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МЕСЕЧНО ИЗДАНИЕ НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ

45 години детска градина 
в село Горни Лом

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
Честит първи учебен ден! 
Честит празник скъпи ученици, 
учители и родители! 
Днес отново е 15 септември – денят, в който по 

традиция се откривa учебната година в българското 
училище! И тази година усмивка от празнично на-
строение огрява лицата Ви. На този ден най-много 
се вълнуват малките първокласници, които за първи 
път ще прекрачат училищния праг. 

Няма по-висша ценност за всеки родител от това 
да даде добро възпитание на детето си. А то ще 
рече, че на Вас, уважаеми учители, поверяваме най-
свидното, смисъла на живота си – нашите деца. Те 
трябва да израстнат с чувство на гордост и почита-
ние пред българската история и самобитна култура. 

Какво по-хубаво от това, чрез Вашият професио-
нализъм, благородство и всеотдайност, да дадете на 
бъдещото поколение увереността и силата, с която 
да вървят напред. 

Желая Ви здраве, целеустременост и успехи в от-
говорната мисия. 

На Вас ученици желая успех в овладяването на 
знанията, а Вие родители насърчавайте и подкре-
пяйте техните бъдещи начинания!

На добър час!
Ваньо Костин,
кмет на община Чупрене

На 01.09.2014 г. се навър-
шиха 45 години от създа-
ването на ЦДГ „Христо Бо-
тев” с. Горни Лом. Преди 2 
години детското заведение е 
изцяло ремонтирано и обно-
вено, на стойност 80 000 лв. 
средства на общината. 

„Гордеем се , че имаме 
една модерна и хубава дет-
ска градина…”, отбеляза 
директорката Виноска Мате-
ева и благодари на кмета на 
общината – Ваньо Костин, 
който бе гост на тържество-

Проект „Готови за училище 2014-2015“
В община Чупрене за-

почва проект „Готови за 
училище 2014 – 2015 г.” на 
Институт „Отворено обще-
ство”, като избраното дет-
ско заведение за дейности-
те е ЦДГ „Христо Ботев” с. 
Горни Лом. Сдружение „Ор-
ганизация Дром“ и Фонда-
ция „Тръст за социална ал-
тернатива“, ще осъществява 
проекта за област Видин, с 
финансовата подкрепа на 
Фондация „Америка за Бъл-
гария“ в сътрудничество със 
Световната банка.

Проектът включва деца 
на възраст 3-5 години, кои-
то са в неравностойно по-

ложение. Ще се работи с 
родителите и учителите, а 
детското заведение ще бъде 
подпомогнато с техническо 
оборудване. 

Продължителността на 
проекта е 10 месеца. 

Проектът цели подобря-
ване на обхвата и посещае-
мостта в детски градини на 
6000 деца от уязвими общ-
ности в 240 населени места 
в България. 

По проекта се покриват 
такси за детска градина, 
осигурява се допълнител-
но стимулиране въз основа 
на редовно посещение на 
детската градина и се пред-

вижда подобрен достъп до 
информация за семейства 
от уязвими общности с деца 
от 3 до 5-годишна възраст. 
Очакваният ефект от изпъл-
нението на тези мерки е зна-
чително увеличаване на за-
писването и посещаемостта 
на деца от уязвими общно-
сти в детските градини. В 
следствие на това, тези деца 
ще подобрят познавателни-
те си и социални умения. 
Тези подобрени умения ще 
повишат тяхната училищна 
готовност, което ще увели-
чи шансовете им за по-до-
бро образование и по-добри 
работни места в бъдеще. 

то. Така започна и Новата 
учебна година – весело и 
тържествено! Децата бяха 
подготвили малка програма, 
торта за „Рожденият ден” на 

Детската градина и почерпка 
за гостите. 

Да им честитим празника 
и им пожелаем от сърце да 
честват и 100-годишнина!

ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН ТУРНИР
На 23 август приключи 

летният футболен турнир в 
Община Чупрене.

