
Обичаите повеля-
ват да се омеси хляб 
— пресен или квасник, 
да се свари кокошка, 
която по традиция се 
пълни с ориз или бул-
гур. Като се свари ко-
кошката се препича на 
саджак. В нова вълне-
на торба се слага пи-
тата, кокошката и бък-
лица с вино. С такива 
торби на рамо мъжете 
отиват на лозето. Там 
се прекръстват, вземат 
косерите и от три гла-
вини всеки отрязва по 
три пръчки. След това 
отново се прекръстват 
и поливат с донесеното 
вино лозите. Този риту-
ал се нарича „зарязва-
не“. След това всички 
се събират и избират 
„царя на лозята“. Едва 
тогава започва общо 
угощение. „Царят“ е 
окичен с венец от лозо-
ви пръчки, който носи 
на главата си, и с друг 
венец, който слага през 
раменете си. Той сяда 
на колесар. Лозарите 
теглят колесаря и под 
звуците на гайди, гъ-
дулки и тъпан се от-
правят към селото или 
града. Там спират пред 
всяка къща. Домакиня-
та на дома изнася вино 
в бял котел, дава най-
напред на царя да пие, 

след което черпи и хо-
рата от свитата му. Ос-
таналото вино в котела 
се плисва върху царя и 
се изрича благослови-
ята: „Хайде, нека е бе-
рекет! Да прелива през 
праговете!“. Царят от-
говаря на благословия-

та с „Амин“. След като 
стигне до своя дом, 
царят се преоблича с 
нови дрехи и, окичен 
с венците на главата и 
през раменете си, той 
сяда на дълга трапеза 
да посрещне хора от 
цялото село. Затова за 
цар на този празник се 
избира заможен човек. 
Следващите два дни, 
наречени във фолклора 
„трифунци“, се почи-
тат за предпазване от 
вълци. Тогава жените 
не режат с ножици, за 
да не се разтваря уста-
та на вълка, не плетат, 

не предат и не шият. 
Приготвят обреден 
хляб и след като раз-
дадат от него на съсе-
дите, слагат залъци от 
хляба в кърмата на жи-
вотните - за предпазва-
не и на добитъка, и на 
хората от вълците.

Празничната 
трапеза
Тя трябва да бъде 

приготвена с необхо-
димото внимание от 
страна на домакинята. 
Още в ранни зори тя 
става, за да приготви 
прясна пита. За целта 
са необходими един-
ствено 1 кг брашно и 
1 чаена лъжичка сол. 
Брашното се преся-
ва, за да остане само 
най-чистото от него. 
След това трябва рав-
номерно да се посоли 
и от него да се заме-

На 11.01.2016 год. 
от 11.00 ч. в Заседател-
ната зала на Община 
Чупрене се проведе 
публично обсъждане 
на „Общ устройствен 
план за първи етап 
на Туристическа и 
ски зона „Миджур” 
– Община Чупрене”, 
с изпълнител на про-
екта ИВИС – Проек-
тиране и дизайн ООД 
гр.София.

Обсъждането от-
кри г-н Ваньо Костин 
– Кмет на Община Чу-

прене, който накратко 
разказа предистория-
та на създаването на 
проекта – съвместно 
с Търговско промиш-
лена палата гр. Видин 
през 2012 год. е раз-
работена Стратегия за 
развитие на туризма, 
като след презентация 
на същата в гр.София, 
е направено проуч-
ване на района около 
в.”Миджур” с.Горни 
Лом и са одобрени 
природните условия за 
целогодишен туризъм, 

вкл. и за зимни спор-
тове.

Общинският съвет 
Чупрене прие „Кон-

цепция за развитие 
на туристическа и 
ски зона „Миджур” 
– Община Чупрене” 

и взе решение за из-
работване на „Общ 
устройствен план на 
Туристическа и ски 
зона „Миджур”, като 
изпълнението е възло-
жено на фирма „ИВИС 
– Проектиране и ди-
зайн” ООД гр. София – 
арх. Емил Леков , кой-
то е проектирал ски 
зона Банско.

