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С радост можем да кажем,
че 26.09.2012 година е хубав
ден за община Чупрене! От
11.00 ч. на същият ден в Чупрене се състоя първа копка
на три проекта по ПРСР /
програма: Развитие на селски
райнони/.
Гости на събитието бяха:
Негово Високо Преосвещенство Сионии, инж. Цветан
Асенов - Областен управител
на област Видин, г-н Мерашчийски – представител на
Консорциум Чупрене – изпълнител на обекта, г-н Росен
Живков – зам.-председател на
ОбС- Видин и представител
на ПП „ГЕРБ”.
В присъствието на: кмета
на община Чупрене – Ваньо
Костин, председателя на ОбС
– Чупрене – Богомил Станков,
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общински съветници, кметове и кметски наместници от
общината, и представители
на общинска администрация.
Негово Високо преосвещенство Сионий отслужи
тържествен водосвет!
Кмета на община Чупрене отрази събитието с тържествено приветствие към
гостите и присъстващите, и
откри първата копка на обектите, като отбеляза, че се надява с помоща на средствата
от Европа, общината ни да
стане по благоприятно и уютно място за живеене.
Приветствие изнесе и Областния управител на Област
Видин – инж. Цветан Асенов.
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Първи учебен ден в община Чупрене
Първият училищен
звънец огласи училищният двор в селата Чупрене и Горни Лом. 15
септември е незабравим
за малките първокласници, които с трепет и вълнение прекрачват прага
на своето училище. С
много любов и внимание
ги посрещат класни ръководители и учители.
От сърце да им пожелаем спорна учебна
година, здраве, весели
игри и отлични резултати.Бъдете добри и възпитани, за радост и гордост
на своите родители и
учители!

Уважаеми жители на Община Чупрене.
В нашата Община и в Община Белоградчик, както вече знаете има много заразени
от болестта „Хепатит А”. В Белоградчик
дори бе обявена епидемия. Болестта е заразна и придобива все по-големи размери на заразяване. Това е сериозно заболяване, което сериозно уврежда черният дроб, съпроведено с още
не безобидни последствия.
Апелирам към всекиедин от нас, усещайки някакви симптоми на слабост, болки в
стомаха, световъртеж или в най-лошия случай пожълтяване, незабавно да се отправи към
болнично заведение и да провери изследванията си!
Моля, поддържайте лична хигиена, тъй като знаем, че
това е „БОЛЕСТТА НА МРЪСНИТЕ РЪЦЕ”. ПАЗЕТЕ СЕБЕ
СИ И ОСТАНАЛИТЕ!
С уважение: Ваньо Костин - кмет
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Стартира
обществената
трапезария
От 01.10.2012 г. в община Чупрене стартира
реализирането на Проект “Обществени трапезарии”, финансиран от Фонд “Социална закрила”
към Министерство на труда и социалната политика.
С изпълнението на проекта, ще бъде осигурен топъл обяд на 90 лица от няколко целеви групи - лица и семейства, които получават месечно
подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, многодетни майки,
самотно живеещи лица и семейства, получаващи
минимални доходи.
Те са подбрани от комисия, назначена от кмета, в която са включени кметовете на населените
места от общината, представители на общинската
администрация и представител на Дирекция „Социално подпомагане“ - Белоградчик.
Средствата за храна на ден са 2.00 лв., като тук
се включват супа, основно ястие и хляб за обяд.
Храната се приготвя в кухнята на Домашния
социален патронаж в Общинския център Чупрене и със специализиран автомобил се доставя до
всички населени места от общината.
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НЧ „Наука 1927” – с. Долни Лом

КИНОЛОЖКА ИЗЛОЖБА

На 08.09.2012 г. в
село Чупрене се проведе
за трети пореден пътКиноложка изложбана
ловни породи кучета с
присъждане на САС /
кандидат за национален
шампион по красота /.
Изложбата бе открита от кмета на Общината Ваньо Костин,
който приветства участниците и гостите с
„Добре дошли” и пожела на участниците и на
техните любимци успешно представяне.
Тържествен водосвет постави началото на

