
Чупрене се потопи в при-
ятната атмосфера на турлаш-
кия празник....

На 16.06.2012 г. на площа-
да се срещнаха 34 самодейни 
състава от Западна Стара пла-
нина. Над 800 участника се 
понесоха във вихъра на танци 
и бяха радост за очите на ог-
ромната публика. Слънцето, 
красивата природа, усмивките 
по лицата на хората и ентуси-
азираните участници, заедно 
с много добрите организато-
ри направиха този ден голям 
празник. Накараха хората да 
забравят болежки и тревоги, 
и да се пренесът в един друг 
свят, свят на красота, любов 
и благоденствие. Еуфорията 
не приключи до късно през 
нощта, сакаш гостите и граж-
даните на Община Чупрене не 
искаха този ден да свърши.

Много плам и ентусиазъм 
имаше и в кмета на общината 

Ваньо Костин. Той приветства 
всички с добре дошли, пожела 
им весел и хубав ден, изпъл-
нен с положителни емоции и 
с усмивка, и радост откри сед-
мия събор на турлаците.

За да увековечим тради-
циите, да съхраним обичайте, 
да възродим турлака, такъв, 
какъвто е – силен, борбен, 
благороден ние правим този 
празник за седми пореден път 
и ще продължим и занапред, 
каза г-н Костин.

През 2006 г. бе поставе-
но началото на Турлашкия 
фолклорен събор „ Када кум 
прасе и ти вречу”. От 2007 г. 
съборът придоби междуна-
родно значение с участието 
на турлаците от град Зайчар, 
Сърбия. Колективите нараст-
наха, участниците също. Вече 
седем години този празник е 
очакван с нетърпение от мла-
ди и стари. Тук всеки може да 

опита традиционните ястия и 
обредни хлебове на турлаите, 
да се възхити на предметите 
изработени от сръчните ръце 
на турлакинята и майсторска-
та ръка на занаятчията. Освен 
това можем да опитаме и да си 
купим чист балкански Горни-
ломски мед, да пиинем пивка-
та турлашка ракия на Мишо 
от Долни Лом.

Производители на сладка 
от екологично чисти горски 
плодове гостуваха от Чи-
провци, заедно с произведе-
ния на изкуството – неповто-
римата килимена и гобленна 
тъкан – предимно картини, 
гоблени, икони и сувенири, 
изработени от сръчните ръе 
на турлакините чипровчанки. 
Още една украса на така кра-
сивия празник.
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Нови възможНости за общиНата Ни

VII турлашки фолклореН събор

Фондация „Местна инициативна група - Западна Стара пла-
нина - Копрен - