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Община Чупрене и читалище “Христо Ботев” с. Чупрене отпразнуваха деветия
по ред Тoрлашки фолклорен
събор “Када кум прасе и ти
вречу”. Целта на събора бе за
пореден път да се съхрани и
популяризира културно исто-

www.chuprene.com

рическото наследство на турлаците. В община Чупрене
се срещнаха самодейни състави от региона на Западна
Стара планина и съседна
Сърбия. Поради засиления
медиен интерес, както и
растящия брой на желаещи-
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те за участие в събора, тази
година организаторите разгърнаха неговия формат от
регионален на национален.
Съборът се проведе в
рамките на 3 дни – 13, 14 и
15 юни 2014 г. В тези три дни
гостите на Чупрене опитаха

традиционните торлашки
ястия и обредни хлебове,
запознаха се с предметите
от бита на нашите предци,
възхитиха се от изделията, изработени от сръчните
ръце на турлакинята и майстора занаятчия, закупиха

ЦЕНА 0.30 ЛВ.

екологично чисти продукти
от местните производители
на селскостопанска продукция, потопиха се в магията
на българския фолклор!

Повече
на страница 3

Нова придобивка за общината
На 18.07.2014 г. кмета на
Община Чупрене – Ваньо
Костин и Областният
управител на Видин
посрещнаха в Чупрене
немски доброволен отряд
при пристигането му
с противопожарен
автомобил, дарен на
общината.
Единадесет пожарникари
– доброволци от германската
община Олсбах, пристигнаха
днес в с. Чупрене с противопожарен автомобил, дарен на
българската община.
Инж. Кръстьо Спасов присъства на церемонията, на която ръководителят на немската
пожарната команда предаде
ключовете на специализирана-

та машина и писмото за дарението на кмета на община Чупрене Ваньо Костин.
„С предаването на автомобила от членовете на пожарната на Олсбах, собствеността
върху него преминава върху
община Чупрене”, се декларира
в документа, подписан от кмета на немската община Берндт
Брудер.

Даряването на противопожарния автомобил бе обявено
преди месец по време на посещението на областния управител инж. Кръстьо Спасов в
област Ортенау, което бе осъществено по покана на неговия
колега Франк Шерер в рамките на сътрудничеството между
видинската и германската област.
На страница 5

Младежки спортен
клуб в Чупрене
С тържествен водосвет за здраве и благополучие бе отбелязана новата придобивка за младежите и подрастващите, а също така и за всички,
които обичат спорта, защото спорта е здраве!
Гости на събитието бяха г-н Кръстьо Спасов –
Областен управител на Област Видин и г-н Коста
Джунински – Директор на РДВР – Видин.
Приоритет на управлението на общината е
Община Чупрене да става все по-хубаво място за
живеене – с нова инфраструктура, с обновен и поддържан сграден фонд, с възможност за развитие на
туристически атракции, и с вече изцяло обновения
и ремонтиран „Младежки спортен клуб”.
На страница 2
			

Площада на Чупрене гъмжеше от хора, музиката и веселието през тези дни не спираше,
навсякъде цареше празнична обстановка. Хора
от близо и далеч дойдоха тук, за да се потопят в
„торлашката приказка”.
Официални гости на събора бяха: Михаил
Миков – председател на 42-рото Народно събрание на Република България, Кръстьо Спасов –

областен управител на област Видин и………….
С водосвет за здраве и просперитет празникът бе открит с тържествена литургия. Кметът
на общината Ваньо Костин приветства всички
с ДОБРЕ ДОШЛИ, честити празника на торлаците и от сърце им пожела още много такива
чествания, крепко здраве, късмет и воля в тези
трудни времена за малките общини. Също така

Торлашки фоклорен събор във Велики извор - Сърбия

На 22 юни група общинари от Чупрене, заедно с кмета Ваньо Костин посетиха сръбското село Велики Извор. В името на добрите приятелски отношения и торлашката
общност бяхме гости на нашите съседи. Да
си пожелаем още такива срещи и приятелски
отношения за в бъдеще!

отбеляза колко много проекти е спечелила и реализирала общината в последните четири години и какъв е сегашният ù облик.
БЛАГОДАРИМ на всички участници и
гости, че заедно превърнахме празника в
значимо културно събитие за региона, за да
съхраним традициите и помогнем за развитието на туризма в общината!
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Информация за изпълнение на
строителните обекти в Община Чупрене
Започна строителството на четирите
обекта, финансирани
от Публичната инвестиционна
програма
“Растеж и устойчиво
развитие на регионите” - Реконструкция на
водопровод на главна
улица в с. Върбово; Реконструкция на водопровод на главна улица
в с. Търговище; Реконструкция на водопровод на главна улица в с.
Протопопинци и преустройство на общинска сграда за Център за
настаняване от семеен
тип с. Върбово.