Направените пред-
варителни проучвания 
в района и изводите, 
направени след това, 
доказаха, че е възмож-

но развитието на ту-
ризъм в района на с. 
Горни Лом и подчерта, 
съчетание на летен и 
зимен туризъм.

В заключение г-н 
Ваньо Костин – Кмет 
на Община Чупрене 
благодари за направе-
ния превъзходен про-
ект и остава с надеж-
да, че ще се намери и 
инвеститор за същия, 
в противен случай на-
деждите за съживяване 
на община Чупрене ще 
са напразни.

ISSN 1314-815X            www.chuprene.com           февруари, 2016                БРОЙ 1 (26) ГОДИНА 4               ЦЕНА 0.30 ЛВ.

МЕСЕЧНО ИЗДАНИЕ НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ
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ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ЗА ПЪРВИ ЕТАП 
НА ТУРИСТИЧЕСКА И СКИ ЗОНА „МИДЖУР” – ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ

Община Чупрене, съвместно със 
сръбски партньори от Пирот и 
Княжевац, Р Сърбия подготви 
и кандидатства с три проектни 

предложения по Първата покана 
на Програма INTERREG V-A 

между България и Сърбия 2014-2020 

Подадените проектни предло-
жения са следните:

„СЪВМЕСТНО УПРАВЛЕ-
НИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕ-
НИЯ В ТРАНСГРАНИЧЕН РЕ-
ГИОН ЧУПРЕНЕ- КНЯЖЕВАЦ”

Проектът е на обща стойност 
585 042 €, от които 338 198 € са за 
община Чупрене. Основните дей-
ности по проекта са насочени към 
инвестиции в оборудване, свърза-
но с устойчивостта на бедствия. 
На партньорите ще бъде доставена 
специализирана техника за справя-
не с наводненията, която ще служи 
за почистване на речни корита, диги 
и канали в населените места и из-
вън тях. Община Чупрене ще доста-
ви многофункционален багер, бул-
дозер и мини челен товарач.

Водещ партньор: 
Община Чупрене
Проектен партньор: 
Комунално предприятие 
„Стандарт” 
гр. Княжевац, Сърбия
.„ЗЕЛЕНО БЪДЕЩЕ 
ЗА НАШИТЕ ДЕЦА” 

Проектът е на обща стойност 
596 580 €, от които 322 485 € са 
за община Чупрене и предвижда 
изграждане на дребномащабна ин-
фраструктура , свързана с младеж-
ки дейности и съоръжения за отдих 
и обучения. Основен обект на фи-
нансиране за община Чупрене ще 
бъде бившето училище в с.Долни 
Лом, което след изпълнение на про-
ектните дейности ще се превърне 
в „зелено училище”, подходящо за 
целогодишно посещение на младе-
жи от страната и трансграничния 
регион на България- Сърбия.  Ще 
се извърши основен ремонт и мо-
дернизиране на сградата, облаго-
родяване на околното й простран-
ство, което включва изграждане на 
спортно игрище, беседки и площад-
ка за игри на подрастващите.

Водещ партньор: 
Спортен център гр. Пирот
Проектен партньор: 
Община Чупрене 
„РЕНОВИРАНЕ НА СПОРТ-

НО-ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРА-
СТРУКТУРА”

КАК ДА ПОСРЕЩНЕМ ТРИФОН ЗАРЕЗАН?
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Честит Трифон Зарезан!
Да се роди много грозде, 
да има много вино и 
да сме живи и здрави
до го пием по весели поводи!

На 01.02.2016г. на площад „Чеш-
ма”  по стара традиция в с.Горни 
Лом се проведе празникът посветен 
на Свети мъченик Трифон – Трифон 
Зарезан!

Класическият фолклорен кален-
дар на българите определя за първи 
пролетен празник Трифон Зарезан 
– ден на лозарите, градинарите и 
кръчмарите- приемник и продъл-
жител на дните, посветени на тра-

кийския бог на веселието и виното 
Дионисий.

Както повелява традицията бе 
избран „Цар на лозарите”- кметът 
на община Чупрене Ваньо Костин, 
които заряза лозите и благослови 
всички винопроизводители: „Нека е 
хаирлия тази година! От лоза по ши-
ник грозде да берем, от кютюк по ба-
кър вино да налеем и през праговете 
да прелее!”

В тазгодишния конкурс за най-
добър производител участие взеха 
пет червени и две бели вина.

Комисия определи най- добрия 
винопроизводител : - За червено вино 
– Георги Минчев, а за бяло вино- Ви-
тан Цветков

ДОБРЕ ДОШЛА 2016 - ТА В ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ

Читалище „Христо 
Ботев” в село Чупрене, 
начело с дейните ръ-
ководителки Венеция 
Рангеловска и Сашка 
Големшинска, заено 
с тяхната ученическа 

трупа организираха 
празнично посрещане 
на Новата година. 

Много старание и 
артистичност препле-
тени в едно ни пока-
заха малките възпита-

ници и разнообразиха 
ежедневието в родното 
им село. 

С пожелание 
ДА Е МИРНА, 

ЧЕСТИТА И МНОГО 
ПЛОДОВИТА…!

Никога не отстъпват и не се изморяват да празнуват  ПЕНСИОНЕРИТЕ 
на Чупрене. Начело с Руска Доцинска те ще попеят, ще поиграят, ще по-
хапнат, ще пийнат и ще се повеселят. Да изпратят весело Старата и още по 
весело да посрещнат Новата година! Нека бъдат все така бодри, задружни 
и гостоприемни! Кметът на общината Ваньо Костин връчи „Поздравител-
ни адреси” на Юбилярите, с пожелание за здраве, дълголетие, по-високи 
пенсии и още дълги години творческа активност!

ДОБРЕ Е ДОШЛА НОВАТА И В ДОЛНИ ЛОМ 

си тесто, като се прибавят 2 чаени 
чаши хладка вода. Тестото се меси 
докато започне да образува шупли. 
След това направената пита се из-
пича в добре загрята предварително 
фурна. След като питата е готова, се 
покрива с памучна кърпа, за да не 
изсъхне кората ѝ.

Като основно ястие по стар бъл-
гарски обичай се препоръчва пъл-
нена кокошка с ориз или булгур.

По традиция всяка година в Чу-
прене „Трифон Зарезан” се почита 
и празнува както повелява тради-
цията - със „зарязване”. Винарите 

мерят сили за „най-добро вино” и 
духовата музика , и скарата допъл-
ват настроението. Кмета на Общи-
ната Ваньо Костин поздрави всички 
присъстващи с настоящия празник, 
заряза лозата, пожела здраве и бе-
рекет, и раздаде наградите на най-
добрите винари. На първо място, 
за „най-хубаво червено вино” бе 
класиран Иван Йовков Иванов, а 
за бяло – Мирослав Аниев Суйков. 
Честито на първенците и НАЗДРА-
ВЕ на всички!

Празникът продължи с празни-
чен обяд и веселие!

КАК ДА ПОСРЕЩНЕМ ТРИФОН ЗАРЕЗАН?

В пенсионерски-
ят клуб в село Долни 
Лом също се състоя 
скромно, но на ниво 
тържество! С активно-
то участие и воля на 
Гичка Костина, пенси-
онерите дружно участ-
ват в живота на селото. 
За да ги има празници-
те, добрата дума,  по-
вече смях и веселие, 
трябват активни само-
дейци, пък било то и 

пенсионери! Скромни-
те пенсии и трудното 
ежедневие не могат 
да ги преборят, те са 

жилави, силни балкан-
джии. Умеят и да рабо-
тят, и да се веселят…!
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Още преди изгрев слънце май-
ките с деца от една до тригодишна 
възраст отиват на чешмата да нале-
ят прясна вода. В котлето с водата 
пускат стрък босилек или здравец. 
Вземат калъп сапун и една нова 
кърпа и се отправят към дома на ба-
бата да "полеят". Обредното поли-
ване на бабата-акушерка се извърш-
ва под плодно дърво в градината, 
върху дръвника или отпред на стъл-
бите. Всяка жена подава на бабата 
сапуна, полива вода да се измие и я 
дарява с пешкира, който е донесла. 
След това бабата избърсва мокрите 
си ръце в полите на невестите – да 
са плодовити и лесно да раждат. 
Бабата закичва невестата и с китка 
здравец, вързана с "мартеничка" - 

