществувало това селище не е 

известно, но когато са преминавали Готите от Франция и Латинците от 

Италия на път с кръстоносците от Божия гроб в Йерусалим са го 

опожарили. И сега в околностите на с.Върбово съществува местност с име 

"Галатинска мъртвин". 

 

КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ, ТЪРЖЕСТВА И ПРАЗНИЦИ ПРЕЗ 

2015г. 
 

 

         1 ЯНУАРИ                                                                              НОВА ГОДИНА                                                     
 

Този ярък и весел празник се празнува в различните страни по 

различен начин, но навсякъде той е обичан и очакван. Още в началото на 

декември, както в големите градове, така и в община Чупрене, във всяко 

семейство се чувства приближаването на това зимно тържество. 

Обичаят да се празнува Новата година за първи път се появява в 

Месопотамия. Според учените, първата нова година била отпразнувана в 

третото хилядолетие пр. Хр. Традицията на празнуването на Новата година 

е била свързана с това, че всички земеделски работи започвали в края на 

март, след като идвала водата в реките Тигър и Ефрат.  

Постепенно обичаят да се празнува Нова Година става все по-

известен - евреите, които били във вавилонски плен са заимствали тази 

традиция от тях, от тях традицията минава към гърците, и вече от гърците - 

към народите от Западна Европа. 

Когато Юлий Цезар въвежда новият календар (сега се нарича 

Юлиански календар), за първи ден от новата година започва да се счита 

първият ден на януари. Римляните на този ден правели 

жертвоприношение на бога с две лица Янус и започвали в този ден важни 
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събития, смятайки първият ден на годината за благоприятен за нови 

начинания. 

На нова година жителите на община Чупрене се събират на богата 

трапеза и се организират музикални и танцови забавления. 

 

 6 ЯНУАРИ                                               БОГОЯВЛЕНИЕ (ЙОРДАНОВДЕН) 

                                      167 ГОДИНИ ОТ РАЖДАНЕТО НА ХРИСТО БОТЕВ 

 

Богоявление - един от най-почитаните празници в България. Смята 

се, че на този ден Господ Исус Христос бил кръстен във водите на река 

Йордан от Йоан Кръстител. Затова в този ден хората празнуват именните 

си дни с имената на Йордан, Йорданка, Богдан, Богданка. 

Празникът е тясно свързан с водата и къпането в студена вода. След 

службата в храма, свещениците заедно с оживена тълпа отиват до най-

близката река или езеро, където е планирано да се хвърля във водата кръст. 

Този вълнуващ спектакъл събира не само вярващите, но и големи тълпи от 

зрители. Да изваждат кръста от водата обикновено се подготвят млади 

мъже. Смята се, че този, който първи извади от водата хвърленият от 

свещеника кръст, през цялата година ще има успех и здраве. Друга легенда 

гласи, че ако кръстът във водата замръзне ги очаква богат урожай. 

Девойките, също по свой начин вземат участие в този празник. Още 

преди изгрев слънце, те отиват към кладенеца или извора на реката да си 

налеят "света" вода. На реката, обмиват домашната икона и своите лица. 

Народа нарича празниците Богоявление и Ивановден по общо име 

"Водици", заради връзката им към вода. 

На този ден в Община Чупрене се организира културно събитие за 

отбелязване рождения ден на великия син на българския народ Христо 

Ботев, краткият, но ярък живот, който е изиграл огромна роля не само в 

борбата на българския народ за свободата, но и в българската литература, 

история и култура. 
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 Народно читалище ―Хр. Ботев – 1897‖, с. Чупрене организира 

съвместно с училището и неговите възпитаници, една прекрасна изложба 

на изобразително изкуство. 

 

"Както окото е потребно за 

светлината, ухото за звукът, 

а разумът за разбирането и на 

най-простите истини, така 

също науката, образованието и 

развитието са потребни за 

който и да е народ, за да 

достигне до известна степен 

на своето благосъстояние..." 

в. "Знаме" бр. 1, 8 декември 

1874 г. 

 

Христо Ботьов Петков е роден на 6 януари 1848 г. (нов стил) в град Калофер. 

Баща му е известният даскал Ботьо Петков, а майка му – Иванка Ботева, за 

която съвременниците казват, че била прочута със своята хубост, гордост и 

силен дух.  

 

21 ЯНУАРИ                                                                                             БАБИНДЕН  

                                                                              ДЕН НА РОДИЛНАТА ПОМОЩ 

 

Малко след Ивановден в Чупрене се отбелязва Бабинден. Пенсионерския 

клуб в общината организира беседи, с участието на доктор, на което присъстват и 

млади момичета от селото, а местните самодейци от читалището изнасят кратко, 

но много занимателно представление – хумористични етюди, възстановка на 

отминали традиции на този древен празник, който е запазен и до наши дни от 

езическите времена. Той е посветен на акушерките, които в старото време, 

помогали при раждането. Като цяло този празник се възприема като един вид 

женски отговор на определено мъжките празници като Богоявление и Ивановден. 
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Рано сутринта при бабата-акушерка идват жени, чиито деца са на възраст 

от 1 до 3 години. Там в двора, под овощни дървета се извършвал ритуалът 

"измиване на ръцете". Млади жени, които донасят със себе си от дома една кофа с 

чиста вода, сапун и нова кърпа и поливат водата на "акушерката" да си измие 

ръцете, а след това подават кърпата, която тя приема като подарък (още като 

подаръци на акушерката се носят облекло, текстил - всичко това оставят на 

дясното й рамо). При този ритуал старата жена пожелава на детето да е живо и 

здраво, като го напръсква с вода. 

От своя страна, бабата подарява на майките чорапи и блузи за децата им, а 

ако с майката дойде и детето, тя му връзва на ръцете монетка или фигура на 

конче, които са плетени в бели и червени конци. 

На този ден всички жени идват на вечеря при бабата-акушерка. Всяка носи 

вино, ракия, варена кокошка и обредни хлябове, и на входа на къщата целуват 

ръката на домакинята. На масата всички се забавляват, шегуват се, говорят почти 

винаги на теми със сексуални нюанси. Самата акушерка понякога провежда 

ритуали, които би трябвало да помогнат на жените да имат повече деца. На този 

празник мъжете не се допускат, но в един момент те идват в дома на старата жена, 

облечени като бикове с рога с предварително приготвена количка, вземат бабата, 

избутат я в количката и я отвеждат до реката, където я къпят във водата. Този 

ритуал за къпане се прави за да е жива и здрава бабата през новата година. 

Празникът завършва вечерта със забавления и танци на площада. 