Изпълнител
на
обекта е фирма „КИД
ПЛЮС” ЕООД гр.
Видин, а строителния
надзор се изпълнява

от фирма „Геоексперт
България” ЕООД гр.
София.
Строителната площадка е открита на

27.06.2014 г. Към настоящия момент се работи на всички обекти,
като най-напреднали
са строителните дейности при реконструкцията на водопровода
в с. Протопопинци.
До края на месец
август трябва да бъдат
подменени водопроводите по главните улици
на трите села, а до края
на месец септември да
приключи преустройството на общинската
сграда за Център за
настаняване от семеен
тип с.Върбово.

Изработване на общ устройствен план
на община Чупрене
Община Чупрене има изготвено задание за изработване на
общ устройствен план. Разработка се състои от две части:
• Текстова част, представена в
албум (формат А4), която съдържа анализ на съществуващото
положение, синтез на изводи и
изисквания към ОУПО.
• Графична част, разработена
в обхват територията на община
Чупрене, която включва:
- Опорен план (М 1:25 000);
- Схема по вид територия (М
1:25 000);
- Схема по вид собственост
(М 1:25 000).
Заданието обхваща - АНАЛИЗ НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ:
Обща характеристика на общината
- Местоположение,Основни
параметри на общинската територия
Природо-географски условия
- Релеф, Геоложки строеж и
полезни изкопаеми, Води, Климат,
Почви, Растителна покривка,
Изводи, Изисквания към
ОУПО, Баланс на територията,
Демография, Икономически ак-

тивности, Обитаване, Социална
инфраструктура, Отдих и спорт,
Транспортна
инфраструктура,
Инженерни мрежи и съоръжения, Околна среда, Културно
наследство, Планова и проектна
обезпеченост на територията
Заданието указва при разработването на Общия устройствен
план на община Чупрене да се
спазват следните изисквания:
• Устройствените предвиждания на ОУПО да са съобразени
с реалните потребности на населението и инвестиционните
намерения в разглежданата територия.
• Устройствените решения в
ОУПО да се базират на актуалното състояние на социално-икономическия и инфраструктурен
комплекс на общината и да предлагат реалистични устройствени
мероприятия, базирани на установените потенциали на общинската територия.
• Устройствената концепция
на ОУПО да отчита наличието
на различни, макар и остарели,
устройствени планове за територията. Екипът, разработващ

ОУПО следва да събере и оцени
различните идеи, заложени в териториално-устройствените, регулационните и застроителните
планове на населените места, от
гледна точка на целесъобразност
на предвижданията и адекватност към съвременните условия.
В случай, че се констатират положителни концепции, те следва
да бъдат интегрирани в предвижданията на новия устройствен
план.
• Устройствените предложения на ОУПО да са синхронизирани с другите действащи стратегически и планови документи,
касаещи развитието на община
Чупрене, изработени съгласно
Закона за регионалното развитие (концепции и схеми за пространствено развитие, регионален
план, областна стратегия и общински план за развитие и др.).
За изготвеното задание Община Чупрене има подписано
споразумение и осигурено финансиране на 70% от Министерството на инвестиционното проектиране.

ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ ПОЛУЧИ:
„Доставка на офис-техника и хардуер” – в изпълнение на проект
„Е ПОДЕМ” – европейски проекти, общински дейности и мениджмънт”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския фонд за регионално развитие, сключен между Националното сдружение на общините в Република България - възложител и Контракс АД – изпълнител за следните продукти:
СЪРВЪР - 1 бр.; НАСТОЛЕН ПЕРСОНАЛЕН КОМПЮТЪР - 1 бр.; LCD
МОНИТОР - 1 бр.; ЛАЗЕРЕН ЧЕРНО-БЯЛ ПРИНТЕР - 2 бр.; КИОСК-ТЕРМИНАЛ -1 бр.; ШИРОКОФОРМАТЕН СКЕНЕР
-1
бр.; 46 инч. ВИДЕО ЕКРАН - 1 бр.; БЪРЗ ДОКУМЕНТАЛЕН СКЕНЕР -1 бр.
Киокс-терминала и видео екрана се предоставят в услуга на гражданите, и са монтирани във фоайето на 1-я етаж на общината, а останалата техника - на отдела за работа с Европейски програми и проекти.

