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ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗА ЕДИН ДЕН!

Община Чупрене подкрепи инициативата
“Да изчистим България за един ден”.
Кметът на Община Чупрене Ваньо Костин
и служителите на Общинската администрация
взеха активно участие в инициативата.
В 09:00 ч.сутринта кампанията за почистване на Община Чупрене бе стартирала във
всички села на Общината, които са 8 на брой.
Кметът провери как протича създадената ор-

От 18 до 29 април в Ахарнон Гърция в рамките на международния проект “Младите
хора срещу кризата” участва
като партньор и община Чупрене. Общината е партньор
в този проект от една година.
В него участват млади хора
на възраст от 18 до 24 годишна възраст от Гърция, Кипър,
Италия и Румъния. По време
на срещата всяка община
представи презентации по
определена тема. Ние участвахме с две презентации в
областта на земеделието и
на зеления бизнес. Младите хора, участващи в проек-

ганизация по населените места. На зеления
телефон имаше дежурен служител, който бе
на разположение до края на акцията. Всички
заедно и отговорно се разпределиха по райони и почистваха с ентусиазъм. И както се казва
„Кмета даде личен пример” как трябва да се
работи! Дори и най-малките помощници - децата от местните училища в с.Чупрене и с. Горни Лом се включиха активно и почистиха райо-

на на училището.
Имаше и представители на Общински Съвет Чупрене, които също се включиха в инициативата. Еко-акцията приключи успешно и бяха
събрани над 2 тона битови отпадъци. Всички
села на Община Чупрене бяха почистени.
Да си пожелаем
”ЗЕЛЕНА И ЧИСТА ОБЩИНА”!

УЧАСТИЕ НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ
В МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ

неговите участници, но и
мултиплициране във всяка
конкретна страна.
Младите хора, единадесетокластници от ГПЧЕ
“Йордан Радичков” гр.Видин
също научиха полезни неща
за първите стъпки в кариерата, осъществиха контакти със своите връстници от
Италия, Румъния, Гърция и

та се срещнаха с четирима
министри, с Председателя
на парламента на Гърция, с
представители на различни
държавни институции. По
време на посещението си
участниците посетиха и много от културно-историческите
забележителности не само
на Ахарнон, но и на Атина.
Една от главните цели
на проекта, естествено бе
не само представянето на
отделни добри практики на

Кипър. Във вечерта посветена на България нашите
участници бяха приготвили
чупренски специалитети турлашката баница със сирене, която задължително
върви с домашна ракия, посен боб, кисело мляко. Силно ги впечатлиха и нашите
народни хора.
Надяваме се, че това
което младите хора се видели от нашата страна и нашата община ще ги накара да
се заинтересуват от непознатата България.

СТРАНИЦА 2			
Празниците носят духа
на народа и са свързани с
ежедневието на човека, с
начина му на живот, с неговите стремежи и мечти. Чрез
тях се съхранява традицията и културата на даден народ, които се предават от
поколение на поколение.
Един от най-големите и
най-обичани празници е Воскресение Христово.
ЧУПРЕНЕ
В навечерието на християнския празник Воскресение Христово народна
музика събра жителите на
с.Чупрене. За втора година
в Чупрене беше празнуван
един от най-големите християнски празници - Великден.
Началото на тържеството бе дадено в 10:00 часа
от Кмета на общината – Ваньо Костин, който поздра-
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ГОРНИ ЛОМ
На светлия християнски
празник Великден музика
събра жителите на с.Горни
Лом на “Чешму”. И тази година Община Чупрене и НЧ
“Нов живот 1927” организираха великденско тържество за жителите и гостите
на Горни Лом. Самодейците
при читалището поздравиха
всички присъстващи с кратка
музикална програма.
Организирана беше из-

Великден и Гергьовден
са празниците през пролетта, които ни карат да погледнем на света с добри очи
и да открием, че красивото
и доброто хармонизират в
живота, че те могат да са
част от всички нас и така ще
бъдем благословени и подобри и хуманни. Защото в
днешния забързан ден, забравихме за човешките ценности и за това, че трябва
да се обичаме и уважаваме

