
администрация, стратегиче-
ското планиране и менидж-
мънт, лична и колективна 
ефективност и др. 

В рамките на проекта 
бяха проведени 11 обучения 
към Института по публич-
на администрация в София, 
през които преминаха общо 
12 общински служители. 
Темите на обученията бяха 
детайлно подбрани от Ка-
талога на ИПА за 2013 г. и 
осигуриха възможността на 
целевата група да се обуча-
ват съобразно техните нуж-
ди. Темите са:

•Kомуникационна стра-
тегия;

•Усъвършенстване на 
вътрешните комуникации в 
администрацията; 

•Връзки с обществеността;
•Изграждане на публи-

чен имидж;
•Специфика на между-

културните комуникации;
•Делова комуникация и 

етикет;
•Държавен протокол и 

церемониал;
•Практически умения за 
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ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ 
ЗА ЕДИН ДЕН!

Амбицията на "Да изчистим" е всички ЗАЕДНО 
да направим света по-чист. От 5 години насам опитът 
"чистене на една държава за един ден" се предава от 
страна в страна. През 2014-а акцията ще бъде глобална. 
Денят е 26 април!

Община Чупрене също се включва в инициативата с 
организирането и информирането на гражданите, непра-
вителствени организации, училища и др.

Да бъдем обществено отговорни!
Нека всеки се включи в идеята да почистим района, 

в който живеем!

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Поздравявам Ви с Националния празник 
на България – 3 март!

Нека на този ден си припомним дългия път, 
който народът ни е извървял към своята свобо-
да и отдадем почит на извоювалите я с кръвта 
си братски воини, български патриоти и на-
ционални герои.

Подвигът на този ден е неизмерим! Чест-
ването на Трети март е безспорно доказател-
ство, че са живи спомените за нашите близки 
и деди, отдали живота си за свободата на  ху-
бавата ни родина.

 Поклон пред подвига и саможертвата им! 
Нека усилията ни днес бъдат продължение 
на онзи патриотичен порив, който преди 136 
години се увенча с Освобождението. Да бъдем 
горди и достойни граждани на Европа!

Ваньо Костин, 
кмет на община Чупрене

У с п е ш н о  з а в ъ р ш и л о  о б у ч е н и е 
п о  е в р о п е й с к а  п р о г р а м а

Община Чупрене изпъл-
нява Проект № А12-22-41 
„Повишаване квалифика-
цията на служителите в 
Община Чупрене, чрез про-
веждане на обучения за 
допълнителни компетент-
ности” по Оперативна про-
грама „Административен 
капацитет” 2007-2013 г. 
През изтеклите 9 месеца 
служители на община Чу-
прене повишиха уменията 
и компетентността си, чрез 
преминаване на обучения 
в областта на ефективните 
комуникации в държавната 

Честита пролет 
и Честит Великден!

Нека Великденските празници бъдат 
изпълнени с радост и много щастливи 

изненади! Желая Ви много мир и надеж-
да, сбъднати пролетни обещания и щаст-
ливи нови спомени! Нека този Великден 

бъде специален за Вас! 
Христос воскресе! Нека светлината на 

Неговото воскресение озари живота Ви! 
Много здраве и благополучие!

Нека Великден донесе много сила, 
бодрост и светлина!

Честит Великден! Пожелавам много 
здраве, шарено настроение и усмивки.

Весел празник! 

         Ваньо Костин 
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ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ

На 12 февруари се проведе второто за 2014 год. засе-
дание на Общински съвет Чупрене.

Под ръководството на г-н Богомол Станков – Предсе-
дател на Общинският съвет, при пълен кворум,  общин-
ските съветници взеха важни за развитието и бъдещето 
на жителите на общината решения.

С пълно мнозинство общинските съветници приеха 
Отчета на Програмата за енергийна ефективност за пе-
риода 2010 – 2013 год. и приеха нова Програма за пери-
ода 2014 – 2017 год., като отчетоха успешно изпълнения 
проект за саниране на сградите на Основните училища в 
с.Чупрене и с.Горни Лом.

Приети бяха Отчета на План сметката за приходите 
и разходите на такса „Битови отпадъци” за  2013 год. и 
новата План сметка за 2014 год. 

Г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене със 
задоволство отбеляза, че и за тази година няма да има 
увеличение на таксата за битови отпадъци, и с очаква-
на събираемост от 85 хил.лв. общината сама успешно се 
справя със сметосъбирането и сметоизвозването на би-
товите отпадъци.

С приетата Програма за управление на общинската 
собственост за 2014 год.  се  осигурява прозрачност при 
управлението и разпореждането с общинска собственост 
и се осигуряват средства за изпълнение на поставените 
цели за решаване от общинското ръководство за подо-
бряване социалната инфраструктура на общината.

Едно от най-важните решения, взети на това заседа-
ние, е приемането на бюджета на общината за 2014 год., 
с което предложение г-н Костин подробно запозна об-
щинските съветници. 

Общият обем на бюджета възлиза на 2 599 248 лв. от тях: 
- за държавни дейности 1 215 420 лв., определени на 

база единни разходни стандарти и натурални показатели 
за дейностите, съгласно Закона за държавния бюджет на 
Република България за 2014 год., като с тях се осигурява 
издръжката на образователните и социални заведения, 
общинската администрация, читалищата, опазването на 
обществения ред и защита на населението при бедствия 
и аварии.

- за местни дейности 1 383 828 лв., определени след 
подробен анализ на очакваните собствени приходи на 
общината и субсидията от ЦБ, които средства осигуряват 
издръжката на Домашен социален патронаж, Общинска-
та администрация, Общинския съвет, благоустрояването 
и осветлението на населените места от общината, под-
държане на озеленяването и чистотата.