Разработва се план за
развитие до 2020 година
На 10.07.2014 г. във връзка с разработването на Общински план за развитие на Община Чупрене за периода 2014-2020 г., в заседателната зала на общината се
проведе Кръгла маса, организирана от фирма „Електра
Консулт" . Тя е изпълнител на договор „Разработване
на общински план за развитие за периода 2014-2020
г." по проект № 13-13-126/15.01.2014 г. „Въвеждане на
механизми за мониторинг и контрол върху изпълнението на политики на Община Чупрене". Този проект
на общината е финансиран от Оперативна програма
„Административен капацитет" и съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.
Общинският план за развитие за периода 20142020 г., ще определи средносрочните цели и приоритети за развитие на Община Чупрене, отчитайки специфичните характеристики, проблеми и потенциал на
общината и стратегическите насоки за разработване
на целите и приоритетите на общинския план за развитие, съдържащи се в Областната стратегия за развитие на Област Видин за периода до 2020 г.

Задача на кръглата маса е да определи на визията,
целите и приоритетите за развитие на Община Чупрене за периода 2014-2020 г. На срещата присъстваха
много жители на общината, представители на местната власт, медии, заитересовани лица. Участниците
във форума изразиха своята загриженост за бъдещето
на общината, идентифицираха редица проблеми, изискващи особено внимание, упоритост, последователност и такт при тяхното решаване. Предмет на обсъждане и дискусия бяха конкретни задачи, стоящи пред
местната власт, избора на актуални местни политики и
механизми за прилагането им.
Проект „Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол върху изпълнението на политики на Община Чупрене”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”
Период на изпълнение – 9 месеца
Обща стойност на проекта – 79 563.99 лв.
Приоритет на ос – „Добро управление”
Приоритет - „Ефективна координация и партньорство при разработването и провеждането на
политики”

Т У РЛ А Ш К И Б И С Е Р И
Деянджия, гюрунтаджия, па си чудо не потура.
-Издръжлив, скандалджия, въобще не се притеснява.
Ускоре че га буде.
-Скоро ще стане.
Не ме подирай, че те връжем с поворкуту.
-Не се закачай, ще те вържа с връвта.
Не погазуй у реку, че станеш на помръжляк.
-Не влизай в реката, ще измръзнеш.
Га се цуку, они се куту.
-Когато се целуват, те се крият.
Целият боюк утече у реку.
-Всичките овце отидоха в реката.
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Нова придобивка за общината

Единадесет пожарникари – доброволци от
германската община Олсбах, пристигнаха днес
в с. Чупрене с противопожарен автомобил, дарен
на българската община.
Инж. Кръстьо Спасов присъства на церемонията, на която ръководителят на немската пожарната команда предаде ключовете на специализираната машина и писмото за дарението на
кмета на община Чупрене Ваньо Костин.
„С предаването на автомобила от членовете
на пожарната на Олсбах, собствеността върху
него преминава върху община Чупрене”, се декларира в документа, подписан от кмета на немската община Берндт Брудер.
Даряването на противопожарния автомобил
бе обявено преди месец по време на посещението на областния управител инж. Кръстьо Спасов

в област Ортенау, което бе осъществено по покана на неговия колега Франк Шерер в рамките на
сътрудничеството между видинската и германската област.
Пожарогасителният автомобил е тип TLF16,
оборудван с резервоар за вода, водоносна арматура и оборудване за оказване на техническа и
противопожарна помощ.
По време на престоя си до края на седмицата
германските специалисти ще обучават българските си колеги в управлението и експлоатацията на немската техника. За целта вече е регистрирано доброволно формирование „Чупрене”
за защита при пожари, бедствия и извънредни
ситуации, съгласно законовите изисквания. „На
регистрираните 10 доброволци са издадени
персонални идентификационни номера и удостоверения”, съобщи началникът на Областно
управление „Пожарна безопасност и защита на
населението” Станислав Генчев. Той също се
ангажира с професионалното обучение и съдействие на новосформирания доброволен пожарен
отряд.
Кметът Ваньо Костин тържествено благодари, като си пожела да не я ползва по предназначение, а да си мие улиците /в кръга на шегата/ и
посрещна гостите типично по български, с хляб
и сол, и богата традиционна вечеря!
На събитието присъстваха директорът на Областна дирекция на МВР Константин Джунински, началникът на Районната пожарна служба в
Белоградчик Пламен Петров, десетки жители и
гости на Чупрене.