ОТПРАЗНУВАХМЕ ВЕЛИКДЕН
ви всички присъстващи с
празника. Поздрав с песни
отправи и певческата група при Клуб на пенсионера
с.Чупрене с ръководител
Руска Доцинска.
Имаше
организирани
състезания: за децата - за

най-оригинално
украсено
яйце и за по-големите – надяждане с яйца. В състезанието по надяждане победителка стана една млада
госпожица, която успя да се
пребори с 4 момчета. Всички, които участваха в състе-

Празник в детската градина
ЧУПРЕНЕ

На 31.05.2012 г. децата
и колективът на Целодневна детска градина „Здравец” с.Чупрене поканиха
родители и гости на празник
по случай завършване на
учебната година в детската
градина. Гости на празника
бяха Директорката на ОУ в
Чупрене г-жа Бойка Симеонова и бъдещата класна
ръководителка г-жа Федия
Каладжиева.
Участваха всички деца,
но главни действащи лица
са децата от подготвителната група. Бъдещите първокласници показаха пред
гостите и родителите си
всичко, научено през годината, изпяха любимите си
песни и изтанцуваха найвеселите танци. Празненството бе изключително
вълнуващо – имаше много
радост и малко тъга: радост за това, че ще бъдат
ученици и в детската градина са научили много, а
тъга, защото идва момента
на раздяла с учителките и
любимата градина.
Най-щастливи бяха бъдещите първокласници, на
които директорката Илонка
Борисова връчи първите в

занията получиха грамоти и
награди, а всички присъстващи на празника получиха
яйце и парче козунак.

ложба на великденски яйца.
Много настроение и емоция
създадоха състезанията за
малките “Кое яйце е найздраво?” и за големите по
надяждане с яйца. На всички
присъстващи бяха раздадени яйца и козунак.

НОВИ РАБОТНИ МЕСТА ПО ОП
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

живота им свидетелства за
завършена подготвителна
група.

ГОРНИ ЛОМ

С много слънчеви усмивки, зареждащи с настроение и енергия, децата от ЦДГ „Христо Ботев”
с.Горни Лом посрещнаха
своя празник. Децата и учителките Виноска Матеева и
Ванюша Влашева поканиха
родители и гости на празника, по случай завършване
на детската градина. С много песни, стихотворения и
танци, децата показаха усвоените знания и умения
през учебната година. Тържеството бе своеобразна
равносметка на изминатия

път от децата в детската
градина. Пред всички присъстващи те показаха какво
са научили. Това определи
и времето на провеждането му - в края на учебната
година и в навечерието на
международния ден на детето – 1 юни.
Директорката на детската градина г-жа Матеева
връчи на децата първите
им свидетелства. Седем са
децата от детската градина,
които от следващата учебна година, ще прекрачат
прага на родното училище.

НА
ДОБЪР ПЪТ
МИЛИ ДЕЦА!

В община Чупрене се реализира Проект “Нов избор
- развитие и реализация“, схема BG051PO001-1.1.03 “Развитие“, по ОП “Развитие на човешките ресурси“ финансиран от Европейския социален фонд.
Основната цел на проекта е извършване на обучение
за придобиване или повишаване на професионалната
квалификация на безработни лица, регистрирани в дирекции “Бюро по труда“, с цел тяхното последващо включване в заетост.
От 01.06.2012 г. успешно завършилите обучението са
назначени на работа за период от една година. Като “Работник поддръжка пътища” са назначени 15 човека и още
15 са назначени като “Работник отглеждащ цветя”
По време на практическото си обучение, курсистите
положиха усилия и вложиха творчество, като изцяло промениха облика на площада в Чупрене, където се провеждаше курса.
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ПРОЕКТ
”РЕИНТРОДУКЦИЯ НА БАЛКАНСКА ДИВА
КОЗА В ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА”

ПОЛЗОТВОРНИ СРЕЩИ

На 06 юни 2012 г. се
проведе среща между ръководството на Дружеството на пенсионера и Общинското ръководство на
пенсионера от гр.Брегово
с председател Оприков и
с активистите към Пенсионерски клуб “Здравец”
с.Чупрене с председател
Руска Доцинска.