червен и бял конец. Често при по-
ливането бабата хвърля със шепите 
си вода нагоре и подскача три пъти, 
като изрича: "Да рипкат децата и да 
станат бели и червени! Колкото кап-
ки, толкоз берекет и здраве!"

След поливането жените даряват 
бабата с ризи, чорапи, платно, които 
премятат на дясното рамо. От своя 
страна, бабата връзва на дясната 
ръчичка на децата, които е отроди-
ла ("хванала") червено и бяло кон-
че със сребърна монета и също им 
дава чорапки и ризки. После измива 
лицето на детето, тъй като се вярва, 
че на Бабинден водата, минала през 
бабините ръце, притежава пречист-

ваща сила.
В някои райони обичаят е майки-

те да водят на Бабинден децата си 
при бабата, докато навършат три го-
динки, за да ги благослови. Бабата 
има и друга важна обредна роля за 
майката и детето. Още след като за-
върши раждането тя напълва стомна 
с вода, потапя в нея китка босилек и 
я отнася в черквата. Свещеникът ос-
вещава водата и благославя бабата. 
После тя връща "молитвената вода" 
при родилката, която си мие лицето 
и сипва по малко в коритото на де-
тето при всяко къпане чак до 40-ия 
му ден – периодът за пречистване 
след раждането. 

Празникът е посветен на родил-
ната помощ, акушерките, родилките 

и здравето на децата. Българинът на 
този ден почита "бабата", опитната 
жена, която е изпълнявала ролята на 
акушерка в миналото.

Бабинден в Чупрене
Празникът на бабите, събра и 

Чупренските баби. Изпълнени с 
жар и ентусиазъм  те достойно ба-
буват. Бабували са някога, когато са 
били по-млади, бабуват и до сега. 
Да се почерпят, да хапнат и пийнат,  
да се повеселят и разтушат помъ-
дрели души, и уморени снаги, за да 
зачетат подобаващо и този януарски 
празник. 

ЧЕСТИТ БАБИНДЕН! 

Проектът е на обща стойност 
371 705 €, от които 166 033 € са за 
община Чупрене

Община Чупрене кандидатства 
за финансиране на частични ре-
монтни дейности в ОУ „Акад. Ми-
хаил Димитров” – с.Чупрене и ОУ 

„Христо Ботев”- с.Горни Лом и дос-
тавка на оборудване за салоните по 
физкултура и спорт. 

Водещ партньор: Основно учи-
лище „Вук Караджич” гр.Пирот

Проектен партньор: Община Чу-
прене 

ОБИЧАЙ ЗА БАБИНДЕН

ЛОВНА СРЕЩАОбщина Чупрене, съвместно със 
сръбски партньори от Пирот и 
Княжевац, Р Сърбия подготви 
и кандидатства с 3 проектни 

предложения по Първата покана на 
Програма INTERREG V-A 

между България и Сърбия 2014-2020

ПО ПЪРВАТА ПОКАНА НА ПРОГРАМА 
INTERREG V-A МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И СЪРБИЯ 
2014-2020 БЯХА ПОДАДЕНИ ПРОЕКТНИ ПРЕД-
ЛОЖЕНИЯ И ОЩЕ 2 ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРИ-

ТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ.

Ловно-рибарско Сдружение 
„Миджур”, в партньорство с Лов-
ните сдружения в гр. Сврлиг и с. 
Миничево –Република Сърбия кан-
дидатства с проектно предложение 
Карнавалните танци в традицион-
ните ритуали за Западна Стара Пла-
нина. Проектът е на обща стойност 
125 534 €, от които 74 653 € са за 
Ловно-рибарско Сдружение „Ми-
джур”.