 

 1 ФЕВРУАРИ                                                                          ТРИФОН ЗАРЕЗАН  

 

Корените на празника произлизат от древните времена, когато 

българските земи били обитавани от племената на древните траки, повече 

от всички се е почитал Дионис - бога на виното и лозята. Дошли през VII 

век, в североизточната част на Балканския полуостров, предците на 

съвременните българи приели тракийските традиции на винарството и 

лозарството. В езическите традиции на националното съзнание се е 

наложил впоследствие празника на виното. 

Този празник е в чест на християнският свещеник Трифон, който е 

бил екзекутиран в Никея през 250г. Според легендата, в деня на 
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наказанието, всички лозови масиви в страната били нападнати от насекоми 

и земеделските производители призовали Трифон да ги защити. 

По традиция на този ден се подрязват лозите, за да се получи голяма 

реколта през есента,това е причината в България светецът Трифон да  се 

нарича още Зарезан (Подрязан). В община Чупрене Деня на Св. Трифон 

празнуват не само лозарите, но градинарите, фермерите и собственици на 

механите, кръчми и ресторанти. 

На 1 февруари българските домакини се събуждат при изгрев 

слънце. Те приготвят запържвайки на сачак (плитък меден тиган), пиле 

пълнено с ориз, и се налива в специален дървен съд - бъклица - домашно 

вино. Слагат всичко заедно с домашно приготвен хляб в нова торбичка от 

вълна и собственикът на къщата, прехвърля чантата през рамото и отива на 

лозята, където се събират всички останали мъже от селото. От този момент 

започва празнуването. 

След Трифон Зарезан идва пролетта и лозарите няма да имат 

възможността така да си починат и да се съберат във весела компания. 

Поради това, в някои българските села се празнува в продължение на три 

дни, много шумно и весело. На лозето мъжете се прекръстват, вземат 

косерите и от три главини всеки отрязва по три пръчки. След това отново се 

прекръстват и поливат с донесеното вино лозите. Този ритуал се нарича 

"зарязване". След това всички се събират и избират "царя на лозята". Едва 

тогава започва общо угощение. "Царят" е окичен с венец от лозови пръчки, 

който носи на главата си, и с друг венец, който слага през раменете си. Той 

сяда на колесар. Лозарите теглят колесаря и под звуците на гайди, гъдулки 

и тъпан се отправят към селото. Там спират пред всяка къща. Домакинята 

на дома изнася вино в бял котел, дава най-напред на царя да пие, след което 

черпи и хората от свитата му. Останалото вино в котела се плисва върху 

царя и се изрича благословията: "Хайде, нека е берекет! Да прелива през 

праговете!". Царят отговаря на благословията с "Амин". След като стигне до 

своя дом, царят се преоблича с нови дрехи и, окичен с венците на главата и 

през раменете си, той сяда на дълга трапеза да посрещне хора от цялото 

село. Затова за цар на този празник се избира заможен човек. Следващите 

два дни, наречени във фолклора "трифунци", се почитат за предпазване от 

вълци. Тогава жените не режат с ножици, за да не се разтваря устата на 

вълка, не плетат, не предат и не шият. Приготвят обреден хляб и след като 
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раздадат от него на съседите, слагат залъци от хляба в кърмата на 

животните — за предпазване и на добитъка, и на хората от вълците. 

Всяка година на площада на с. Чупрене се организира конкурс за най-

хубаво вино. Всеки производител от общината може да участва със своята 

продукция от бяло или червено вино. На голяма маса се нареждат 

дегустационни чаши, а опитно жури преценява вкусовите и ароматни 

качества. Покрай това събитие се заформят разгорещени разговори и 

обмяна на опит.  

 

14 ФЕВРУАРИ                                                        ПРАЗНИК НА ЛЮБОВТА И      

                                                                                                                ВЛЮБЕНИТЕ 

 

Смята се, че денят на "Свети Валентин" съществува вече в 

продължение на повече от 16 века, но празниците на любовта са известни, 

от още по-ранни времена - от времето на древните езически култури. 

Например римляните в средата на февруари, празнували фестивал на 

еротиката, наречена Луперкалия, в чест на богинята на любовта - Juno 

Februata. 

Празникът има и конкретен "виновник" - християнския свещеник 

Валентин. Тази история датира от около 269г., по онова време Римската 

Империя управлявал императорът Клавдий II. Воюваща римска армия 

имала остър недостиг на войници за военни кампании, владетелят бил 

убеден, че основният враг на неговите грандиозни завоевателски планове 

били браковете, защото жененият легионер мислил много по-малко за 

славата на империята отколкото за това как да нахрани семейството си. 

Така, за да запази в своите войници бойния дух, императорът издал указ, с 

който забранил на легионерите да се женят. 

Войниците обаче, се влюбвали не по-малко от преди. И за щастие се е 

намерил един човек, който не се боял от императорският гняв, започнал 

тайно да жени легионерите с техните любими жени. Този човек е бил един 

свещеник на име Валентин от римският град Терни (Valentinо di Terni). 

Очевидно, той е бил истински романтик, защото любимото му развлечение 
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е било да помага за помиряването на скарани съпрузи, да пише любовни 

писма и да подарява по искане на легионерите цветя на обектите на 

тяхната страст. 

Ясно е, че след като научил за това императорът, осъдил на смърт 

непокорния свещеник. Трагедията на ситуацията се корени и във факта, че 

преди да бъде обесен Свети Валентин се влюбил в дъщерята на своя 

тъмничар. В деня преди изпълнението на смъртното наказание свещеникът 

написал прощално писмо до тази девойка, в което той говори за любовта си, 

и го е подписал: "Вашият Свети Валентин". Писмото било прочетено вече 

след като той е бил екзекутиран. 

В последствие, като християнски мъченик, който страда заради 

своята вяра, Свети Валентин е бил канонизиран от Католическата църква. 

През 496г. римският Папа Геласиус (Pope Gelasius I) обявява 14 февруари за 

Денят на Свети Валентин. 

От 1969 г., в резултата на реформата на поклонението, Свети Валентин е 

бил заличен от литургичният календар на Католическата църква (заедно с 

други римски светци, информация за живота на които е противоречива и 

ненадеждна). Между другото, и до 1969 година църквата не подкрепяла 

традицията за празнуване на този ден. 

Така или иначе, именно от тогава е започнала традицията в деня на 

"Свети Валентин" да се пишат любовни послания или любовни писма, така 

наречените "валентинки".  

На 14 февруари в малкия салон на читалището в село Чупрене се 

организира  романтична вечер. Залата се украсява подходящо с цветя, 

свещи и панделки. Местни самодейци организират рецитал на любовната 

лирика.   Певци от читалището в Горни Лом и читалището в Чупрене 

изпълняват романтични и любовни песни. В края на вечерта всеки 

присъстващ изтегля своя „Валентинка“ от голяма кошница с любовни 

пожелания.  
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СРЕЩА 

Дамян Дамянов 

С тебе ни събра случайността, 

А можеше нима да се разминем ? 

От пътища кръстосан е света 

и всеки път е дълъг със години. 

Ти щеше да останеш непознат, 

аз нямаше да знам, че съществуваш, 

аз нямаше да чувствам топлината 

на устните, които ме целуваха. 

Аз нямаше да стискам твойте длани 

да пия от очите ти успокоени. 

О, това не можеше да стане 

виновникът е нашето рождение. 

С тебе ни събра случайността 

един на друг сме били просто нужни 

и сме се търсили, събра ни любовта, 

защото не можеше да бъдем чужди. 

 

19 ФЕВРУАРИ                                                142 ГОДИНИ ОТ ОБЕСВАНЕТО   

                                                                                                    НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ 

 

 

 

България отбелязва 142 г. от обесването на Васил Левски. Апостолът 

на свободата е обесен на 18 февруари (6 февруари по стар стил) 1873 г., но 

традиционно датата се отбелязва на 19. Разминаването в датите се дължи на 

техническа грешка, която продължава да се разпространява, тъй като тя не 

е коригирана в учебниците по история. 

 

На 19 февруари (6 февруари стар стил) 1873 г. е изпълнена смъртната 

присъда, днес мястото на обесването на Васил Левски се намира в центъра 

на София, където е издигнат негов паметник. Тогава бесилото е издигнато 

на място, което е било извън града. Съществуват много изследвания за 
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залавянето на Васил Левски, но нито едно не се основава на запазени 

документи или потвърдени факти, тъй че въпросът - защото е заловен 

остава без точен отговор. Дълго време в българската история се налага 

версията за предателството на поп Кръстю, но в последните 15 години тя не 

се приема за вярна от повечето сериозни изследователи. Според повечето 

съвременни български историци, залавянето на Левски е станало съвсем 

случайно и само нелепото стечение на обстоятелствата е довело до гибелта 

на Апостола. Васил Левски (Васил Иванов Кунчев) е роден на 18 юли (6 юли 

стар стил) 1837 г. в Карлово в семейството на Иван Кунчев Иванов и Гина 

Василева Караиванова. Има двама братя - Христо и Петър - и две сестри - 

Ана и Марийка. 

 

Васил Левски е известен още с прозвищата си "Дякона", "Апостоля" и 

счита се за идеолог и организатор на българската национална революция, 

основател на Вътрешната революционна организация (ВРО) и на 

Българския революционен централен комитет (БРЦК). Левски учи във 

взаимно училище в Карлово. От 1855 г. е послушник при вуйчо си 

архимандрит Хаджи Василий, таксидиот на Хилендарския манастир в 

Карлово и Стара Загора, учи две години в класно училище в Стара Загора и 

изкарва едногодишен курс за подготовка на свещеници. На 24 ноември 1858 

г. приема монашеството под името Игнатий, а през 1859 г. става дякон. По-

късно (1861 г.) обаче под влияние на Георги Раковски, Левски захвърля 

расото и се посвещава на революционното дело. 

 

През 1862 г. заминава за Сърбия и взема участие в Първата българска 

легия на Раковски в Белград. Там заради ловкост си получава прозвището 

Левски (според легендата е направил лъвски скок по време на военни 

упражнения). След разтурянето на легията се присъединява към четата на 

дядо Ильо войвода. През 1863 г. заминава за Румъния и след кратък престой 

се завръща в България. Отказва се от монашеския сан през 1864 г и до 1866 г. 

е учител в с. Войнягово, Карловско, а след това (до 1867) в Еникьой, Северна 

Добруджа. През 1867 г. е знаменосец в четата на Панайот Хитов. В Белград 

участва във Втората българска легия на Раковски (1867 - 1868). След 

разтурянето й прави опит да премине в България с чета, но е арестуван в 

Зайчар от сръбските власти и хвърлен в затвора. След освобождението си се 

установява в Румъния. В края на 1869 г. участва в създаването на БРЦК в 
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Букурещ и заедно с Любен Каравелов застава начело на революционно-

демократичното му крило. Напуска Румъния и продължава изграждането 

на мрежата от революционни комитети в България. В края на 1870 г. 

определя Ловеч за център на ВРО - "Привременно правителство в 

България". На 22 септември 1872 г. Димитър Общи организира обир на 

турската поща в Арабаконак, Левски е против, но не успява да наложи 

идеята си. Левски получава нареждане от БРЦК и Каравелов за вдигане на 

въстание, но отказва да го изпълни и решава да прибере архивите на ВРО 

от Ловеч и да се прехвърли в Румъния. На 26 декември 1872 г. обаче е 

заловен от турската полиция до Къкринското ханче (източно от Ловеч). 

На 19 февруари в Община Чупрене се организират беседи посветени 

на делото на Васил Левски. На събитието присъстват ученици от местните 

училища. 

 

 

1 МАРТ                                                                ПРАЗНИК НА МАРТЕНИЦАТА  

                                                                                                 ДЕН НА САМОДЕЕЦА 

 

Община Чупрене е много пъстра при празнуването на идването на 

пролетта и всеки подарява на друг мартеници в знак на идването й. 

Мартеници - обичаят с тракийски произход. Първите мартеници 

представлявали бели и червени вълнени конци, към които понякога са 

връзвали сребърна или златна монета. 

Мартеници правят жените преди празника. По традицията, 

мартениците връзвали на ръцете, краката, шията, кръста и горната част на 

облеклото. Мартениците се носят на тялото в продължение на три, девет 

или  25 дни. После се свалят и се скриват под камък, закачат се на плодно 

дърво в двора, хвърлят в реката или  на покрива на къщата. 

Често мартеници се носят докато не се види първата пролетна птица 

или понякога змия. 

Скривайки мартеницата под камък, на следващия ден може да се 

гледа и предрича за плодовитостта на добитъка. Според легендите, 

останалите на мартеницата насекоми са към успех в отглеждането на едър 

рогат добитък, при което се смята, че мравките на мартеницата означават 

много кози и овце, калинките - едър рогат добитък, паяка - отглеждане на 
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магарета. По същия начин (чрез присъствието върху мартеницата на 

насекоми, сламки и т.н.) момичета, гледат за брак. 

В община Чупрене се организират различни кръжоци в училищата, 

на които се усукват вълнени конци и се изработват мартеници. На самия 

празник в детските градини се раздават мартенички от жена облечена в 

костюм като Баба Марта. 

 

На първи март в общината се провежда още едно културно събитие – 

празник на самодееца. В пенсионерския клуб в с. Чупрене, на ул. „Асен 

Балкански―, местни самодейци от клуба и читалището се събират на богата 

трапеза, като всеки е подготвил интересно изпълнение за вечерта, 

допринасяйки за забавната и развлекателна програма на събитието. 

 

3 МАРТ                                 ДЕН НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ    

                                            ОТ ОСМАНСКО ИГО - НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК    

                                                                                  НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

На този ден се отбелязва националният празник на България - Денят 

на Освобождението на България от Турско робство и възкресението на 

българската държава. 

От 1396 до 1878 година България е била част от Османската империя. 

В резултат на победата на Русия в Руско-турската война през 1877-1878 г. 

страната придоби независимост. 

На 3-ти март 1878 г. е подписан Санстефански мирен договор между 

Русия и Османската империя. От руска страна договорът е подписан от 

граф Н. Игнатиев. 

По силата на Санстефанският договор България се превръща в най-

голямата държава на Балканите. В нейните граници би трябвало да се 

включат Южна Тракия (с достъп до Бяло море), цялата територия на 

Македония на югозапад и Добруджа на североизток. В западната част на 

страната е била включена източната част на днешната Сърбия. 

През лятото на 1878 г. в Берлин на конгреса на великите сили на 

Европа по настояване на Австро-Унгария и Англия, Санстефанският мирен 

договор бил променен и границите на България били намалени. Няколко 
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милиона българи останали извън тяхната независима държава. Това доведе 

до приемането на българската национална доктрина - обединението на 

разбитите български земи от Берлинският договор. За десетилетия напред 

историята на страната е тясно свързана с тази доктрина. 

На този ден, в село Чупрене от общинска администрация се 

организира тържество, на което се изпълняват рецитали и патриотични 

песни на площада в селото. 

 

8 МАРТ                                                                                         ДЕН НА ЖЕНАТА 

 

Осми март - Международен ден на жените (International Women's 

Day) - Световен ден на жената е празник на който се празнуват 

постиженията на жените в политическата, икономическата и социалната 

сфера, отбелязва се миналото, настоящето и бъдещето на жените по света. 

Празникът се чества от Организацията на Обединените Нации, както и в 

някои страни - Русия, Армения, Азербайджан, Беларус, Украйна - този ден 

е национален празник. 

През 1910 г. в Копенхаген на 2-ра Международна конференция на 

работещите жени (second International Conference of Working Women). 

Ръководителя на женската група на Социалдемократическата партия на 

Германия, Клара Цеткин (Clara Zetkin) предлага идеята за 

Международният ден на жената. Тя казва, че Международният ден на 

жената трябва да се празнува във всяка страна в един и същи ден. Цеткин 

казала, че целта на този празник е борбата на жените за техните права. 

Интересното е, че идеята за празнуване на 8 март се появява за първи 

път в началото на 20-ти век, когато развитият свят е бил в период на 

експанзия и турбуленция, както и бума на раждането на радикалните 

идеологии. Смята се, че първият по рода си "марш на празните тенджери" в 

Ню Йорк, проведен  на 8-ми март 1857г., е бил една от предпоставките за 

честването на Международния ден на жената. 

На този ден жените от всички континенти, често разделени от 

национални граници, етнически, езикови, културни, икономически и 

политически различия, имат възможността да се обединят и да се 

припомнят традицията, която представлява най-малко девет десетилетия 

борбата за равенство, справедливост, мир и развитие. 
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Международен женски ден е празник на обикновените жени, които 

са създателите на историята. Неговите корени отиват до вековната борба на 

жените за участие в обществото на равна основа с мъжете.  

На 8-ми март Кмета на общината, в знак на уважение към всички 

дами в община Чупрене, поднася цвете на всички жени присъстващи на 

специално организирано тържество. Дамите от своя страна изпълняват 

различни фолклорни и естрадни песни. Жените самодейци и децата от 

местните училища създават уникално празнично настроени чрез своите 

изпълнения. 

 

22 МАРТ                                                                                  ДЕН НА ПРОЛЕТТА 

 

На този ден община Чупрене отбелязва Първа пролет. От този ден 

природата се събужда за нов живот. 

Пролетно равноденствие - На този празник денят и нощта са с 

еднаква продължителност. 

Посветен на плодородието, на този ден се благославят семената за 

бъдещите насаждения.  

Пролетното равноденствие е повратна точка в годината, времето, 

когато светлината побеждава мрака. Нарастващата светлина 

благоприятства новия растеж.  

Това е времето на посяването на семената както в буквален смисъл, в 

градината или на полето, така и символично. Често на този празник се 

посяват магически семена, това е магия, която изисква нашите нежни и 

внимателни грижи. По този начин човек може нагледно да осъзнае както от 

психологическа, така и от магическа гледна точка как поливането на 

семената, изваждането им от чашката и засаждането им навън и грижите за 

младото растение са едно постоянно напомняне за вълшебното пожелание, 

което сме отправили с тяхното засаждане. 

В чест на настъпването на пролетта и за да прогонят злите сили, 

жителите на община Чупрене организират карнавално шествие в село 

Горни Лом, на което всеки носи изработен собственоръчно или закупен 

костюм или маска. Това весело тържество е един от любимите празници на 

децата от общината. 
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1 АПРИЛ                                                               ДЕН НА ШЕГАТА И ХУМОРА 

 

Откъде идва този празник - Денят на глупаците, Ден на хумора и 

шегата (April Fools' Day или All Fool's Day) - от Франция, Англия, Мексико 

и Швеция - това е тайната, която, за съжаление, се покрива в мрака. 

Една от най-влиятелните версии за произхода на празника на 

забавата е свързана с факта, че първоначално на първи април се чествало в 

много страни, като деня на пролетното равноденствие и времето на 

Великден. Тържествата за отбелязване на "пролетната нова година" винаги 

са били придружени от вицове, шеги и смешни лудории. Традиция на 

празника е жива и сега: причината е самата природа, защото пролетните 

капризи на времето, хората се опитвали да запълнят с благоразположението 

на шегите и вицовете. 

Другата, също разпространена версия за Деня на смеха е свързана с 

прехода към Григорианския календар, който е бил въведен от папа 

Григорий през 1582г. Фактът, че Нова година се празнувала през 

Средновековието не на 1 януари, а в края на март, това било преди 1563-

1564г., когато крал Шарл IX прави реформа на календара във Франция. Ето 

защо, Новогодишната седмица започвала на 25 март и приключвала на 1 

април. 

В онези дни също е било прието хората да се забавляват през 

новогодишните празници. Но, независимо от промените в календара, 

някои консервативно настроени (а може би просто неуведомени) хора 

продължават да празнуват новогодишната седмица в стар стил. Другите се 

смяли и шегували за тях, подарявали им "глупави" подаръци и са им викали 

"априлските глупаци". Така се е родил т. нар. "Ден на шегата." 