с част от нейния репертоар.
Учителката Тодорка Корчина на колоритен турлашки
език развесели присъстващите.
Подобни срещи клубът има и с пенсионерските клубове от гр.Видин и
с.Долни Лом.
Председателят на Общинското ръководство на

На срещата присъстваха секретарят на община
Брегово – Сергей Здравковски и председателят на
Общински съвет Чупрене –
Богомил Станков.
Председателката
на
клуба Р. Доцинска приветства гостите с турлашкото
“Добро дошли” и ги запозна с живота и дейността
на Клуба на пенсионера за
едногодишната им дейност,
изпълнена с разнообразни мероприятия, а именно
– честване на всички християнски и национални празници, рождени и именни
дни. А за прекрасното настроение на пенсионерите
от клуба голяма роля има
изградената група за стари
градски песни с художествен ръководител Р. Доцинска, която поздрави гостите

пенсионерите
гр.Брегово
от своя страна приветства
колегите си и ги запозна
със живота и дейността на
техните клубове, а те имаха с какво да се похвалят
за своята двадесетгодишна
дейност.
Гостите г-н Здравковски

и г-н Станков също поздравиха присъстващите. Г-н
Станков подари няколко
броя от общинския вестник
“Чупрене”. Гостите подариха от своя страна също няколко броя на техния вестник “Брегово” и диплянки.
Председателката
на
Пенсионерския клуб “Здравец” с. Чупрене им подари
книгата за Чупрене, за която един от авторите – Ангел
Миленков им разказа какви
са били мотивите за написването на книгата и какво са
постигнали с написаното.
Симеон Динев от Брегово – автор на книгата “По
следите на борбата ми” и
“Ракитница” подари по един
екземпляр с пожелание да
се предадат на читалищната библиотека.
От срещата се разбра,
че пенсионерите макар и
на преклонна възраст умеят да се веселят, да пеят
и да играят. В сърцата им
гори огън и обич към живота. Най – важното е да не
губят духа си и да не забравят красивото в живота.
След срещата бяха
поднесени цветя от двете
страни пред Паметника на
Асен Балкански – жител на
с.Чупрене, легендарен командир на Пиротския партизански отряд.
Руска Доцинска, Председател на Пенсионерски
клуб “Здравец”, с.Чупрене

На 29.03.2012 г. от 11.00 ч, в Заседателната зала на община Чупрене, се проведе пресконферция, на която беше представен проекта пред медиите и обществеността на общината.
Община Чупрене подписа договор за изпълнение на проекта
на 17.01.2012 г. Общата стойност е 338 861,60 лв., от които 288
032,36 лв. се финансират от Европейският фонд за регионално
развитие, а 50 829,24 лв. от национални средства.
Начална дата на проекта е м. Януари, 2012 г. Проектът трябва да приключи до м.Декември, 2014 г.
Общата цел на проекта е: Създаване на условия за възстановяване на популацията на балканска дива коза (Rupicapra
rupicapra balkanika Bolkan, 1925) на територията на Западна
Стара планина
Балканската дива коза е подвид, включен в Приложение II
на Директива 92/43 на Съвета на Европейската Икономическа
Общност от 21.05.1992 за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Дивата коза е включена и в
“Червена книга на България” в категорията “застрашен вид”.
Понастоящем се среща в само няколко изолирани находища в
планините на Балканите.
Основната част от популацията е в България, като малки
стада се срещат още в Македония, Гърция и Сърбия. Във всички находища вида е силно уязвим или е на границата от изчезване, като в някои от местообитанията вида вече не се среща.
В България понастоящем диви кози са разпространени в
четири от високите планини – Рила, Пирин, Родопите и Стара
Планина. Популацията в Стара Планина е напълно изолирана и
в резултат на рязко намаляване на числеността е заплашена от
изчезване.
Специфични цели:
Изграждане на материално – техническа база и капацитет
за възстановяване на популацията на балканска дива коза на
територията на община Чупрене.
Реинтродукция на вида в целеви местообитания на територията на община Чупрене.
Формиране на положително отношение и познания в заинтересованите страни и местните общности за опазване на вида.
Основни дейности и етапи за изпълнение на проекта:
•
Управление и координация на проекта
•
Изграждане на ограда за реинтродукция и устройство
на територията
•
Доставка на оборудване.
•
Улов на животни.
•
Провеждане на подхранване, охрана и наблюдения.
•
Осигуряване на публичност на проекта и резултатите
от него.
Очаквани резултати:
•
Изградена аклиматизационна ограда за реинтродукция
на балканската дива коза и необходимите съоръжения.
•
Доставено необходимо оборудване.
•
Създадено основно стадо от 15-20 животни.
•
Изградена материална база и капацитет за реинтродукция на вида в Северозападна България.