Участие в тазгодишни-
ят турнир взеха отборите 
от следните села: Чупрене, 
Търговище, Протопопинци, 
Горни Лом и Репляна. 

Класиране деца:
1-во място Чупрене;
2-ро място Търговище
Класиране мъже:
1-во място Търговище;
2-ро място Чупрене 

Отборите класирали се 
на първо и второ място по-
лучиха грамоти и парични 
награди. Отборът на с. Тър-
говище - мъже, класирал 
се на първо място получи 
грамота и парична награда 
в размер на 300 лв., а отбо-
рът на с. Чупрене – мъже, 
парична награда в размер на 
200 лв.

При децата: 1-во място – 
150 лв.; 2-ро място – 100 лв.

Да им е честито!



2                                                       бр.6, септември, 2014                                    

Продължава работата по 
преустройството на общин-
ската сграда – бившо кмет-
ство с. Върбово за Център 
за настаняване от семеен 
тип. Проектът е одобрен за 
финансиране от Публична-
та инвестиционна програма 
“Растеж и устойчиво раз-
витие на регионите”. Про-
ведена беше процедура по 
закона за обществените по-
ръчки и е избран изпълни-
тел – фирма „КИД ПЛЮС” 
ООД - гр. Видин.

Проектът предвижда 
преустройство на стаите на 
всички етажи – нови сани-
тарни възли за всяка самос-

тоятелна стая от по двама 
души, дневна, канцеларии 
за персонала, кухня, столо-

ва, перално помещение, ко-
телно и др.

Изпълняват се нови во-

Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони 

“Европа инвестира в селските райони”
ФОНДАЦИЯ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – 

ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА – КОПРЕН – МИДЖУР”

Проект: 
„Съхраняване и опазване на турлашкото 

културно наследство в община Чупрене“
По Мярка 313: „Насърчаване на туристическите дейности“ от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 година (ПРСР)
 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския земеделски 

фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)
Стойност на проекта: 91 284,45 лева

Община Чупрене има 
сключен договор с ДФ 
„Земеделие” и Фондация 
„МИГ – Западна Стара пла-
нина - Копрен – Миджур” 
за отпускане на финансова 
помощ по мярка 313 „На-
сърчаване на туристически-
те дейности” от Програма-
та за развитие на селските 
райони 2007-2013 година, 
подкрепени от Европей-
ския земеделски фонд за 
развитие на селските райо-
ни, във връзка с реализация 
на проект: „Съхраняване 
и опазване на турлашкото 
културно наследство в Об-
щина Чупрене”. ОБЩАТА 
ЦЕЛ на проекта „Съхраня-
ване и опазване на турлаш-
кото културно наследство 
в община Чупрене” е да се 
развие интегриран селски 
туризъм основан на социал-
ните, културни, природни и 
човешки ресурси на терито-
рията на община Чупрене.

Договорът е сключен на 
03.01.2014 г. и е  на стойност 
91 284,45 лева. Одобрени-
те инвестиционни разходи 
по проекта са: 1) Ремонт 
фасади на Туристически 
информационен център с. 
Чупрене; 2) Оборудване и 
обзавеждане за ТИЦ – с. 
Чупрене и с. Горни Лом; 3) 
Оборудване и обзавежда-
не за турлашки фолклорен 
събор; 4) Подреждане и 
аранжиране на три излож-
бени зали с предмети на 
местният бит, национални 
носии и др.; 5) Разходи за 
информираност по проекта 
– доставка и монтаж на ин-
формационни табели. Про-
цедурите по възлагане на 
обществени поръчки вече 

ПРЕУСТРОйСТВО НА ОБЩИНСКА СГРАДА ЗА ЦЕНТъР 
ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП С. ВъРБОВО

са приключили - избрани са 
изпълнителите на дейност-
ите по проекта.

В момента тече ремон-
та на фасадите на турис-
тическия информационен 

център в с. Чупрене. До-
говорът с фирмата изпъл-
нител „Мостремонт – 97” 
ООД гр. София е сключен 
на 22.07.2014 г. и срокът за 
изпълнение на дейностите 

заложени по него е 100 ка-
лендарни дни, считано от 
откриване на строителната 
площадка. 