Предвижда се изграждане на по-
мощна инфраструктура – беседки, 
навеси, хранилки за животни, опоз-
навателни и обозначителни табели, 
фоточакала, камери за наблюдения. 
Фототуризмът като туристически 
продукт ще даде възможност на лю-
бители и професионални фотогра-
фи да заснемат животинските ви-
дове в тяхната естествена среда. За 
придвижване на членовете на сдру-
женията до труднодостъпни места 
в района им, а и за обслужване на 
хранилките за животни ще се за-
купят и по един автомобил "ЛАДА 
Нива" на партньор. Любителите на 
планинското колоездене ще могат 
да се възползват от закупените по 
проекта планински велосипеди за 
по-бърз достъп до атракциите.  

Водещ партньор: Ловно-рибар-
ско Сдружение „Миджур”

Проектни партньори: 
Ловно сдружение „д-р Миленко 

Хашич” гр. Сврлиг, Сърбия 
Ловно сдружение с. Миничево, 

Сърбия
Народно читалище „Христо Бо-

тев 1897“ - с.Чупрене кандидатства 
с проектно предложение Карнавал-
ните танци в традиционните ритуа-
ли за Западна Стара Планина. Про-
ектът е на обща стойност 441 734 €, 
от които 167 480 € са за читалище-
то в с.Чупрене.

Проектът предвижда закупува-
не на сценичен реквизит (декори), 
костюми, музикални инструменти и 
оборудване за организиране на съ-
бития (шатри, маси, улична украса 
и т.н.) и организиране и провежда-
не на две паразнични събития - по 
едно в Чупрене и Пирот;  

Водещ партньор: 
Народно читалище „Христо Бо-

тев 1897“ -  с.Чупрене
Проектен партньор: 
Дома на културата в гр. Пирот, 

Сърбия 

Красимира Живкова

Ловно рибарско 
сдружение „Миджур” 
– Чупрене посрещна 
скъпи гости от съсед-
на Сърбия. По покана 
на Управителния съ-
вет на ЛРС – Миджур 
в Чупрене на 9 и 10 
януари гостуваха ло-
вци от побратимените 
Миничево и Свърлиг. 
Гостите бяха радушно 
посрещнати от ловни-
те дружинки на село 
Горни Лом и Чупрене. 
През деня те бяха на 
лов за диви прасета, 
а вечер се отдаваха на 
сладка раздумка и бо-

гата гощавка от страна 
на любезните домаки-
ни. Сръбските побра-
тими бяха очаровани 
от топлото посрещане 
и приятните изживя-
вания из красивата ни 

природа! На раздяла си 
пожелахме „До нови 
срещи” и много поло-
жителни емоции през 
годината в сферата на 
лова и риболова!
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След престоят на 
студено е добре да се 
загреете с един пре-
красен билков чай, 
като подберете точни-
те билки, които са за 
случая. Няма да 
наблягаме на бил-
ки от целия свят, 
а ще се спрем на 
три български, 
които по нищо не 
отстъпват на чуж-
дите и са с добро 
полезно действие.

Липата е дърво дос-
тигащо от 20 до 40 ме-
тра. Изсушеният липов 
цвят се ползва за чайо-
ве и отвари, като пома-
га за трахеобронхити, 
ларингити и остри ка-
тари на горните диха-
телни пътища. Има и 
леко диуретично свой-
ство, което помага при 
заболявания по пикоч-
ните пътища. Отварата 
от липа може да се из-
ползва външно за рани 
от изгаряния, обриви 
и ставни болки, като 
обикновено се правят 
компреси, но все пак, 
преди да го приложи-

те е добре първо да се 
посъветвате с експерт 
в тази област. Липата 
също се използва в ме-
дицината заради ней-
ните лечебни съставки 

и в козметиката за раз-
лични продукти.