Приетият поименен списък за капиталовите разходи 
за 2014 год. възлиза на 5 660 670 лв. от тях, финансирани 
със средства от:

- субсидия за капиталови разходи 169 200 лв., 
в т.ч. за общински пътища 83 700 лв.;
- собствени средства 205 000 лв.
- средства от Европейския съюз и други програми 5 

286 470 лв.
Г-н Костин подчерта, че с така разработения бюджет 

се осигурява нормално функциониране на всички бю-
джетни дейности от общината.

Заседанието закри г-н Станков, който пожела ползот-
ворна работа на всички през 2014 год., за реализиране 
на поставените цели за решаване, в името и за благоден-
ствието на жителите от Община Чупрене. 

Продължава работата по проект 
- 197 „Мост над планината” – Модер-
низация на местни културни центрове 
в трансграничен регион Чупрене – Пи-
рот” по Програма за трансгранично съ-
трудничество България – Сърбия 2007-
2013 г.

Извършват се ремонтните дейнос-
ти по читалище “Хр.Ботев” с.Чупрене 
и читалищен салон с.Горни Лом.

По първия обект е изпълнен основен 
ремонт на помещенията в сутерена, 
където са обособени две зали, които ще 
се използват за младежки дейности.

Подменена е старата дървена догра-
ма с нова РVС.

Монтирано е фасадно скеле около 
сградата и се изпълнява ремонт на по-
крива.

По втория обект е изпълнен изцяло 
ремонта на покрива, топлоизолацията 
на всички фасади, направена е подмяна 
на предвидената ламперия и  част от 
дюшемето в салона, изпълнени са тера-
котни настилки, шпакловки и боядис-
ване във фоайето и стълбите.

Крайният срок за изпълнение на стро-
ителните дейности е 15 юни 2014 г. 

ГАЛИНА КАМЕНОВА, 
Ръководител проект

„МОСТ НАД ПЛАНИНАТА”

Bulgaria – Serbia IPA 
Cross-border Programme,

CCI Number 2007CB16IPO006

ефективни комуникации;
•Стратегическия мениджмънт в държав-

ната администрация;
•Управление на електронната админи-

страция. Облачни технологии;
•Изграждане на среда за практическо 

прилагане на Закона за електронното упра-
вление.

В допълнение към тези обучения, въз ос-
нова на сключен договор с външен изпъл-
нител, бяха проведени и четири изнесени 
обучения за общо двадесет служители в об-
щинска администрация Чупрене.

Проведеното обучение на тема «Обуче-
ние за работа със специфични групи граж-
дани» беше насочено главно към тези слу-
жители от администрацията, които пряко и 
най-често обслужват и предоставят услуги 
на гражданите и бизнеса. Основните за-
астъпени теми и въпроси целяха развиване 
на уменията за ефективна делова комуни-
кация с граждани със специфични потреб-
ности за предоставяне на исканите, от тях, 
услуги. 

Проведени бяха и обучения за служи-
тели в ключови компетентности: Екипна 
ефективност , Лична ефективност и Ефек-
тивно  лидерство.

Специализираните курсове спомогнаха 
за повишаване на инициативността, моти-
вацията и удовлетвореността на служите-
лите, гарантирайки постигане на по-високи 
професионални резултати и кариерно раз-
витие

Провеждането на тези обучения до-
принася в цялост за постигане на целта 
на настоящата процедура – „повишаване 
ефективността на служителите на админи-
страцията на общината, чрез придобиване 
на нови умения и чрез подобряване на тях-
ната квалификация и повишаване ефектив-
ността, чрез придобиване на нови компе-
тенции”. 

Крайният резултат, който беше гене-
риран от изпълнение на дейностите се 
изразява в подобрената професионална 
компетентност на служителите в админи-
страцията за по-ефективно и ефикасно из-
пълнение на задълженията. 

Успешно завършило обучение 
по европейска програма

От страница 1



3                                                         бр.3, март, 2014                                

КАЛЕНДАР НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ И ИНИЦИАТИВИ 
ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ  2014 – ОТВОРЕН ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЗАБЕЛЕЖКИ

ДАТА СЪБИТИЕ ИНИЦИАТИВА МЯСТО НА 
ПРОВЕЖДАНЕ

ОРГАНИЗИРАНО 
СЪВМЕСТНО С: ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ

6 Януари ПАТРОН НА чИТАЛИщЕТО чЕСТВАНЕ ПАТРОННИЯ ПРАЗНИК НА 
чИТАЛИщЕТО с.чупрене читалище “Христо Ботев” 

с.чупрене

С. Големшинска 
В. Рангеловска
Д.Милошевска

21 Януари БАБИН ДЕН с.Долни Лом
с.чупрене читалище Н. Корейна

В. Рангеловска

1 февруари НАРОДЕН ПРАЗНИК “ТРИфОН 
ЗАРЕЗАН”

ЗАРЯЗВАНЕ НА ЛОЗИТЕ. КОНКуРС ЗА 
НАЙ-ДОБЪР ВИНОПРОИЗВОДИТЕЛ. 
НАГРАДИ

с.чупрене
с.Горни Лом
с.Долни Лом
с.Репляна
с.Средогрив

Община
читалища К. Антова

14 Февруари ВЕчЕР НА ЛюБОВНАТА 
ЛИРИКА с.чупрене

читалище “Христо Ботев” 
с.чупрене

С. Големшинска 
В. Рангеловска
Д.Милошевска

19 Февруари ГОДИшНИНА ОТ ОБЕСВАНЕТО 
НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ РАДИОПРЕДАВАНЕ

с.Долни Лом
с.Горни Лом

читалище
читалище “Нов живот” 
с.Горни Лом
Оу “Хр.Ботев” – Горни Лом

Н. Корейна
Й. Здравковска
С.Георгиева
Л. Николова

1 Март ПРАЗНИК НА МАРТЕНИЦАТА
ДЕН НА САМОДЕЕЦА 

РАЗДАВАНЕ НА МАРТЕНИЦИ- 
ПОСЕщЕНИЕ НА БАБА МАРТА  В 
ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ, учИЛИщА.