Предвидени са следните 
ремонтни дейности на обек-

та: демонтиране и монти-
ране на  водосточни тръби, 
изчукване на външната ма-
зилка по стените до тухла, 
външна силикатна мазилка 
при ремонти, топлоиз. таван 
от минерална вата, външ-
на топлоизолация лепена 
включително мрежа и шпак-
ловка демонтиране на врата 
с каса, демонтиране на про-
зорци, доставка и монтаж на 
алуминиева врата – входна, 
доставка и монтаж на PVC 
прозорци, обръщане стра-
ници прозорци – външно и 
вътрешно, боядисване с ла-
текс.

Доставката на оборудва-
не и обзавеждане за туристи-
ческия информационен цен-
тър в с. Чупрене и с. Горни 
Лом ще бъде извършена от 
ЕТ „Миволта – Володя Евста-
тиев” гр. Видин. Ще бъдат до-
ставени компютри, принтери, 
скенери, бюра, посетителски 
столове, маси за обучение , 
офис шкафове, стелажи за 
рекламни материали, остъ-
клени витрини за експонати, 
мултимедиен проектор, про-
жекционен екран. Договорът 
включва още и извършването 
на  подреждане и аранжира-
не на три изложбени зали с 
предмети на местния бит, на-
ционални носии и др.

Доставката на оборуд-
ване и обзавеждане  за тур-
лашки фолклорен събор ще 
бъде извършена от фирма 
„Кармен 2000” ЕООД гр. 
Димитровград. Ще бъдат 
доставени покрита сглобя-
ема сцена с подиум, шатри, 
маси и столове PVC.

Срокът за изпълнение 
на дейностите по проекта е 
03.01.2015 г.

Приключиха строително-монтажните 
работи по Публична инвестиционна про-
грама „Растеж и устойчиво развитие на 
регионите” – Реконструкция на водопро-
вод на главна улица в село Протопопин-
ци на стойност -  112317,42 лв., с дължина 
1250 м. по главната улица на селото.

допроводни, канализацион-
ни, електро и отоплителни 
инсталации. Дограмата е 
изцяло подменена. Сградата 
ще бъде санирана с топлои-
золация по всички фасади и 
покривната плоча.

Капацитетът на центъра 
е 15 души, а новите работни 
места 13,5 броя. 

Очаква се до края на го-
дината да приключи изцяло 
преустройството на сгра-
дата, да се кандидатства за 
оборудване и обзавеждане и 
от началото на 2015 година 
Центъра за настаняване от 
семеен тип с. Върбово да за-
работи.
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Изцяло са извършени ре-
монтните дейности предви-
дени по проекта в читалище 
“Хр. Ботев” с. Чупрене и 
читалищен салон с. Горни 
Лом.

Направен е ремонт на 
покривите – изпълнена е 
дъсчена обшивка, хидроизо-
лация, нови оцветени кере-
миди, нови олуци и водос-
точни тръби.

Подменена е изцяло ста-
рата дървена дограма и нова 
РVС дограма. 

Санирани са изцяло две-
те сгради, като е положена 

ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ ПРИКЛюЧВА ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ РАБОТАТА ПО ПРОЕКТ - 197 
„МОСТ НАД ПЛАНИНАТА” – МОДЕРНИЗАЦИЯ НА МЕСТНИ КУЛТУРНИ ЦЕНТРОВЕ 

В ТРАНСГРАНИЧЕН РЕГИОН ЧУПРЕНЕ – ПИРОТ” 
по Програма за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2007-2013 г.

Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme,
CCI Number 2007CB16IPO006

топлоизолация по тавана, 
топлоизолация по фасадите. 
Изпълнени са нови мазилки 
и ново боядисване на фаса-
дите.

В читалищния салон в 
с. Горни Лом е направена  
подмяна на предвидена-
та ламперия и дюшамето в 
салона, изпълнени са тера-

котни настилки, шпакловки 
и боядисване във фоайето, 
стълбите и помощните по-
мещения.

В читалището на с. Чу-
прене е изпълнен основен 
ремонт на помещенията в 
сутерена, където са обосо-
бени две зали, които ще се 
използват за младежки дей-

ности, шпакловани и бояди-
сани са всички останали по-
мещения /без големия салон 
и сцената/, подменени са го-
ляма част от настилките.

Създадени са условия за 
достъп на хора с уврежда-
ния, чрез монтиране на рам-
пи за инвалиди на главните 
входове на двете сгради.

Монтирани са отопли-
телни и климатизационни 
„Сплит” системи в двата го-
леми салона на читалищата.

Приключи процедурата 
по доставка на озвучител-
ните и осветителни уредби. 
Предстои доставката им, съ-
гласно договора.

Проектът обхваща и кул-
турен обмен с партньорите 
от сръбска страна – Култу-
рен дом гр. Пирот. По вре-
ме на турлашкия фолклорен 
събор в Чупрене от на 13 
и 14 юни от там гостува и 
участва в събора детски тан-
цов фолклорен състав от 25 
човека.

Крайният срок за изпъл-
нение на проекта е 22 април 
2015 година. 

инж. ГАЛИНА КАМЕ-
НОВА - р-л проект

Удължават срока 
на „Подкрепа за 
достоен живот” 

22 септември 1908 - 
България е обявена 

за независима
На 22 септември 1908 г. във 

Велико Търново, с манифест, 
княз Фердинанд обявява не-
зависимостта на България. 
С този акт на практика се от-
хвърлят последните васални 
връзки с Османската империя. 
Княжество България става не-
зависима държава начело с ко-
ронования цар Фердинанд. 

Високата порта (Турция), а 
след това и Великите сили признават официално българската 
независимост. Обявен за официален празник с решение на На-
родното събрание от 10 септември 1998 г. 

Дълго време значимостта на това събитие от новата история 
не се оценява, но на тази дата през 1908 г. България - една от 
най-старите държави в Европа, отново се появява на световна-
та карта след петвековно османско владичество.

Проектът „Подкрепа за достоен 
живот” удължава действието си за 
пореден път и ще предоставя услу-
гата „личен асистент” до 31.12.2014 
година. Това е осмата промяна на 
продължителността на проектните 
дейности. 

Чрез проекта се осигурява полз-
ването на лични асистенти от лица 
с трайни увреждания и затруднения, 
или невъзможност да се обслуж-
ват сами в дома. Кметът на Община 
Чупрене Ваньо Костин подписа до-
пълнителни споразумения към дого-
ворите за предоставяне на услугата 
„Личен асистент” и допълнителни 
споразумения към трудовите и граж-
данските договори на личните асис-

тенти. 
Проектът „Подкрепа за достоен 

живот” се осъществява с финансова-
та подкрепа на Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси”, 
съфинансирана от Европейския со-
циален фонд на Европейския съюз. 
Конкретен бенефициент е Агенция-
та за социално подпомагане, а парт-
ньори – общо 285 общини и райони 
в страната, между които и Община 
Чупрене. От началото на 2011 година 
до сега в проекта са участвали общо 
32 лица с трайни увреждания и 32 
лични асистенти от община Чупрене. 
При отпадане на потребител се осъ-
ществява процедура за включването 
на следващия в класирането. 
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ПК „Братство” с. Чупрене 
продава фурна в село Върбово 
–цена: 4500 лв. Тел. за връзка: 
0889 110 483 
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

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

 38 легла, вътрешни санитарни възли, 
кухня, бар, столова, топла вода, агрегат. 
За групи и семейни тържества предлага 

и пълен пансион.