това мероприятие, което
бе ръководено от компетентни съдии и жури.
На успешно представилите се, показали се
достойно и авторитетно
бяха раздадени награди.
Първа нагада получи участник от град Лом
– ловна пушка.Втора награда, участник от Монтана – ловно куче, специална порода. И трета
награда – ловджийски
нож.
В едно с изложбата
за кучета бе организирана и изложба за ловни
трофеи. Тя предизвика

особен интерес за любителите на лова и спорта.
След приключване
на мероприятието денят
продължи с ритмите на

Читалището в село
Долни Лом е основано
през месец декември 1927
година. Време, когато се
създават читалища в много градове и села на страната ни. Будни учители и
младежи по инициатива
на един от най – старите

а 14 септември, в
големия салон-ресторант на с. Чупрене, област Видин, представители на пенсионерските
клубове ПК „Мадона” гр.
Белоградчик, „Здравец”
с. Чупрене, Долни Лом,
Върбово, Репляна и Средогрив от община Чупрене – повече от 200 стари и
млади хора, тържествено

Да си пожелаем още хубави дни за
община Чупрене, нови успехи и просперитет! Да се поздравим и да полеем
събитието с чаша червено вино!
Обектите са следните: „Извършване на СМР за реконструкция на
площадни пространства, тротоари
и поставяне на улично осветление;
рехабилитация и реконструкция и
реконструкция на общински път и
водопроводна мрежа на територията
на Община Чупрене по обособени
позиции”,Финансиран от „Програмата за развитие на селските райони за
периода 2007-2013 г, подкрепена от
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони”.
Проектът е финансиран: по мярка 332 с договор №05/322/00527от
27.06.2011г. между „Държавен фонд
„Земеделие” и Община Чупрене за
„Реконструкция на площадни пространства, тротоари и поставяне на
улично осветление в централните

части на селата Горни Лом и Чупрене по първоначално одобрена безвъзмездна финансова помощ на стойност
1 344 720 лв по мярка 321:
- с договор № 05/321/00920 от
22.07.2011 г. между „Държавен фонд
„Земеделие” и Община Чупрене за
„Реконструкция и модернизация на
общински път VID 181 Репляна –
Долни Лом, общински път VID 182
Долни Лом – Горни Лом и пет второстепенни клона от водопроводната
мрежа на с.Чупрене по първоначално
одобрена безвъзмездна финансова помощ на стойност 4 471 208 лв
- с договор № 05/321/00920 от
22.07.2011 г. между „Държавен фонд
„Земеделие” и Община Чупрене за
„Реконструкция, модернизация и рехабилитация на водопроводната мрежа на с. Чупрене, Община Чупрене по
първоначално одобрена безвъзмездна
финансова помощ на стойност 1 689
014 лв.

отпразнуваха 6 септември
– Денят на съединението,
9 септември – Денят на
свободата и Световният
ден на възрастните хора.
Като домакин, председателят на ПК „Здравец” – Руска Доцинска
откри тържеството с приветствено слово.
Участниците в тържеството бяха поздравени
от общинския кмет – Ваньо Костин, ползващ се с
уважение и обич от населението, резултат от грижите и вниманието, които полага за възрастните
хора!
По случай 9 септември взе думата последният жив участник в съпротивата 1941-1944 год.
– Ангел Миленков.

начално то се помещавало в къщата на Младен
Битола, намираща се в
центъра на селото. Първите години от създаването му е развило добра
дейност, но тя не се отличавала с толкова големи
завоевания и значителни

гало са 30 – 40 тома, за
които е отговарял библиотекарят Йордан Николов
Ванчин. След известно
време читалището събрало и започнало да отделя
средства за закупуване
на книги. Чели са се и
са се представяли главно

Гошанската духова музика до късно вечерта,
а на площада в село Чупрене се виеше кръшно
хоро!