Селата читалища К. Антова

3 Март ДЕН НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО ОТБЕЛЯЗВАНЕ ДЕНЯ НА 
ОСВОБОЖДЕНИЕТО

Община 
читалища

К.  Антова
С. Големшинска 
В. Рангеловска
Д.Милошевска

8 Март ДЕН НА ЖЕНАТА ОТБЕЛЯЗВАНЕ ДЕНЯ НА ЖЕНАТА читалища Общината
читалища

Корнелия Антова

22 Март ДЕН НА ПРОЛЕТТА

КАРНАВАЛНО шЕВСТВИЕ И МАСКЕН 
БАЛ

РАДИОПРЕДАВАНЕ

с.Горни Лом

с.Долни Лом

читалище “Нов живот” 
с.Горни Лом
Оу “Хр.Ботев” – Горни Лом
читалище

Й. Здравковска
С.Георгиева
Л. Николова
Н. Корейна

1 април ДЕН НА ХуМОРА ОБщИНСКИ ПРАЗНИК НА ХуМОРА читалища Общината К. Антова

Април НАРОДЕН ПРАЗНИК 
“ВЕЛИКДЕН”

ИЗЛОЖБА НА ВЕЛИКДЕНСКИ ЯЙЦА И 
КОЗуНАЦИ

с.Горни Лом

с.чупрене

с.Долни Лом

читалище “Нов живот” 
с.Горни Лом”

с.чупрене

с.Долни Лом

Й.Здравковска
С.Георгиева

С. Големшинска 
В. Рангеловска
Д.Милошевска 

Н. Корейна

24 Май
ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА 
ПРОСВЕТА И КуЛТуРА И НА 
СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ

ТЪРЖЕСТВЕНА ПРОГРАМА училищата
читалища
училища К. Антова

Директори на училища

1 юни ДЕН НА ДЕТЕТО
училища
читалища
Детски градини

Директори на училища
Корнелия Антова

2 Юни

138  ГОДИНИ ОТ ГИБЕЛТА 
НА ХРИСТО БОТЕВ И ДЕН НА 
ЗАГИНАЛИТЕ ЗА СВОБОДАТА 
И НЕЗАВИСИМОСТТА НА 
БЪЛГАРИЯ

ТЪРЖЕСТВЕН РИТуАЛ, ПОЛАГАНЕ НА 
ВЕНЦИ И ЦВЕТЯ

Площада на 
с.Горни Лом

училище “Христо Ботев” 
с.Горни Лом
читалище “Нов живот”-Г.
Лом

Л. Николова
Й. Здравковска
С.Георгиева

13-14 и 15 Юни
ТуРЛАшКИ фОЛКЛОРЕН 
СЪБОР “КАДА КуМ ПРАСЕ И 
ТИ ВРЕчу” 

фОЛКЛОРЕН СЪБОР с.чупрене
читалище “Христо Ботев” 
с.чупрене
Община чупрене

С. Големшинска 
В. Рангеловска
Д.Милошевска 
К. Антова

02-03Август
ПРАЗНИК НА ГОРНОЛОМСКИЯ  
БАЛКАН И МАСОВО 
ИЗКАчВАНЕ НА ВР.МИДЖуР 

МуЗИКАЛНО уВЕСЕЛЕНИЕ И 
ИЗКАчВАНЕ НА ВР.МИДЖуР

Местността 
“Заставата”

Община чупрене
читалище “Нов живот”-Г.
Лом

К. Антова
Й. Здравковска
С.Георгиева

9-10 Август
ПРАЗНИК НА ОБщИНАТА И 
ПРАЗНИК НА чуПРЕНСКИЯ 
БАЛКАН

МуЗИКАЛНО уВЕСЕЛЕНИЕ.
СПОРТЕН ПРАЗНИК

Местността 
“Бекинска 
шобърка”

Община чупрене
читалище „Христо Ботев”-
чупрене

К. Антова
С. Големшинска 
В. Рангеловска
Д.Милошевска 

22 Септември ДЕН НА НЕЗАВИСИМОСТТА ТЪРЖЕСТВО НА ПЛОщАДА с.Горни Лом читалища
Оу “Хр.Ботев”

Й.Здравковска
С. Георгиева
Л.Николова

1 Октомври ДЕН НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА с.Долни Лом читалище Н. Корейна

1 ноември ДЕН НА НАРОДНИТЕ 
БуДИТЕЛИ

с.чупрене

с.Горни Лом
с.Долни Лом
с. Средогрив

читалище „Христо Ботев”-
чупрене
Оу чупрене
читалище
Оу Горни Лом
читалище
читалище

С. Големшинска 
В. Рангеловска
Д.Милошевска 
Б.Атанасова
Й.Здравковска
С.Георгиева
Л.Николова
Н.Корейна
Е.Влашева

Декември - 
Януари

КОЛЕДНО-НОВОГОДИшНИ 
ПРАЗНИчНИ ПРОЯВИ

КОНЦЕРТИ, ИЗЛОЖБИ, ОБРЕДНОСТИ 
И ДР., КОЛЕДуВАНЕ читалища Корнелия Антова

целогодишно

КуЛТуРНО СЪТРуДНИчЕСТВО 
С ДРуГИ ОРГАНИЗАЦИИ.
учАСТИЕ В ПРОГРАМИ 
И ПРОЕКТИ. учАСТИЕ В 
ОБщИНСКИ, ОБЛАСТНИ И 
НАЦИОНАЛНИ СЪБОРИ. 

читалища Корнелия Антова

целогодишно КуЛТуРЕН АфИш ПуБЛИКАЦИИ В МЕДИИТЕ ЗА 
КуЛТуРНИТЕ СЪБИТИЯ
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8-ми април – Ден на ромите
 

7-ми април – Ден на здравния 
работник!

Уважаеми медици, честит празник! Бъдете живи и здрави, 
хуманни, търпеливи и любезни! Незабравяйте, че Вашите па-
циенти са хора, които не са при Вас от добро, че се нуждаят 
от вашата помощ и точна диагноза. Бъдете с добри сърца и души! 

Тук, в нашата община, населението е предимно възрастни хора.  Ето защо 
трябва да сте търпеливи, благородни и усмихнати. Да покажете загриженост 
и топлота към вашите пациенти, да им вдъхнете кураж и надежда! Благода-

БРАКОНИЕР

Че ви каем ко се посрами, 
лани на ловджиу га се при.
Пушку има деда ми Йордан
С нью без малко да отидем зян.
Беше он излезъл до градину.
 Я метну чифтето на гръбину,
тури малко лебъц у торбуту.
Ама га с таквоа съм стрелял?
Пушку я не бео виджувал.
Ко си одим у едън тръняк
Нещо све едно ми рече – щрак.
Верно – малко се поуплаши!
Ама бърже пушкуту свали.
Гледам, у трънякът нещо шава!
У рукье фану чифтето здраво,
Премери се бръже и стреля!
Реко си – лисицу утрепа!
На женуту че гю отнесем.
Мое даже да гю продадем.
Погледну, и застану на место!
У трънякът мерну се невеста!
Немаше ни блузу, ни фистан!
Кво ли праи там незнам!
А по ньу, завил се със палтото
Изтърча и кметът на селото!
Зацървил се беше до ушите,
Пот лъщеше му по образите.
Изока ми нещо и бега. 
Ама кво че праим я сега!
Ем на дедо пушката у мене,
/га разбере, усвет че ме дене/
Ем и разрешително си немам.
Де да знам, че и сеир че гледам!
У трънякът мужки чифт шушони –
Кметът бос невестуту че гони!
А она без блузу, без фистан,
Ко че слезе у село, не знам!
Мен ме фану стра да се приберем.
 Час и нещо чекам и треперим!
Стъмни се и стана студено. 
Я пойдо да слизам у село. 
Лъко, лъко дом си се прибра.
Вечера, и лего та заспа.
Целу ноч сънуем шашавлъци –
Кмет без гащи, булки без пътъци!
А па га се разбуди ютрото,
Чека ме Стоян със колелото.
Он разсилън е у общинуту.
И държи бележку у рукуту!
Запас ме узиму у Балчик!
Стар съм уж, да одим па войник!
Ама нема на къде да идем!
Дека е Балчик поне че видим!
Кметът догоди ме те тека!
Свърши запъсът и се прибра.
И данъска, сретне ли ме само,
Малко се уждикне – „Ми си знамо”.
Кимне с главу, кимнем му и я!
Зорлем праим се на будала!
А прооратим, знам, че че се пати!
Кметът запас па че ме изпрати!
До данъска затова си траем,
и за ньега само я си знаем!

Да им е честит!
На днешната дата, 8 

април, ромите честват 
своя международен праз-
ник. В Деня на ромите 
те отдават почит към 
жертвите от етноса си, 
загубили живота си през 
Втората световна война 
в нацистките концлагери. 

Денят е предложен 
през 1992 г. от между-
народната организация 
„Романо Юнион“.

Много преди това – на 
8 април 1971 г., в Лондон 
се провежда за първи път 
Световен ромски конгрес, 
с участието на предста-
вители на ромите от 30 
страни от всички кон-
тиненти и на индийско-
то правителство. Там е 
поставено началото на 
Световното ромско дви-

жение за утвърждаване 
и развитие на ромската 
култура и идентичност. 
Приети са

флагът и химнът на 

ромите – песента "Дже-
лем, джелем" (Пътувал 
съм, пътувал съм). Мело-
дията на песента е тра-
диционна, а текстът е 
дело на югославския ком-
позитор от ромски про-
изход Жарко Йованович.

Ромското знаме е чер-
вено колело с 16 спици 
върху синьо небе и зелено 
поле. Полетата символи-
зират небето и тревата, 

както и волния чергар-
ски живот на ромите в 
миналото. Колелото с 
16 спици в древна Индия 
се е наричало „чакра“. 
То присъства в ромско-
то знаме, за да напомня 
за индийския произход 
на ромите и дългия път, 
който са извървели от 
Индия до Европа.

Социалната цел на 
Международния ден на 
ромите е да обедини и 
систематизира усили-
ята на международно-
то циганско движение, 
както и да се привлече 
вниманието на светов-
ната общественост вър-
ху проблемите на винаги 
намиращите се в мал-
цинствена позиция роми: 
образование, бедност, се-
грегация.

Торлашка среща у братска Сърбия

На 22 март се състоя ХI Тор-
лашка среща в Яковац и Княже-
вац – съседна Сърбия. Офици-
ална покана получи и община 
Чупрене в едно с останалите тор-
лаци от съседни общини.

 Торлакът си е торлак, с ха-

рактерните си нрави и обичаи, 
независимо от коя страна на гра-
ницата се намира. Той е госто-
приемен, достоен и непокорен. 
Странен човек е торлакът! Чудат 
е не само езикът му, странни са 
обичаите, вярванията и суевери-

ята му, пословично е трудолюби-
ето му. И все с усмивка и песен 
на уста.