ПРОГРAМА

На футболен турнир
„Чупренско лято
2014"
І група
ЧУПРЕНЕ
ТЪРГОВИЩЕ
ПРОТОПОПИНЦИ
12.07.2014г. / СЪБОТА /
ТЪРГОВИЩЕ ПРОТОПОПИНЦИ
20.07.2014г. / НЕДЕЛЯ/
ПРОТОПОПИНЦИ ЧУПРЕНЕ
26.07.2014г. /СЪБОТА/
ТЪРГОВИЩЕ ЧУПРЕНЕ

ІІ група
ВЪРБОВО
РЕПЛЯНА
ГОРНИ ЛОМ
13.07.2014г. / НЕДЕЛЯ /
ГОРНИ ЛОМ РЕПЛЯНА
19.07.2014г. / СЪБОТА/
ВЪРБОВО - ГОРНИ
ЛОМ
27.07.2014г./ НЕДЕЛЯ/
РЕПЛЯНА - ВЪРБОВО

ПОЛУФИНАЛ - 16.08.2014 г. / СЪБОТА /
ПЪРВИЯ ОТ І ГРУПА СРЕЩУ ВТОРИЯ ОТ ІІ
ГРУПА
ПОЛУФИНАЛ – 17.08.2014 г. / НЕДЕЛЯ/
ВТОРИЯ ОТ І ГРУПА СРЕЩУ ПЪРВИЯ ОТ ІІ
ГРУПА
ФИНАЛ - 23.08.2014г. / СЪБОТА /
НАЧАЛО НА СРЕЩИТЕ ЗА ЮНОШИ ОТ 17.30 Ч.
НАЧАЛО НА СРЕЩИТЕ ЗА МЪЖЕ ОТ 18.30 Ч.
ВСИЧКИ СРЕЩИ СЕ ИГРАЯТ НА СТАДИОНА
НА КАНТОН СЕЛО ТЪРГОВИЩЕ

Тук с гордост, радост и признателност
трябва да споменем, че в Чупрене са се
раждали и живели хора с добри сърца, родолюбци и образовани.
Един от тях е Д-р Йордан Георгиев Ранчев, роден на 19.01.1924 г. и за съжаление
починал на 3.10.2012 г., който дари 27 000
лв. за благото на своите съграждани, за неговото родно Чупрене. Този пример, достоен за уважение, трябва да ни служи за подражание! Да бъдем признателни на такива

наши съграждани!
Останалата част приблизително още 20
000 лв. заедно с оборудването са собствени средства на общината. Първи в него,
заедно с нетърпеливите да изпробват новите спортни уреди деца и младежи, влязоха
инж. Спасов и г-н Костин, които изиграха
приятелски двубой на тенис на маса.
Пожелавамe на всички жители на Чупрене крепко здраве, късмет и оптимизъм,
и поколения наред да ползват тази зала!

Пословична е и торлашката кухня…
Торлашката кухня се представя с ястия, приготвяни от векове
от населението в граничните села
около Белоградчик и Чипровци,
известно като турлашко. Сред
етнографските му особености е
и кухнята. Тя се отличава с постните си храни, поради което
се счита за лека и здравословна.
Гостите на празника опитаха
сухи чушки пълнени с боб, кача-

мак, коприва - цоловарка, салата
от чушки с оцет, захар и вода /
косачко кисело/, наложени баници със сирене и с тиква, прословутият „бел муж”, пържено със
суве чушке и праз лук, клин чорба,
посън боб у гръне, претръкан компир, скроб…всичко, което напомня за отминали години, за баба и
дядо, за бита на торлака – беден,
но горд и непреклонен!

За здраве и благоденствие на
жителите на общината две агнета бяха принесени в жертва, и
на всички желаещи бе раздадена
Корбан чорба. Хората се тълпяха с интерес около торлашката
кухня, около щандовете на местните производители на екологично чисти продукти – домашно
приготвени, от сръчните ръце на
торлакинята- домашно сирене и