През 18 век този весел празник е станал широко известен и 

популярен. Англичаните, шотландците и французите го разпространявали 

в американските си колонии. В Ден на хумора е било прието да се шегуват 

хората помежду си и да си правят безсмислена поръчки, например, някой 

да намери и донесе сладък оцет. 

Първоаприлските шеги са изключително разнообразни и обхващат 

широк диапазон на хора като тези които се майтапят, както и тези, над 

които се шегуват.  
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На този ден в общината се организира весело тържество. В името на 

шегата и веселието кмета на община Чупрене връчва „индулгенции― за 

опрощаване на всички грехове и греховни помисли на най-отличилите се 

граждани в тази област. Събитието се провежда на площада в село Чупрене, 

където на организирана сцена с музика се изпълняват смешни етюди и 

скечове от буфосинхронисти. 

Това е денят в който се провежда Общински празник на хумора – 

Чупрене. 

В село Горни Лом пък на 1-ви април се провежда „Карнавал на 

героите от приказките―. Читалище „Нов Живот― – с. Горни Лом организира 

парадно шествие, в което всички участници са облечени и дегизирани като 

герои познати от приказките. Присъстващите деца се пренасят в магичен 

свят на феи, рицари и зли чудовища. 

 

 

12 АПРИЛ                                                                ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО  

                                                                                                                (ВЕЛИКДЕН) 

 

Великден - един от най-големите и най-важните православни 

празници. На този ден Господ Бог Иисус Христос е възкръснал от мъртвите. 

Празникът е свързан по време с първото пълнолуние след пролетното 

слънцестоене, и така всяка година Великден се пада на различни дати. 

Подготовката за празника продължава през цялото време на 

предишната Страстна седмица. Обикновено рано сутринта на Велики 

четвъртък, във всеки дом боядисват яйца (ако това не бъде направено в 

четвъртък, тогава е възможно да се боядисват яйца само в ранните 

сутрешни часове на събота). Най-старата жена с първото боядисано яйце 

прави кръст на челата на всички деца в къщата. След това яйцето се поставя 

пред домашната икона. Обикновено в същото време се пече Великденски 

хляб в които се добавят нечетен брой яйца – Великденски козунак. 

Честването на Великден (Пасха) започва в полунощ в неделя. В 

храмовете се събират хора на празничната литургия, държат запалени 

свещи и боядисани яйца, които са донесени от къщите им. По време на 

службата в храма всички пеят, а след службата всички се поздравяват: 

"Христос Воскресе!", а отговорът трябва да е "Воистина воскресе!". Това 
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служи като поздравление, когато се срещат хората на улицата през 

следващите няколко седмици. Още в двора на храма, хората си подаряват 

боядисаните яйца, чукат се с тях, след което ги изяждат. 

На следващата сутрин хората отново ходят на църква и след това се 

събират семейно у дома. Младите обикновено отиват на гости при 

родителите си или кръстниците си. Празничната трапеза обикновено са 

ястия с агнешко, много салати с пресни зеленчуци, червено вино и др. 

На Великден в Чупрене се организира и конкурс за най-изящно 

украсено яйце – най-шареното и изписано. Провежда се и надпревара – 

надяждане с яйца. Събитието завършва с литургия в местния православен 

храм. 

 

24 МАЙ                                               ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И                  

                                               КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ 

 

Всяка година на 24 май във всички славянски страни тържествено 

прославят създателите на славянската азбука Кирил и Методий - словенски 

учители. Както е известно, братята Св. Св. Кирил и Методий произхождат 

от благородно и благочестиво семейство и живели в гръцкият град Солун. 

На 24-ти май църквата почита паметта на Св. Св. Кирил и Методий. 

Учените смятат, че славянската азбука е създадена през IX век, около 863 

година. Новата азбука се нарича "кирилица" в името на един от братята, 

Константин, който станал монах и съответно си сменил името на Кирил. На 

него му помагал в благородното дело за образованието на славянските 

народи неговият по-голям брат Методий. 

Кирил, който от ранна възраст показвал големи способности и 

напълно разбиране на всички науки от времето си и изучил много езици, 

на базата на гръцкият е създал славянската писменост.  

Били са създадени две азбуки - глаголица и кирилица.  

На този празник,училищата в община Чупрене организират 

тържество с участието на фолклорни групи и танцови състави от общината. 
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2 ЮНИ                             139 години от гибелта на Христо Ботев   

                                                       И ДЕН НА ЗАГИНАЛИТЕ ЗА СВОБОДАТА  

                                                             И НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ 

На този ден ученици и културни дейци от община Чупрене поднасят цветя 
и венци в тържествен ритуал по случай гибелта на големия български 
революционер и поет Христо Ботев, който е и патрон на читалището в село 
Чупрене. 

Христо Ботев, войвода на 172 млади мъже, заложили главите си пред олтара 
на поробената си родина, води с тях в Балкана три люти боя срещу турския 
аскер и башибозук и изведнъж… изчезва. Няма го! Дезертирал? Заблудил се 
в гората? Ранен и изоставен? 

В „Спомени по българските въстания― ето как Никола Обретенов описва 
смъртта на Ботев: „Най-сетне, когато стана здрач, гърмежите почнаха да се 
слушат по-нарядко. По едно време изсвири тръбата на войската и 
гърмежите престанаха съвършено. Някои от нашите момчета, които бяха 
служили в Казашкия алай при Чайковски, разбираха сигналите и казаха, че 
това означава спиране на боя. По заповед на Ботев, изсвири и нашата тръба 
— също за спиране. 

Момчетата, които заемаха върха на Камарата, слезоха и съобщиха, че 
неприятелят се е оттеглил надолу към местото, откъдето се бяха изкачили. 
Слезохме и ние с Ботйова, като подкрепяхме ранения Перо, раната на 
когото се беше влошила и почнала да го боли. Ботйов разреши на 
четниците да отидат на извора, който бил наблизо, да пият вода. 

Когато цялата чета слезе от Камарата и се отправи към извора, Ботйов, 
Апостолов и аз бяхме изостанали по-назад по причина на Перо, който не 
можеше да върви. По покана на Ботйова приседнахме край една малка 
скаличка. С нас бяха Сава Пенев от Търново и Димитър Тодоров 
(Димитрото) от Габрово, жив и досега. 