Това са те турлаците. Имало 
ги е някога, има ги и ще ги има 
винаги… Те са вечни като плани-
ната, вярата и земята българска!
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Баба Марта е ми-

тичен персонаж в бъл-
гарския фолклор. В 
народните вярвания, 
представени в посло-
вици и приказки, име-
то й е свързано с името 
на месец "март". Три 
са месеците, които са 
персонифицирани в 
българските митич-
ни представи - януа-
ри, февруари и март. 
Януари и февруари 
са представени като 
братя с лют характер - 

и млади животни с 
Мартеница (усукани 
бяла и червена ниш-
ка) на 1 март - деня на 
пристигането на Баба 
Марта. През целия ме-
сец се извършват обре-
ди за гонене на змии и 
гущери, както и гада-
ния, свързани с някои 
прелетни птици.

Празника бе отбе-
лязан подобаващо и в 
общината. „Баба Мар-
та” закичи на всички 
общинари мартенички 
за здраве. В следобед-
ните часове със хубава 
трапеза и червено вино 
празнуваха и пенсио-
нери, и общинари ид-
ването на „женският” 
месец - предведстик на 
пролетта!

Денят на жената

Много тържествено 
бе отбелязан и 8 – ми 
март – Международния 
ден на жената. Кмета 
но общината – Ваньо 
Костин поздрави всич-
ки майки, баби, жени! 
В знак на уважение и 
благодарност към неж-
ният пол той подари 
цвете на всички пенси-
онерки и празнуващи 
жени в селата в общи-
ната Чупрене. 

В училищата и дет-
ските градини в Горни 
Лом и Чупрене децата 

     7-13 април - 
Седмица на гората

Голям Сечко и Малък 
Сечко. Баба Марта се 
смята за тяхна сестра, 
която ту е усмихната и 
добронамерена, ту не-
предвидимо зла.

С Баба Марта и ме-

сец март се свързват 
много обичаи и праз-
ници, посветени на 
идващата пролет. Най-
известният обичай, 
свързан с Баба Марта, 
е закичването на хора 

Горо  ле, горо зелена…
е казал един български писа-

тел…
Гората, планината и цялата 

ни природата  е нашата гор-
дост. Зелените балкани, веков-
ните буки и криволичещите по-
точета са радост за очите на 
старо и младо, на местен или на 
турист.

И това е цялото ни 
богатство!!!Нека го съхраним, 
нека го пазим като очите си и 
то ще ни се отблагодари…

Честит празник на всички 
горски работници! Бъдете живи 
и здрави,   отговорни и благород-
ни, и най-вече – ОБИЧАЙТЕ ГО-
РАТА, тя е и ваша!

Група ентусиасти от с. Средогрив засади иглолистни дръвчета 
и с богата трапеза завърши празника.

направиха изложба на 
картички и мартенич-
ки. Те показаха голямо 
творчество и умения, и 
всички получиха „гра-
мота” и шоколад от 
кмета Ваньо Костин, 
който лично ги привет-
ства и награди за тях-

ното старание! Техни-
те произведения бяха 
изложени на табло в 
сградата на Общината, 
за да красят и станат 
достояние за всички 
граждани на община 
Чупрене!
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През далечната 1878 г.,на 

3-ти март, България 
възкръсва след 500 -годишно 
турско робство. С подписване-
то на Сан – Стефанския мирен 
договор между Русия като побе-
дител и Турция, се слага край на 
Руско-Турската война – Освобо-
дителна за България. Едва дали 
има честен българин днес, който 

с благодарност към загиналите 
за освобождението руски, фин-
ландски и румънски солдати, 
да не споменава Русия и „дедо 
Иван” с почит и преклонение.

В епичните боеве за осво-
бождението на България, ако 
не решаващо значение, то из-
ключително важно място заемат 
нашите български опълченци 
със сраженията при Шейново, 
Казанлък, Стара Загора и особе-
но със боевете на връх Шипка. 
Един Господ знае какво щеше да 
стане с освободителното дело, 
ако Сюлейман паша беше сло-
мил съпротивата на нашите оп-
ълченци и се беше притекъл на 
помощ на обсадения от руските 
войски град Плевен !!! 

В тази епопея, епопея на 
„Забравените”, незаслужено от 
нас, потомците, не се помнят 
не само имената и делата на оп-
ълченците от нашите села, но 
не се знаят и още по-малко се 
споменават многото поборници, 
въстаници, бунтовници, четни-
ци и хайдути, вдигали въстания 
и бунтове, организирали завери 
и съзаклятия в името на свобо-
дата.

Надеждата за някогашна-
та, мечтана тогава свобода, не 
угасва в поробена България през 
всичките тези 5 века робство. Из 

цялата страна, стихийно или ор-
ганизирано се вдигат бунтове и 
въстания.

Последните двадесетина го-
дини преди Освобождението, за 
нашия Северо - Западен край, 
са белязани от множество бун-
тове и движения. Поттик към 
организираната или стихийна 
съпротива с надеждата за по-

мощ от вън са Кримската война 
между Русия и Турция от 1853-
56 г., войните между Сърбия и 
Турция и др. Георги С.Раковски 
създава своите легии в Белград, 
активизират се четите из цяла 
България, в нашия край в помощ 
на сърбите и на бунтуващите се 
българи са четите на Панайот 
Хитов, Соколов, Македонски, 
Филип Тотю.Водят се боеве на 
прохода Кадъбоаз при Салаш, 
по поречието на Тимока и целия 
влашки край. Народа се увлича 
в съпротивата. Така се стига до 
съзаклятието в Раковишкия ма-
настир през пролетта на 1850 г. 
до избухването на Белоградчиш-
кото въстание.

Тези събития поставят пред 
великите сили на Европа и осо-
бено пред императорска Русия 
т.н.”Източен въпрос” – въпроса 
за положението на южните сла-
вяни, за положението на право-
славното население на Балкани-
те. Будната руска интелигенция 
в лицето на Достоевски, Тур-
генев, Толстой, в лицето на ве-
ликия френски писател Виктор 
Юго, призовават за незабавни 
мерки срещу Турция. Историче-
ските събития следват едно след 
друго.