Н
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учители, участник в Септемврииското възстание,
Михаил Антов Татаров
със съдействието на брат
му – младия учител Борис Татаров. Още от създаването си читалището
носи името „Наука”.
Началото на читалището е скромно. Първо-

събития. Читалището е
съжителствало с кафене,
в което се водели беседи
и разговори на различни
теми. Дейността на читалището е разгърната
в няколко насоки. Най –
важната от тях е библиотеката. Книгите с които
първоначално е разпола-

класиците: Иван Вазов,
Елин Пелин, Йордан Йовков, също така и Ангел
Каралиичев, Антон Страшимиров. Четени били и
книги от така наречените по-модерни / за земеделие, животновъдство /.
Други насоки са сказките, беседите с различна

тематика, подготвяни и
изнасяни вечеринки в
старото училище, организирани ежегодно в навечерието на Нова година
томболи.
След 9.09.1944 година
книжният фонд се увеличава. Издръжката на
читалището вече става
държавна, чрез народния
съвет, тъй като до тогава
то изцяло е на самоиздръжка. Читалището е
вече официален културен
институт.
От 1954 – 1955 година
то се помещава в къщата
на Живко Иванов Тотин.
От 1955 до 1964 година
в къщата на Иван Еленков Савичов в центъра на
селото. От 1964 – в една
от стаите на новопостроената сграда, която е
предназначена за съвет.
Читалището е премествано няколко пъти. През
1977 година читалището
вече има новопостроена
сграда в центъра на селото. Заема втория етаж със
светли и добре поддържани помещения. Разполага
с читалня, хранилище,
заемна и стая за репетиции, която е обзаведена
добре.
Читалището е културно огнище, в което се
създават, съхраняват и
развиват духовните потребности на с. Долни

Уважаеми читателю, в рубриката
„Наши гости” в този брой представяме две от общо пет читалища, които
активно участват в творческия живот на община Чупрене. Те поддържат
духа на нашият бит и култура. Пренасят и увековечават традициите на
родния ни край до наши дни, в днешното съвремие.
Да им благодарим, да ги поздравим,
да им пожелаем здраве и още много
творчески успехи!

Лом. Има своето непреходно място като минало,
настояще, и бъдеще. То е
извор на родолюбие, без
което не можем да вървим напред.
Художествената самодейност е част от дейността на читалището.
Тя играе голяма роля в
духовния живот на нашето общество. Наред с
бибилиотечната работа
не са забравени и многото празници, които се
отпразнуват. Празниците
се нижат един след друг,
но силите и желанието на
самодейците при читалището са много и затова

резултатите не закъсняват. Освен празнуването
на празниците на наша
сцена участваме и на
сцени от други населени
места.
Не оставаме безучастни и в торлашкия събор „Када кум прасе и ти
вречу” – Чупрене, Събор
за автентичен фолклор
„Динавски ритми” – Видин, национален събор на
българското творчество –
Копривщица.
Групата за изворен
фолклор е участвала в
много прегледи и събори откъдето получаваше
грамоти.

След старта на трите проекта
по ПРСР / програма за Развитие на
селските райони/ в Общината кипи
усилена работа – Репляна, Горни
лом, Чупрене.

Ремонт на главна улица и общински път
в с. Горни Лом.

П

енсионерският клуб в село Долни Лом също почете Деня на пенсионера на свой терен. С много
ентусиазъм те организираха малък празник и се събраха всички заедно на голяма селска трапеза.
Гинка Станкова – председател на клуба приветства всички с добре дошли и откри тържеството.
Кмета на Общината – Ваньо Костин, поздрави
всички присъстващи, сърдечно благодари за поканата и пожела от сърце, много здраве, творчески успехи, още дълги години да получават своите пенсии и
живеца в тях да гори!

Ремонт и реконструкция на ул. „Първа“
в с. Чупрене.

Ремонт на главна улица и общински път
между селата Търговище и Долни Лом.

Читалището, чийто огън е запален от група
ентусиазирани учители и радетели за просвета и
духовен напредък е основано на 1ноември 1927г.
По повод годишния юбилей - 85 години от неговото създаване бе организирана екскурзия.
На 27 и 28 октомври 2012г. самодейния колектив при НЧ “Нов живот-1927” посети част от 100
–те Национални туристически обекта в България
– Сандански, Мелник, Рупите, Рилски манастир.
Средствата бяха осигурени от читалището и
ръководството на общ.Чупрене.
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НОВИНИ

От началото на месец август домашния социален патронаж в село Чупрене заработи в основно ремонтирана и оборудвана кухня.