Ботйов беше много загрижен. Понеже от щаба му бяхме останали само 
Апостолов, Перо и аз, той се обърна към нас и запита: «Какво мислите да 
правим, когато в тия две сражения патроните ни се свършиха? Помощ 
отникъде нямаме, хляб също няма. Да продължаваме ли или да се отправим 
за Сърбия?» 
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Докато ние отговорим, Перо каза: «Ботйов! Ако ти направиш това нещо, 
знай, че всичкото обаяние, което спечели с подвига си ще го загубиш!» 

Ботйов нищо не каза, но се изправи в цял ръст да види накъде отидоха 
момчетата и няма ли някоя опасност за четата. Тогава моментално изгърмя 
пушка и Ботйов политна да падне на гърба си. Аз и Апостолов го поехме от 
двете страни и докато го сложихме на земята, той издъхна, пронизан в 
сърцето. Сразен беше от неприятелски куршум, без да каже нито дума — 
само изхърка… 

Останахме поразени като от гръм. След няколко минути се окопитихме. По 
съвета на Перо, прибрахме всичко от Ботйова, което можеше да покаже, че е 
войвода, за да не се гаврят с него неприятелите. Аз взех картата от пазвата 
му под мундира, която беше окървавена и продупчена от куршума; взех и 
часовника, бинокъла, компаса и портмонето с пет наполеона; а Апостолов 
взе калпака му с лъва, шашката, револвера и мундира. 

Всички плачехме, но аз и Апостолов бяхме неутешими. Наведохме се и го 
целунахме по челото. Оставихме скъпите му останки на произвола на 
съдбата, за да се изпълнят собствените му думи: «В редовете на борбата да 
си найда и аз гроба!»  

Простихме се така с войводата, тръгнахме с момчетата към извора. 
Съгласихме се да не казваме никому за смъртта на войводата, макар че 
мнозина от четниците питаха: «Къде е войводата?» 

— Отиде напред и ние вървим след него — отговаряхме ние. 

Всеки, който пиеше вода от извора, заминаваше нагоре в гората над извора, 
която беше от дебели дървета и гъста. Тук превързахме раната на Перо в 
коляното, получена на Милин камък и почнала много да го боли. 

Понеже нощта бе настъпила и ние бяхме много изморени, заспали сме. 
Рано на разсъмване сутринта чухме конски тропот и глъчка и се събудихме. 
Като дойдохме вечерта последни, бяхме останали на първа линия срещу 
потерята, която идваше по същия път, по който бяхме дошли ние вечерта. 
Този, който вървеше най-напред, ни съзря, когато вземахме позиция зад 
дърветата, изгърмя и Перо падна по очите си, ударен в сърцето. Георги 
Апостолов насочи към оня, който гръмна, и го свали от коня. Черкезите, 
като видяха, че главатарят им се катурна от коня мъртъв, хукнаха да бягат 
назад и ние, възползвани от тяхната паника, поехме гората нагоре―. 
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Загадката за смъртта на Ботев съществува от самата му смърт. Много усилия 
са правени, за да бъде тя разбулена. Натрупани са много съмнения, 
подозрения, колебания и накрая… буржоазните историци заключиха, че 
Ботев е убит от турски куршум. Мотивировката не е от фактическо, нито от 
правно естество, а от етично, социално и патриотично естество, за да се 
опази доброто име на българина. 

Вероятно по същото съображение след 9 септември БАН утвърди тази 
истина. 

 

13-15 ЮНИ                                               ТУРЛАШКИ ФОЛКЛОРЕН СЪБОР  

„КАДА КУМ ПРАСЕ И ТИ ВРЕЧУ”      

От 13 до 15 юни в с. Чупрене, област Видин се провежда Турлашки 

фолклорен събор „Када кум прасе и ти вречу‖. Това е вероятно най-

мащабното и весело културно събитие в общината. Преводът на 

поговорката,  дала име на фестивала гласи: ―Когато кумът е с прасе, ти да си 

с чувал‖, т.е. когато съдбата ти поднася нещо, ти трябва да имаш готовност 

да го вземеш незабавно, защото ако почакаш, може да изпуснеш момента и 

да съжаляваш.  

Основната цел на това събитие е да се запазят, съхранят и предадат 

на младите традициите на турлашкия фолклор. Съборът не е с конкурсен 

характер. 

Всяка година в празника участват самодейци от целия северозападен 

регион, както и състави от София, Златица и други градове от страната. В 

последните няколко години участие взимат и самодейци от Република 

Сърбия - състави от Княжевац и Бели Извор. В събора от 2014г. са записани 

общо 100 състава, а броят на участниците над 2 000.Освен красивите 

изпълнения на талантливите участници, в Чупрене се провежда и 

дегустация на местни ястия и ревю на традиционни мъжки и женски 

носии. На събитието присъстват и местни занаятчии - грънчари, 

дърворезбари, кулинари, които цял ден показват и предлагат красиви 

битови сувенири. 
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01-02 АВГУСТ                                                                                   ПРАЗНИК НА   

                                                                                    ГОРНОЛОМСКИЯ БАЛКАН      

Уникално културно и туристическо събитие се организира всяка 

година в село Горни Лом  по случай празника на Горноломския балкан. За 

27- ми път, през 2015г. групи от ентусиасти ще се включат в традиционното 

изкачване на връх Миджур. Всяка година на тази дата групи от по около 80-

100 души се включват в традиционното за деня изкачване. 

Изкачването се организира от община Чупрене и Туристическо дружество 

"Белоградчишки скали", но е включено в националния календар на 

Българския туристически съюз, затова в него участват и любители на 

планината от Шумен, Враца, Лом, Пазарджик, София, както и клубът по 

пешеходен туризъм "Кремиковци". Традицията за изкачване на връх 

Миджур води началото си от 2004 година.  

Връх Миджур е висок 2 168 м. и е най- високият връх в Западна Стара 

планина по границата ни с Република Сърбия. Към него води най - дългата 

и най- трудна екопътека. Изходният пункт е на 800 м. в местността 

"Джурджин кръш" в горноломския Балкан и след около 4 часа преход се 

стига до върха. Всеки, изкачил върха, получава грамота. 
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08-09 АВГУСТ                                         ПРАЗНИК НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ  

                                                                                      И ЧУПРЕНСКИЯ БАЛКАН      

Празникът на Чупренският Балкан се провежда всяка втора събота на месец 

август в местнотта "Бекинска шобърка" в непосредствена близост до 

биосферен резерват "Чупрене". Характерът на празника е спорно-

туристически. Организират се съзтезания по волейбол и футбол на малки 

Вратички, а Балкана се оглася от песните на всички . 
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05-06 СЕПТЕМВРИ                                                                      ЛОВЕН  СЪБОР 

 

Над 500 души се събират ежегодно на "Северозападен ловен събор 

Чупрене". Събитието се организирано от Община Чупрене, Ловно- 

рибарско сдружение "Миджур" и Националния ловно-рибарски съюз. 