В общото събрание в Рако-
вишкия манастир освен първите 

хора в съзаклятието, от нашите 
села участват: Първул Станков 
от с.Стакевци- един от най-рев-
ностните организатори, дядо 
Божин и дядо Йоцо от Търгови-
ще, Найден от с.Протопопинци 
и др. Датата за обявяване на 
въстанието била определена - 1 
юни – Спасов ден ! В уречения 
ден гр.Белоградчик е обсаден от 

бунтовниците, въоръжени с вили 
и тояги, с пушки кремаклии и 
брадви. Стража е била поставе-
на и на прохода Св.Никола.

Съдбата на въстанието е из-
вестна. Същата участ постига и 
въстаниците от Лом и Видин.

В Белоградишкото въста-
ние от Чупрене взимат участие 
Живко Кисерков,Стан Джонов 
Станов, Иван Големшински, 
Първул Големшински, Пешо 
Филиповски. В местността „Су-
башин” край Белоградчик пада 
убит Живко Кисерков. Дедо 
Стан доживява до 112 години! 
Участие във въстането взимат 
още Живко Белперчинов от 
с.Върбово, Пенчо Ангелов от 
с.Търговище, Джорджо Пандур-
ски от с.Горни Лом и др.

По това време 1853 г.избухва 
т.н.Кримска война - поредната 
война между Русия и Турция. 
Появява се лъч на надежда сред 
поробените народи от Балкани-
те, които взимат дейно участие 
във водените действия.Участват 
около 4000 доброволци, форми-
рани в Български доброволчески 
корпус.

Със стратегическа цел – за-
щита на Видинския санджак 
от войските на Белград, Мит-
хад паша построява пътя през 
Св.Николския проход през 1863 
г. чрез принудителния труд (ан-
гария) на всички трудоспособни 
мъже и жени от Белоградчишко, 
Берковско, Видинско. На скала-
та под Пашин кладенец в м.Бела 
вода, един от работниците е из-
дълбал с длето „Георги от Вър-
шец – 1863 г.” Тоз път улеснява 
обаче и сръбсите войски. След 
падането на Плевен, Сърбия 
обявява война на Турция. Сръб-
ските войски минават прохода и 
на 29 юни (Петровден) влизат в 
Чупрене и стигат до Долни Лом. 
При едно от сраженията срещу 
турците загива доброволеца от 
Чупрене Тошо Кьосин.

При изтеглянето на сръб-
ските войски, като доброволци 
с тях заминават Виден Павлов-
ски, Доца Хайдуков от Чупрене, 
Живко Трифонов от Върбово и 
др. От Долни Лом в полка на н.в. 
сръбската княгиня Наталия са 
включва Христо Иванов. Някои 
от доброволците в последствие 
се включват в българското опъл-
чение, други в хайдушките чети 
на Филип Тотю, Панайот Хитов 
и др.

Априлското въстание дава 
нов, още по-силен тласък на ре-
волюцион-ните борби. От Румъ-
ния потеглят нови чети, потегля 
и четата на Хр.Ботев. В тази 
чета се включва и поборника от 
с.Върбово Тодор Илиев (Илиин) 
Попов. Този човек има изключи-
телна съдба !

Едва 15-годишен заминава 
на гурбет в Румъния – гр.Браила. 
Там попада в средите на бъл-
гарските хъшове. Връща се в 
Сърбия и през 1875 г. се включ-
ва като доброволец в сръбската 
армия. Участва в боеве около 

Босненската граница. Връща се 
отново в Браила, като се включва 
в чета, организирана по пренася-
не на оръжие за България. На 17 
май 1876 г. се качва на парахода 
„Радецки”,а на Козлодуйския 
бряг се присъединява към чета-
та на Хр.Ботев.Тодор Илиев из-
вървява с четата кървавия път от 
Козлодуй до Вола.

След много трудности и 
премеждия, отново се озовава в 
Румъния. В град Плоещ намира 
мястото си в Българското опъл-
чение като редник в Четвърта 
рота на Втора опълченска дру-
жина под командването на майор 
Куртиянов.

Епогеят на национално-ос-
вободителното движение без-
спорно е Руско-Турската война и 
участието на Българското опъл-
чение за свободата на България 
от турско иго. Под командване-
то на руския генерал Столетов 
участват хиляди доброволци 
- опълченци,в т.ч. и поборници-
те от нашите села.Ето тяхните 
имена :

1.Тодор Илиев (Илиин) По-
пов от с.Върбово – оцелял по 
чудо жив участник в четата на 
Хр.Ботев. В Белоградчишкото 
опълчение е зачислен като ред-
ник в ІV-та рота на Втора опъл-
ченска дружина.Участва в зим-
ното преминаване на Балкана в 
състава на Скобелевския отряд в 
боевете при Шейново и Шипка. 
За проявена храброст е награж-
даван с руски военни отличия и 
ордени. Този истински неукро-
тим дух не остава на страна и по 
време на Сръбско-българската 
война 1885 г., в която отново с 
оръжие в ръка защитава вече сво-
бодна България. Умира на 65 го-
дишна възраст. Скромна паметна 
плоча в центъра на с.Върбово на-
помня за тоя необикновен побор-
ник и необикновена съдба.

2.Живко Трифонов (по пря-
кор Кокото) също от с.Върбово. 
По време на сръбско-турската 
война, селяните от нашите села 
се надигат и във връзка с преми-
наването през Св.Никола на до-
броволческия отряд на войводи-
те Панайот Хитов, Филип Тотю 
и Ильо войвода, той се включва в 
техния състав. След това участва 
като доброволец в Българската 
доброволческа бригада на пол-
ковник Николай Медведовски – 
руски офицер. През април 1877 
г. преминава в Румъния, където 
е зачислен в Първа опълченска 
дружина, четвърта рота. Участ-
ва в най-ожесточените боеве за 
защита на Шипченския проход 
от 9 до 12-ти август 1877 г. На 
11.ХІІ.1910 г. Живко Трифонов 
умира в гр.Белоградчик в крайна 
бедност!