Всеки е виждал 
лайка и знае какво 
представлява, така 
че няма да се впуска-
ме в подробности за 
външния и вид, а ще 
обърнем внимание на 
нейните лечебни ка-
чества. Чаят от цвета 
на лайката е с проти-
вовъзпалителна функ-
ция помагаща при въз-
палителни процеси на 
храносмилателния и 
дихателните пътища. 
Външно се употребява 
за промивки на ануса, 
матката и при възпале-

на лигавица на очите. 
Оказва лечебен ефект 
при възпалени бъбре-
ци и камъни в тях. 
Може да се използва за 
инхалации и гаргара 

при възпаления 
на дихателните 
пътища. Другите 
и полезни качест-
ва при вътрешна 
употреба са, че 
помага при без-
съние, нервни на-
прежения, главо-

болие и други.
Мащерката е тре-

тата билка използва-
на широко за чай в 
България. Нейните 
благоприятни и ле-
чебни свойства са 
антисептично, болко-
успокояващо, проти-
вовъзпалително и с 
отхрачващо действие. 
Обикновено мащер-
ката е включена в ня-
кои продавани чайове, 
които са букет от ня-
колко билки. Използва 
се също и като зелена 
подправка за различни 
ястия в българската 
кухня.

Подходящ билков чай през зимата
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Мишо Михайлов от Долни Лом про-
дава Мерцедес 190Д в отлично със-
тояние, 0885 242256
Приключи задоволяването с дърва 
на населението за предстоящия зи-
мен период.
Ивайло Костин от Долни Лом про-
дава картофи, 0886 699932
Приемам поръчки за паметници
тел: 0887 863 530
ПК „Братство” с. Чупрене продава 
фурна в село Върбово –цена: 4500 лв. 
Тел. за връзка: 0889 110 483 
Илиян Любенов от Горни Лом прода-
ва мед. тел.: 0889 110 593
Илко Здравковски от Горни Лом про-
дава 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 

КРЕХКИ СВИНСКИ 
ПЪРЖОЛИ 
Необходими продукти
• 4-5 бр. свински пържолки
• 1/3 ч.ч. олио (може и зехтин)
• 1 с.л. мед
• 1-2 с.л. лимонов сок (може и оцет - 1 с.л. )
• 1 с.л. горчица
• тъмен соев сос
• 1/2 ч.ч. вино (може и бира)
• черен пипер, чубрица
Начин на приготвяне
Пържолите се измиват хубаво. Ма-

ринатата се приготвя като се смесят 
всички продукти за нея, като е жела-
телно първо да са меда, олиото и ли-
моновия сок. Бърка се до разтваряне на 
меда. Ако се сложи и соевия сос, няма 
да може да видите дали меда се е разто-
пил. Добавяте и останалите продукти и 
се бърка до хомогенна смес. Ако харес-
вате или не някоя от съставките, може 
да я увеличите или намалите. Умиш-
лено не съм писала сол, защото соевия 
сос е доста солен. 

С така приготвената марината се на-
мазват хубаво пържолите и се слагат в 

съд с капак в хладилника да престоят 1 
час, може и повече. Остатъка от мари-
натата се излива в съда върху наредени-
те пържоли. 

След това се нареждат в подмазне-
на тава, налива се малко вода и се по-
криват с фолио. Може да се залеят и с 
маринатата, в която са престояли. Пе-
кат се на 200С градуса около 1 час под 
фолио. След това фолиото се маха и се 
допича още 15-20 минути.

ГЮВЕЧЕТА С КАРТОФИ
Необходими продукти
• 4 глави лук
• кренвирш, колбас или месо (пи-

лешко или свинско)
• 4 бр. кисели краставички
• 4 бр. домати
• 4 бр. яйца
• 4 бр. картофи
• подправки по избор
• сирене
Начин на приготвяне
Лукът, картофите, киселите краста-

вички и месото се нарязват и се разпре-
делят в 4 гювечета. Ако се използва су-
рово месо се запържва предварително. 
Слагат се подправки на вкус. Най-от-
горе се слага настъргания или нарязан 
домат и сирене по избор. Пече се дока-
то картофите омекнат. Чуква се по едно 
яйце и се допича.