Съборът ще се състои в рамките на два дни. Събитието започва с 

официално откриване, водосвет и освещаване на ловните знамена. След, 

което се поднасят приветствия от официалните гости. След официалното 

откриване се провежда киноложка изложба. Традиционно съдийстват 

сръбски и български съдии. Киноложката изложба се провежда в два ринга. 

Организират се конкурси за дете и куче, за млад водач, за водач над 18 

години и развъдна двойка. Традиционно изложбата завършва с "Победител 

на породата", който взима голямата купа. Наградата за първото място е 

ловна пушка, за второто място - малко кученце от ловна порода, а за трето- 

ловен нож. Поканените оръжейни магазини представят демонстрация по 

разглобяване и сглобяване на ловна пушка, за което също има награди. 

Следобедът продължава с музикална програма и ловни скечове. Празникът 

продължава с музика и танци до късно вечерта, когато се орагнизира и 

цветна заря.  

 

 6 СЕПТЕМВРИ                                              ДЕН НА СЪЕДИНЕНИЕТО НА   

                                                                                                                   БЪЛГАРИЯ 

Денят на Съединението на България празнува присъединяването на 

Източна Румелия към Княжество България през 1885 година. 

Според Берлинският договор през 1878 г. България основно била разделена 

на три части: Княжество България (заедно със столицата София), автономна 

област Източна Румелия (с центъра на Пловдив) и област на Македония, 

която била част от Османската империя. Националната доктрина на 

младата българска държава през 1885 г. даде резултати: под натиска на 

народа в Източна Румелия започна въстание. 

Княз Александър I Български (Батенберг)На 6 септември бунтовническите 

войски начело с Чардафон (Chardafon) са влязли в Пловдив и принудили 
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губернатора на областта да отдаде правомощията си на Временното 

правителство. Два дни по-късно, българският княз Александър Батенберг е 

одобрил със специален манифест присъединяването на Източна Румелия 

към Княжество България. 

Това е било нарушение на Берлинският договор, и действията на 

Александър Батенберг предизвикали силни критики от страната на 

великите сили на Европа (което впоследствие му коства 

престолонаследничеството). 

В памет на българският народ, обаче, княз Александър I Български 

(Батенберг) завинаги остана един цар-обединител. Самият той пожела 

също, след смъртта му той да отпочива в България. 

 

22  СЕПТЕМВРИ                                                  ДЕН НАНЕЗАВИСИМОСТТА  

                                                                                                            НА БЪЛГАРИЯ 

На този ден се отбелязва годишнината от обявяването на 

суверенитета на Българската държава. До онзи момент, Българското 

княжество формално се явяваше васал на Османската империя и във всички 

външнополитически актове молеше за одобряване от турският султан. 

Жителите на село Горни лом организират културно събитие на 

площада. Местни самодейци представят традиционни танци и песни, към 

които се присъединяват голям брой от жителите и гостите на общината.  

На 22 септември българският княз Фердинанд приел в гр. Велико 

Търново Манифест на Независимостта на България. От онзи момент, 

държавата е сменила формата от княжество на царство. Скоро след това 

Османската Турция и всички останали Велики сили на Европа официално 

са признали Царството България. В страната, хората започнали да 

празнуват бързото изкачване, което е продължило, за жалост много кратко 

време - 5 години по-късно започнала Балканската война, а след нея и 

Първата световна война. Тези войни са довели България до две национални 

катастрофи. 
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1  ОКТОМВРИ                                                   ДЕН НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА 

 

1-ви октомври е обявен за Международен ден на възрастните хора. 

На този ден всички ние отдаваме почитта си към хората от третата възраст 

и техния принос към обществото. 

На този ден в село Долни Лом се организира културно мероприятие 

под егидата на кмета на общината. На празника присъстват всички 

възрастни хора от околните села, военно ветерани и клуба на пенсионера. 

Организират се сценки, беседи, песни и хумористична програма. 

Времето, в което живеем, налага необходимостта да обръщаме все по-

голямо внимание на възрастните хора между нас. Икономическата криза, 

ниският прираст на населението, желанието на младите хора да търсят 

реализация в чужбина водят до постоянна тенденция на застаряване на 

обществото ни. Все повече са населените места, в които има само възрастни 

хора. Така, едно от най-големите препятствия, пред което хората от третата 

възраст са принудени да се изправят, се оказва самотата. Невъзможността, 

поради конкретно заболяване или недостатъчни доходи, да навестиш 

приятел или да отвориш дома си за такъв, липсата на човек, с когото да 

разговаряш и споделяш, са чест техен спътник. Оставени сами на себе си, с 

болката и тъгата, възрастните хора се превръщат в забравени хора. Хора, 

които постепенно угасват в един свят, за който се говори само като 

статистика. 

 

12  ОКТОМВРИ                         Отворени врати в ОбщинаЧупрене       

                                             ПО ПОВОД ДЕНЯ НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩИНА 

 

С „Ден на отворените врати‖ Община Чупрене отбелязва Деня на 

Българската община. Целта на отбелязването е да се популяризира 

дейността на местната власт, да се постигне по-добро обществено 

разбиране за ролята й в развитието на обществото, както и да се стимулира 

по-активно и съпричастно гражданското участие в процесите на 
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управление на местно ниво. Кмета на общината приема ученици от 

местните училища, а служителите от администрацията разказват на 

учениците за своята работа, като им помагат да разберат как функционира 

общината и по какъв начин всеки би могъл да бъде полезен на населеното 

място в което живее. Денят на отворени врати завършва с почерпка за най-

малките. 

 

1  НОЕМВРИ                                        ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ 

 

Будителите в България е прието да се наричат активистите на 

националното и културното възраждане в началото и средата на 19-ти век, 

когато страната все още е била под турско робство. Те са били предимно 

обикновени учители и свещеници, но с тяхното ораторство, те успели да 

настроят хората и да дадат начален тласък за развитието на националното 

съзнание. 

Благодарение на усилията им в България се е появил театърът, 

започнали да се развиват съвременните литературни жанрове, също се е 

развило научното дело. Църковните лидери през 1860 г. успели да 

постигнат признание на отделната Българска Екзархия. Делата на аскети-

будителите са живи и до днес: това са народните читалища, написаните от 

тях песни и стихотворения, които помни народът. 

За първи път празникът започнали да празнуват на фестивала в 

Пловдив през 1909 г., а от 1921 г. до 1945 г. Деня на будителите бил 

официален празник на държавата. В съвременната история на България 

празникът бил възобновен отново през 1992 г. по идеята на българският 

историк и социален активист Петър Константинов. 