3.Андрей Иванов от 
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с.Протопопинци 
На 5 май 1877 г.заедно с брат си еми-

грират в Румъния. В гр.Плоещ встъпва 
в редовете на Българското опълчение. 
Зачислен е в Трета опълченска дружина 
на подп.Калитин. На 6 май, в лагера при 
гр.Плоещ опълченците полагат клетва и 
стават свидетели на освещаването на Са-
марското знаме. За спасяването на знаме-
то при боевете за Шейново загива подп.
Калитин, Андрей Иванов е ранен, а загу-
бите на Трета дружина са катастрофални 
– оцеляват едвам 80 опълченеца. В боеве-
те на връх Шипка Андрей отново е ранен. 
Получава военен орден „Св.Георги” – ІV 
степен.

След освобождението живее в 
гр.Видин,където на 18.01.1911 г. умира.

4.Георги Божинов Джонов и Тодор 
Божинов Джонов от с.Търговище.

Когато през 1876 г. през селата Тър-
говище и Чупрене преминават за Сърбия 
четите на Филип Тотю и Панайот Хитов, 
двамата братя тръгват с тях. Пътят на бра-
тя Джонови до гр.Плоещ е общ, където на 
29 май 1877 г.се записват в Българското 
опълчение – зачисляват ги във Втора дру-
жина на майор Куртиянов, но в различни 
роти. Двамата братя участват във всич-
ките походи и сражения на Българското 
опълчение. И двамата доживяват до осво-
бождението.

5.Христо Живков от с.Търговище
Бойния път и на този опълченец , е 

същият какъвто е пътя на двамата братя 
Джонови. В прошението си до Министер-
ство на финансиите,този поборник моли 
за помощ поради това че не притежава 
никакви имоти и е в крайно тежко мате-
риално положение.

6.Георги Найденов от с.Чупрене
Както други младежи,увлечен от че-

тите на Филип Тотю и Панайот Хитов 
през бунтовната 1876 г.през Сърбия се 
отзовава в Плоещ – Румъния. Записва се 
в Българското опълчение – трета дружина 
на подп.Калитин. По време на защитата-
та на Самарското знаме при Шейново е 
ранен, а при схватки с башибозука в Ко-
тленския балкан през януари 1878 г.бива 
повторно ранен.

След освобождението се установява в 
гр.Видин, където умира.

7.Виден Живков Доцински от 
с.Чупрене

Роден през 1840 г. След смъртта на 
баща му Живко, грижата за останалите 
трима братя Младен, Иван и Тодор и сес-
тра Мария остава на неговите ръце. Него-
вата житейска история е по-различна – той 
забягва за Сърбия подгонен от турските 
власти.

За да защити честта на сестра си Ма-
рия, която турците искали за прислуга в 
конака (намиращ се в с.Търговище), той 
убива двамата дошли една късна вечер. С 
помощта на братята си хвърлят труповете 
в придошлата река, бутат ги във водата до 
Търговище с цел да заблудят властта и раз-
читат, че деянието няма да бъде разкрито. 
Турските власти обаче разбират историята 
и той е принуден да избяга през Сърбия, 
Австрия и Румъния, за да се отзове накрая 
в Кишинев. Той е един от първите опъл-
ченци на Видинския край. Зачислява се в 
Трета дружина на майор Попов – първа 
рота.

В редовете на своята дружина Виден 
Доцински взема участие в боевете при 
Стара Загора на 19 юни, на 9 до 12 август в 

боевете при Шипка и в боя при Шейново.
Като поборник е оземлен с 200 дка 

земя в Бело поле и поборническа пенсия. 
Интересно е прошението му за помощ от 
държавата.Той пише : ”Когато тръгнах за 
Сърбия, оставих в дома 16 глави говеда, 
160 глави ситна стока и 150 златни напо-
леона, взех със себе си за прехрана…

Когато се завърнах, намерих само едно 
говедо и 50 брави и без пет пари „!

Виден Доцински умира на 26 юни 1926 
г.на 86 години. Бива погребан в с.Бело 
поле с опълченската си униформа и воен-
ни почести.

Това са имената на оцелялите наши 
поборници доживели освобождението на 
България от турско иго. Имената на ония, 
които са оставили костите си в сраженията 
срещу поробителя, остават в забулена тай-
на – за вечни времена. А те не са по-малко 
от оцелелите щастливци.

И така,кога Чупрене е получило своето 
освобождение от турско иго ?

Два документа потвърждават истори-
ческата дата, на която Чупрене получава 
своята свобода – документи, които не бу-
дят никакво съмнение :

Първо : Феликс Каниц – авсрийски 
пътешественик, който посещава поробена 
България през 1860 г. и след това през 1879 
г. (непосредствено след освобождението) в 
своята книга „Дунавска България и Балка-
нът”, раздел „от прохода Св.Никола, през 
поречието на р.Лом до Дунава” пише :

„Тук на пр.Св.Никола, откъм Равно 
бучие, през 1877 г. когато Руско-Турска-
та Освободителна война е в разгара си, 
сръбският капитан Фронич, с 3 батальо-
на войска, 2 планински оръдия и малка 
кавалерия, успява , след кратка схватка и 

незаначителни загуби, да отблъсне около 
500 турски и черкезки защитници и да се 
свърже с с остатъчни разезди (части) от 
руската кавалерия на генерал Арнолди, на-
преднали най-далеч на запад до Чупрене 
на 19 дкември 1877 г.”