0936 4490; ddsmidzhur@nug.bg

БАзА зА ЛОВЕН 
туРИзъм 
И ОтДИх

мАЛКИ ОБЯВИ 

БЪРЗО СИРЕНЕ ПО ШОПСКИ ЗА 5 МИН.
Сиренето се нарязва на 5 еднакви фи-

лийки. В намазани с масло гювечета се 
слагат по 1 филийка сирене, 1 кръгче до-
мат и част от маслото. Пекат се в силна 
фурна около 5 минути. Прибавят се отго-
ре по едно яйце на гювече и по една люта 
чушка. Гювечетата се поръсват с малко 
масло, предварително разбито с червен 
пипер. Отново се слагат във фурната, за да се запекат яйцата.

САЛАТА С РИБА ТОН
Марулята, предварително добре из-

мита, се накъсва на парчета. Крастави-
ците и доматите се нарязват на малки 
парчета. Добавя се риба тон от консер-
ва, царевицата и салатата се подправя 
на вкус, като внимателно се разбърква. 
Поднася се в подходяща чиния (или как-
то е тук - в лист маруля) и отгоре се по-

ръсва с нарязания пресен лук и изцедения лимон.

СЛАДКИ ПЪРЖЕНИ ФИЛИЙКИ НА ФУРНА
3 яйца 1 супена лъжица вода 1/4 чаена 

лъжичка екстракт от ванилия 4 филийки 
хляб 1 чаена лъжичка канела 2 супени 
лъжици пудра захар В чиния разбийте 
яйцата, водата, ванилията, захарта и ка-
нелата. Разбийте много добре, за да се 
разтвори канелата. Потопете четирите 
филийки в тази смес и оставете да пос-

тоят така пет 
минути. Подредете хляба в тава за 
печене, предварително намазнена, 
и печете на 180 градуса, докато по-
лучат красив златисто-жълт цвят. 
Сервирайте пърженките наръсени с 
пудра захар, с чаша студено мляко. 

Арония - лек от природата
Аронията е висок до 2,5 м. храст, чи-

ито плодове наподобяват наподобява ка-
сиса със своя кисел и тръпчив вкус. С ле-
чебна цел се използват именно плодовете, 
които са богати на витамини A, B, C, К, 
както и витамин P.

Витамин Р – укрепва 
кръвоносните съдове 

Витамин А – елик-
сир на младостта 

Билката е богата още 
на желязо, йод, калий, фос-
фор, магнезий. 

Сокът от плодове на арония подобрява 
кръвообръщението, действа тонизиращо, 
детоксикиращо и антисептично, има бла-
гоприятно действие върху щитовидната 
жлеза, понижава нивата на холестерол 
в кръвта, има диуретичен ефект, а пора-
ди високото си съдържание на витамини 
аронията е идеална билка за повишаване 
на имунитета.

От лече-
ние с арония 
се повлияват 
добре сър-
дечно-съдови 
заболявания 
(билката е 

идеална за възстановяване след прекаран 
инфаркт), очни болести, диабет (липса-
та на захари в сока на аронията я правят 

идеална напитка за хора, страдащи от 
захарна болест), заболявания на нервна-
та система, бронхити и други дихателни 
проблеми.

Отварата от кората на билката аро-
ния пък понижава кръвното 

налягане.
Смята се също, че 

билката помага при ра-
кови заболявания и пред-

пазва от радиационния ефект 
при работа с компютри и профе-

сии, свързани с радиация. 
Здравословните качества на аронията 

се запазват и при направата на сладко, 
вино и ликьор. 

 В Н И М А Н И Е !
Плодът на аронията съдържа захари, 

но не какви да е, а предимно фруктоза и 
глюкоза. Има и естествен сорбит. Като, 
че природата нарочно е създала този 
плод за щадящо хранене, подходящо дори 
за хора с тежък диабет.

Арониевите плодове са богати на пе-
ктин. А богатото им йодно съдържание 
ги прави ефикасно лекарство при заболя-
ване на щитовидната жлеза - базедова 
болест и тиретоксикоза. В листата пък 
има вещества, които подобряват дей-
ността на черния дроб и спомагат за 
отока на жлъчния сок.