кашкавал, овче кисело мляко, балкански пчелен мед, вино и ракия,
сладка от горски плодове. Гостите бяха възхитени и изумени от
многообразието и организацията
на празника, непрекъснато се чуваха поздравления и похвали. Усмивките не слизаха от лицата на хората…И празникът беше и хубав,
и незабравим…
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Л е ч е б н и т е Алое Вера се прилага при кожни раз- мрежа под всевъзсвойства на Алое дразнения, изгаряния, инфекции, ек- можно форми – табВера са световно земи. Добавено към козметика за кожа летки, капсули, чай,
популярни и още има омекотяващо и регенериращо дори разнообразни
по-любопитно- действие, а също така забавя симптоми- напитки с плодови
то е, че могат да те на стареене и е успешен лек срещу вкусове.
се приложат при акне. Дори самата Клеопатра е използЗа какво помага
множество здрав- вала алое, за да поддържа феноменал- това
чудотворно
ни проблеми.
ната си красота. Разпространена е упо- растение?
Силата му е позната повече от требата в шампоани и маски за коса и
Основно подсилва имунната сис5000 години. През вековете хората са е особено подходящо за къдрави коси.
тема, поради богатия си състав от
го наричали по разнообразни начини:
Вътрешното приемане на Алое Вера минерали, витамини и аминокисели„Растение чудо“, „Мълчаливия лечи- може да предизвика скептични погледи ни. Заедно с това е полезен за хранотел“, „Лек от природата“, „Растение поради факта, че се прилага при мно- смилателната система и за бъбреците
на безсмъртието“. Буквалният превод го разнообразни симптоми. Това е из- (особено в съчетание с мляко). Има
от латински е „истинско алое“. По ненадващо, но не и подвеждащо. Ако антивирусно и антигъбично действие.
външен вид прилича на кактус, но в обелите кората на алоето, ще видите, че Редовното му приемане забавя стареедействителност
принето на организма и пренадлежи към семейство
дотвратява образуването
„Лилии“.
на туморни клетки. ПомаИма противовъзпаТова е едно от най-популярните и полезни растения, с га още за високо кръвно
лителни, антивирусни които ни е дарила майката природа. Алоето има 200 разно- налягане, артрит, диабет,
и естествени антибио- видности и Алое Вера е една от тях.
констипация, астма. Гитични свойства. Съдърнеколозите го препоръчжа 20 минерала, 18 аминокиселини,
ват поради благоприятния ефект, кой12 витамина. Източникът на всичките
то оказва срещу кисти и сраствания.
му полезни свойства са листата, които
Пиенето на алое е препоръчително
„захранват“ и цялото растение. Ако отне само, когато имате здравословен
къснете Алое Вера от почвата, то може
проблем. Ежедневната му консумада живее няколко месеца благодарение
ция поддържа тонуса и предпазва от
на листата си, които са нещо като ревирусни
инзервоар на растението.
фекции. Алое
За какво под нея има гелообразна консистенция, Вера е естесте препоръчи- която бързо се втечнява. Тя може да се вен източник
телно да се смеси със сок или мляко и да се изпие в на енергия и
използва Алое натурален вид, но ако не сте от хората, здраве, от койВера?
които си падат по подобни неща, може то не бива да
В ъ н ш н о да си набавите алое от търговската се лишаваме.

Чудодейното растение Алое Вера

МАЛКИ ОБЯВИ
ПК „Братство” с. Чупрене
продава фурна в село Върбово
–цена: 4500 лв. Тел. за връзка:
0889 110 483

Сезонът
на тиквичките
Пържени тиквички
с хрупкава коричка
Необходими продукти: тиквички, брашно, олио за пържене, лимонов сок, чесън, копър, сол
Начин на приготвяне:
Тиквичките се измиват и се нарязват на тънки колелца. Посоляват
се и се подреждат изправени в тава,
за да се отцеди сокът им. Брашното
се размива с малко вода и щипка сол
до получаване на гъста каша (малко по-гъста от смес за палачинки).
Тиквичките се потапят в тази смес
и се пържат в сгорещено олио до зачервяване. Чесъна се счуква с малко
сол, добавят се лимонов сок на вкус
и ситно нарязан копър. Изпържените тиквички се заливат с него.

Постна мусака
от тиквички „Билянка”
Нарязваме на /средни/ кубчета
тиквички така, че плътно да покрием дъното на тавата. Разбъркваме ги
със сол, счукан чесън, копър и олио.
Запичаме ги до златисто. Разбиваме
3 яйца и половин кофичка кисело
мляко,и заливаме равномерно тиквичките. Оставяме да се допече по
наша преценка. Мусаката е хубава
и топла, и студена като предястие!
Добър апетит!

Записване за дърва за огрев по
кметства – 25.00 лв. куб.м.
Общината отдава и продава
имоти на всички желаещи да
работят земя.
Илиян Любенов от Горни Лом
продава мед. тел.: 0889 110 593
Илко Здравковски от Горни Лом
продава мед. тел.: 0886 278 037

База за ловен
туризъм
и отдих
38 легла, вътрешни санитарни възли,
кухня, бар, столова, топла вода, агрегат.
За групи и семейни тържества предлага
и пълен пансион.
0936 4490; ddsmidzhur@nug.bg

GSM: 0887 41 40 38; 0878 85 60 05
www.gorskirai.vidin.net
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