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално
развитие на Европейския съюз и от бюджет на Република България чрез
оперативна програма Околна среда 2007-2013
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Европейски съюз

ПРОЕКТ „УСПЕХ“
В НАШЕТО УЧИЛИЩЕ
От втория учебен срок
на учебната 2011 / 2012 г. 24
ученици от 1 до 8 клас от ОУ
„Христо Ботев” – с.Горни Лом
вземат участие в 2 клуба за
извънкласни дейности. Инициативата е по проект „Училище за себеутвърждаване и
подготовка към европейски
хоризонти“ (УСПЕХ), който
се изпълнява по Оперативна
програма „Развитие на човеш-

ките ресурси“, съфинансиран от Европейския социален
фонд на Европейския съюз.
Чрез извънкласните форми на
работа очакваме да се повиши
мотивацията на учениците за
участие в образователно-възпитателния процес. Идеята на
този проект е да предложи на
децата това, което обичат и
което харесват да правят. След
като тяхното хоби се реализи-

ра в училището, на тях ще им
стане интересно и ще ходят
с удоволствие на училище.
Учениците трябва да развият
допълнителни знания, умения
и компетенции, което не може
да не се случи при такова разнообразие от дейности. Не на
последно място, целта е да се

ПРОЕКТ:

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ В
ОУ „АКАД. МИХАИЛ ДИМИТРОВ”
И ОУ „ХРИСТО БОТЕВ”
ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ
Приоритетна ос 4 „Местно развитие и
сътрудничество” Операция 4.1 „Дребномащабни местни инвестиции”
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-03/2010
„Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна
инфраструктура на 178 малки общини”
Бюджетна линия: BG161PO001/4.1-03/2010
На 29.03.2012 г. от 11.00 ч, в Заседателната
зала на община Чупрене се проведе пресконференция за представяне на проект “Енергоефективни мерки в ОУ „акад. Михаил Димитров”
и ОУ „Христо Ботев” община Чупрене. Проектът
е финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 –2013 г. Общата стойност
е 392 103 лв., от които 333 288 лв. се финансират от ЕФРР, а 58 815 лв. са собствено финансиране. Продължителността на проекта е 18
месеца.
Общата цел на проекта е: Да се осигури
общинска образователна инфраструктура с
високо ниво на енергийна ефективност, допринасяща за устойчиво местно развитие, чрез
въвеждане на мерки за енергийна ефективност
и възобновяеми енергийни източници в образователната инфраструктура на Община Чупрене.

Специфични цели:
- Повишаване енергийната ефективност в
двете училища на територията на Община Чупрене.
- Въвеждане на възобновяеми енергийни
източници в образователната инфраструктура в
Община Чупрене.
Целева група: Целевата група обхваща
учащите в двете основни училища: ОУ „Акад.
М. Димитров”, село Чупрене и ОУ „Христо Ботев”, село Горни Лом – 95 деца, техните преподаватели и обслужващия персонал от 22 души.
Важна част от целевата група са лицата от малцинствени групи – роми, които се обучават в
тези училища.