Второ: В летописната книга,запазена 
в черквата „Св.Никола” в Чупрене, неиз-
вестен черковен служител, саморъчно е 
записал в старобългарски стил следното 
: „1877 года, декаври,7 день,освободися 
село Чупрене от турского армя”. (Разли-
ката в датите е от различните стилове и 
календари).

Става ясно, че освободителите на 
Чупрене са руския генерал Арнолди и 
сръбския капитан Фронич.

Данни за военен сблъсък между русна-
ци и сърби от една страна и турците и чер-
кези от друга страна при освобождаването 
на Чупрене няма, като изключим „кратката 
схватка” на прохода. Над селото обаче, на 
около километър, непосредствено до пътя 
за прохода има местност, която и до сега 
се именува „черкезките гробища”! Там 
вероятно се е водело някакво сражение, 
при което турците и черкезите са претър-
пели поражение и са изгонени от Чупре-
не.

В заключение : Свободата, която Бъл-
гария получава на 3-ти март 1878 г. не е 
получена даром. Своя принос към тази 
свобода са дали българските поборници, 
четници, доброволци, опълченци. Своята 
лепта към това дело са дали и нашите зе-
мляци от Чупрене и другите околни села.

Нека преклоним глава пред тяхното 
родолюбие и саможертва !

З.март 2014 година, с. Чупрене
М.Доцински

На 01.04.2014 година в с. Чупре-
не се проведе Общински празник 
на хумора, с участието на само-
дейни колективи от читалищата в 
Чупрене, Горни лом, Долни лом и 
Средогрив,Участие имаха и пенси-
онерските клубове в Чупрене и До-

лни лом. 
Вечерта бе изпълнена с много 

смях и весели емоции. В края на 
програмата кмета на общината г-н 
Ваньо Костин в ролята на Общин-
ски крепител на огнищата за духов-
но оцеляване в общината, връчи на 

колективите „ИНДУЛГЕНЦИЯ” 
за опрощаване на всички грехове 
и греховни помисли в деня на ху-
мора и шегата. Вечерта приключи 
с почерпка на участниците, песни и 
танци.
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 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 

Пълнени пилешки кожички – 
страхотно мезе за винце!

Размразете напълно пилешките кожич-
ки и във всяка кожичка сложете една ивица 
шунка, 1 ивица кисела краставичка, 1 ивица 
кашкавал, 1 ивица морков. /Ивичките да са 
тънички /.Загънете кожичката като цигара – 
отдолу, отгоре и отстрани . 

Така направете всички кожички и запече-
те с мазнина, докато добие златист цвят като 
меда. Хапват се топли. 

Да Ви е сладко!

Торта с кисело мляко 
и желатин

За блата: 2 бр. яйца, 150 г. брашно, 150 
г. захар, 300 г. кисело мляко, 10 г. сода за 
хляб, 100 г. олио, 70 мл. вода

За крема: ½ кг. кисело мляко, 30 г. жела-
тин /3 пакетчета/, 2 бр. банан, 2 бр. киви, 
100 г. кокосови стърготини, 300 г. захар

Начин на приготвяне:
Всички продукти за блата ги бъркаме в 

купа с миксер. Изсипваме ги в намазана тава 
и печем на 200 гр. За 15 мин. Киселото мляко 
разбиваме с лъжица в купа заедно с кокоса, 
захарта, кивито, бананите, нарязани на сит-

но. Накисваме желатина в 50 мл. 
Вода и разтапяме на водна баня, 
прибавяме го към млечния крем. 
Във форма за торта слагаме из-
печения блат, изсипваме цялото 
количество млечен крем и слага-
ме в хладилник за 12 часа.

Пролетта е преходният сезон между зимата и 
лятото. Тя е период на възраждане и обновление. 
Настъпването на астрономическата пролет вари-
ра според географското разположение и климата 
на всяко място. Варират и обичаите по посреща-
нето й. Освен това, промените през този сезон 
влияят на цялостното ни здравословно състоя-
ние, защото се променят и ежедневните ни зани-
мания.

Препоръчваме ви няколко съвета за добро 
здраве през пролетта:

Ставайте рано и се наслаждавайте на красота-
та на природата. Можете да правите упражнени-
ята си рано сутрин, което ще ви подейства много 
освежаващо и подмладяващо. Топлото време на-
вън ще ви позволи да тренирате и извън къщи. 
Заместете упражненията вкъщи или във фитнеса 
с дълги разходки или бягане навън. Това е сигу-
рен начин да избягате от скуката. Освен че ще 

поддържате фигурата си, това ще ви позволи да 
се насладите и на свежата пролетна растител-
ност.

• Някои хора страдат от различни здравослов-
ни проблеми през пролетта. Периодичността на 
тези проблеми не остава една и съща през годи-
ните. В зависимост от случая могат да се вземат 
превантивни мерки, които да пресекат проблема 
в началото. Това ще ви предпази от по-сериозни 
последствия по-късно.

• Преглеждайте се сами. Здравословните про-
блеми могат да имат различни проявления. Ако 
изпитате силно раздразнение, внезапен гняв или 
ярост без причина, това може да бъде симптом 
за проблеми в общото функциониране на орга-
ните. Освен това, има и ясно видими физически 
симптоми като астма, запек, високо кръвно на-
лягане, безсъние, мигрена, проблеми в очите и 
много други.

• Избягвайте трудносмилаемите храни. Някои 
продукти имат много лош ефект върху храносми-
лателната система. Ограничавайте или изцяло 
спрете мазните, пържените и висококалоричните 
храни, както и всякакви сосове и кремове. Вмес-
то това може да се насладите на зелените салати, 
цитрусовите плодове, киселите ябълки, гъбите 
и други богати на витамини и полезни вещества 
продукти, които подобряват функционирането 
на храносмилателната система и здравето.

Следвайте тези прости здравни съвети и ще 
бъдете щастливи и пълни с енергия през целия 
сезон.