Дома за психично болни в село
Чупрене посети комплекс „Минкови
бани” – Спанчевци. В рамките на четири дни бе организирана почивка,
пълен пансион и развлекателни разходки до близките забележителности.
Впечатленията на Управителката Райна Горанова са повече от добри. Собственикът на комплекса Никодим Войнов дари миялна машина на дома за
психично болни.

територията на община Чупрене, че до
31.10.2012 г. трябва да представят бележка от училището, в което учат. Непредставилите такава бележка, няма
да получат детски добавки.
ТГС България – Сърбия – Одобрен
проект за ремонт на двете читалища:
Горни Лом и Чупрене. Партньорство с
Културен дом – Пирот. Обща стойност
на проекта 362 000 евро.
Проекта предвижда няколко главни направления на ремонтни работи:
ремонт на покрива, подмяна на част
от дървената ламперия, подмяна на
дюшаме, полагане на топлоизолация,
подмяна на дограмата, създаване на
условия за достъп на хора с увреждания, общо вътрешно боядисване,
монтиране на отоплителна и климатизационна система в големия салон на
сцената
Най-високият връх в Западна Стара
планина „Миджур“ - 2186м. ще си има
близнак в Антрактида. С указ на президента Плевнелиев на Антрактида ще
има наименувани ледници на видинските села Чупрене, Грамада..., морски
скали - Рабиша и Макреш, полуостров
Арчар и др. Изпълнението на указа е
възложено на външния минисър Николай Младенов.

Неизвестин нарушител направи петролен разлив до реката
при с. Горни Лом. След намеса на
компетентни органи от Гражданска защита и Пожарна безопастност петното е неутрализирано и
засипано с пясък от работници на
общината. Нарушителят е установен. Съставен му е акт.

Административният отдел на община Чупрене, кметове и съветници
посети организирано космополитният
Истанбул – Турция, по повод празника на Общините. Част от общинарите –
родолюбци, предпочетоха екскурзия в
красивата ни родина!

Община Чупрене
отдава
под наем
на всички желаещи - ниви,
ливади, пасища на цени:
Пасища – 3 лв./дка, Ливади – 4
лв./дка, Ниви – 10, 15 лв./дка.
Община Чупрене продава дърва
на всички желаещи жители на общината по 25 лв./куб.м., без превоз, от
склад.
Фирма „Зоров” арендува земя в
Търговище, Репляна, Чупрене, Върбово.
Валери Богдановски арендува
земя в Чупрене, Върбово, Репляна,
Търговище, Протопопинци, Боровица.
Красимир Милошевски от Протопопинци продава мед, 0899 679 800
Илиян Любенов от Горни Лом продава мед. тел.: 0889 110 593
Илко Здравковски от Горни Лом продава мед. тел.: 0886 278 037
Митко от Репляна продава сирене и
агнета. тел.: 0889 506 223

ВАЖНО! МИГ „Западна Стара планина – Копрен – Миджур” отваря прием на документи от 25.10. до 28.12.2012 г.
За повече подробности – информационните табла пред
кметствата.

Дирекция „Социално подпомагане“
– Белоградчик (с. Чупрене ), съобщава
на всички майки, чиито деца не учат на

База за ловен
туризъм
и отдих

туристическа спалня Чупрене

G S M 0 8 8 9 11 0 2 0 4 , e - m a i l : t i c _ c h u p r e n e @ a b v. b g

• Модерна база с 15 легла
• Зала за тържества, столова
• Конферентна зала,
• Интернет и кабелна телевизия

стаи за гости

ОБЯВИ

-

Красимир Кирилов - GSM 0885242603
ТИЦ- Горни Лом: GSM 0885 2448 62 tic_gornilom@abv.bg

ВЕСТНИКЪТ СЕ ИЗДАВА ОТ ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ
За контакти: п.к. 3950, с. Чупрене, обл. Видин,
ул. Асен Балкански №55, тел. за контакт: 0879 837 610
e-mail:ob_chuprene@abv.bg, www.chuprene.com

38 легла, вътрешни санитарни
възли, кухня, бар, столова, топла
вода, агрегат.
За групи и семейни тържества
предлага и пълен пансион.
GSM: 0887 41 40 38; 0878 85 60 05
www.gorskirai.vidin.net

0936 4490; ddsmidzhur@nug.bg