Основните дейности включват:
1. Организация и управление на проекта
2. Подготовка на тръжна документация и
провеждане на процедури за избор на изпълнители
3. Строително-ремонтни дейности по изпълнение на мерки за енергийна ефективност.
4. Осъществяване на строителен надзор,
авторски надзор и инвеститорски контрол
5. Визуализация и публичност
6. Одит на проекта.
Очаквани резултати:
В резултат от изпълнението на проекта ще
бъдат постигнати директни и косвени резултати
от инвестицията.
Директните резултати са:
•
Икономия на енергия на средногодишна база – от 523 337 MWh ще спадне
на 169 422 MWh след изпълнението на
проекта.
•
Подобрена образователна инфраструктура от 2990 кв.м. РЗП.
•
Подобрение на енергийната ефективност на сградите, обект на интервенции, като след изпълнението на проекта те ще отговарят на изискванията за
Сертификат клас В за енергийна ефективност на сгради.
•
Косвени резултати:
•
Подобрени условия за нормално и качествено протичане на учебните занятия в Училищата в Община Чупрене;
•
Създаване на благоприятни предпоставки за засилване желанието на децата за обучение, което е особено важно
предвид големият брой малцинствени
групи - роми, които се обучават в училищата обект на интервенция;
•
Създаване на предпоставки за повишаване качеството на образователните
услуги в Община Чупрене, като цяло.
Този документ е създаден в рамките на проект “Енергоефективни мерки в ОУ „Акад. Михаил Димитров” и ОУ
„Христо Ботев”, Община Чупрене”, който се осъществява
с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013, съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се
носи от Община Чупрене, и при никакви обстоятелства не
може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на
Република България, представлявано от Министерство на
околната среда и водите.

ограничи броят на преждевременно отпадащите от образователната система и на децата, които проявяват агресия.
Учителите, от своя страна, ще
имат възможност да привнесат в училище своите любими
занимания., това, с което биха
впечатлили учениците си извън класната стая.
Нашите клубове са „Да
изразя себе си чрез танц” с
участие на 12 момичета от 1
до 8 клас с ръководител Пламенка Живкова и клуб ”Как се
обработва дърво” с участие
на 12 момчета от 2 до 6 клас
с ръководител Даньо Антов.
Учениците с удоволствие
участват в занятията на групи-

те. Клубът по танци разучава
народни хора, а клубът ”Как
се обработва дърво” изучава
технологията на работа с дървен материал. Чрез средства
от бюджета по проекта закупихме народни носии, с които
учениците се представиха на
24 май пред родители, съученици и учители. Изпълненията им създадоха празнично настроение и бяха посрещнати
с бурни аплодисменти от присъстващите. Предстои изложба с изработени предмети от
клуба за работа с дърво. Работата на клубовете ще продължи и през лятната ваканция. С
това ще осмислим и свободното време на учениците.

ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06

„Подобряване на качеството
на образованието
в средищните училища
Европейски съюз
чрез въвеждане на
целодневна организация на учебния процес“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Тази година Основно училище „акад. Михаил Димитров“
село Чупрене работи по новосъздаденият проект / BG051PO001
- 3.1.06 / за Средищни училища „Подобряване качеството на
образованието в средищните училища,чрез въвеждане на целодневна организация на учебният процес“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма“Развитие
на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейският социален фонд на Европейският съюз. Същият е с национален обхват
и е с продължителност 36 месеца. Планирани начало и край на
проекта са от 20.12.2011 г. до 31.10.2014 година.

Основна обща цел: Подпомагане процеса на целодневната
организация на учебният процес за ученици от първи до осми
клас от средищните училища в страната. Целодневната организация на учебният процес включва пълният образователен
цикъл (Задължителна подготовка- ЗП , Задължително избираема подготовка- ЗИП, Свободно избираема подготовка- СИП ,
Самоподготовка, отдих и игри , хранене ) за постигане на общо
достъпно базисно знание основано на принципите на справедливост, толерантност и перспективност.
Основните дейности, включени в проекта, са обучение на
учители и служители в средищните училища за прилагане на
този нов модел. Друга дейност е осигуряване на средства за целодневно обучение на всички ученици, не само на пътуващите.
В ОУ “акад. Михаил Димитров” са сформирани две ПИГ.
Първата група включва децата от първи до четвърти клас. Втората е от ученици от пети до осми клас. Техни ръководители са:
г-жа Руска Доцинска, г-жа Людмила Генадиева.
Часовете в ПИГ включват следните режимни моменти /разпределение на часовете за деня/:
- Блок А - обяд, отдих - 2 часа
- Блок В - самоподготовка - 2 часа
- Блок С - дейности по интереси /ДИ/- 2 часа
За направените разходи училищата ще се отчитат чрез специално разработена електронна информационна система.