Ден на будителите е неучебен ден във всички учебни заведения на 

страната. Обикновено на този ден се организират тържествено събрания, 

както и вечери в памет на Българското Възраждане, в читалищата 

самодейни състави изпълняват концерти. Полагат се цветя на паметниците 

на аскетите и будителите. 
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24  ДЕКЕМВРИ                                                                               БЪДНИ ВЕЧЕР 

 

Бъдни вечер (или, както се нарича още - "Малка Коледа", "Крачун") - 

един от най-добрите семейни празници, изграден през времето в свода на 

българските национални празници. Това вид тържество в навечерието на 

празника: Бъдни вечер е изцяло посветен на подготовката за големият 

празник - Рождество Христово, Коледа. 

Подготовката е грижа както на жените, така и на мъжете. Мъжете, 

обикновено, се събират на групи, колят прасето за празничната трапеза, 

която е на следващият ден. През това време, жените печат обреден хляб и 

готвят постни ястия за Бъдни вечер. А собственикът на къщата подготвя 

"Бъдник" - това е дъбово или крушово дърво, отсечено и донесено вкъщи от 

млад мъж, за да се поддържа с него огъня през ноща. Този "Бъдник" 

представя Младият Бог, който ще се прероди в тази нощ. 

Когато хазяинът на къщата влиза в къщата с бъдника, той пита: 

"Славите ли Млада Бога?", Жените отговарят: "Славим, славим! Добре 

дошел!", Мъжът добавя: "Аз вкъщи и Бог с мене!". В миналото бъдника дори 

са поливали с масло от смирна и са го обвивали с бяла кърпа. Внасянето на 

това дърво-символ в къщата олицетворявало увеличението на реколтата и 

на животните през следващата година. Същата вечер, когато запалват 

огнището (камина), бъдника го поставят в средата, така че да гори цяла 

нощ. 

Ястията са много интересни, които се поставят на масата тази вечер. 

Почетно място на трапезата заема обредният хляб, наречен "Боговица", 

"Богова пита", "Божичник", "вечерник", "светец" или "харман". Той е замесен 

с "мълчана вода" от момата или от млада булка, като брашното е пресято 

през три сита. От тесто върху хляба се оформят изображения на нивата и 

домашните животни. Освен този хляб, момата носи и "вит-превит кравай", 

който е предназначен за коледарите. 

Върху трапезата се нареждат нечетен брой ястия - 7, 9 или 11. Сред 

тях са пълнени чушки с ориз, сърми, боб, леща, варено жито, баница с 
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тиква, ошав. Според традицията, колкото повече са ястията, толкова по-

богата ще е годината. Вечерята започва с прекадяването на трапезата, 

стаите, оборите и градината, за да се прогонят злите духове. След четене на 

молитвата, стопанинът разчупва питата с парата и първото парче от нея се 

оставя пред иконата за Бога, второто е за къщата, а останалите се 

разпределят на всеки член от семейството. 

Вярва се, че на когото се падне парата, той ще има най-голям късмет 

през годината. Обичаят повелява по време на яденето да не се става. 

Трапезата не се прибира, защото се вярва, че починалите идват да вечерят и 

да се погрижат за благополучието на живите. Под трапезата стопанката 

слага слама, която се асоциира със сламата в яслата на новородения 

Христос. Тази слама не се хвърля. Тя се поставя в градините или под 

плодните дръвчета, за да раждат повече. Не се изхвърля и пепелта от 

бъдника. 

Обикновено стопаните я пръскат в нивите и лозята - за плодородие. 

От нея слагат и в семето за посев. С тази пепел лекуват и някои заболявания. 

Днешната коледна елха замества бъдника - пън от плодовито дърво, който 

горял цяла нощ на 24 срещу 25 декември в огнището, за да се помогне на 

раждането на новото слънце, на новия Бог, да му даде енергия и светлина. 

Елхата със запалените свещи символизира този обред. Основните 

цветове на украсата й са червено, жълто, златно - цветовете на слънцето и 

на огъня, а запалените свещи са като искрици от горящия бъдник. На Бъдни 

вечер завършват и дългите 40-дневни коледни пости. 

 

25-26  ДЕКЕМВРИ                                               РОЖДЕСТВО  ХРИСТОВО –  

                                                                                                                          КОЛЕДА 

 

Рождество Христово, също Коледа, Божик или Божич в България се 

празнува през първите часове след полунощ. От една къща към друга 

започват своят поход коледарите, които чакат всички. Това са млади, 

неоженени юноши и момчета на възраст от 12 до 20 години (а понякога и 

повече). Те са облечени в национални носии. Всички те са облечени 
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празнично с накичени с китки калпаци, а в ръцете си носят "шарени тояги". 

Шарените тояги играят важна роля в обредните танци. 

Обикновено първо коледарите влизат в къщата на своят водач - 

"станеник". Ако районът е голям, тогава се формират няколко групи от 

коледари и всяка обхожда нейният квартал. Водачът на групата уведомява 

за началото на обхождането с пушечен изстрел. Коледарите ходят от къща 

на къща и през цялото време пеят песни, посветени на Коледа, т.е. Коледни 

Песни (на Младият Бог, който се е родил на тази нощ). Репертоарът на 

песните е доста разнообразен. Когато, например, коледарчетата влизат в 

дома, първата песен, която те пеят е предназначена за стопанина на къщата. 

След това в следващата песен, те изпращат поздравления до всички членове 

на семейството, на млади и на стари. Едновременно с това, коледарите 

потропват със своите тояги по земята. Собственик на къщата приканва 

момчетата на масата и ги черпи с вино и ракия. Ако в къщата има 

неомъжена девойка, тогава тя дава на водачът специална коледна пита. 

Водачът, от своя страна, повдига високо питата и се моли на Бог от името на 

цялата къща и призовава за по-добра реколта. Това обикновено е 

кулминационен момент в обреда. В допълнение към питата на коледарите 

подаряват плодове, парчета от празничната торта, вино и ракия, а в 

последно време, и пари. 

Пред коледарите обикновено тичат момчета на възраст под 12 

години, които уведомяват собствениците с почукване на вратата, че към тях 

идват скъпите гости. И така, някои момчета ("котараци") издават котешки 

звуци. Другите момчета ("магарета") носят подаръците от коледарите. 

На следващата сутрин всички момчета се събират при водача за да 

пийнат и хапнат събраните подаръци и започват да ги делят помежду си. 

Част от събраните подаръци и пари, непременно отива за 

благотворителност - в църквата или училището. Всеки взима питата на 

своето любимото момиче. Ако за дадена пита има съперник, тогава се 

поставя залози, и който от момчетата даде повече пари, той печели питата. 

Партито при водача на коледарите понякога продължава чак до следващата 

сутрин.
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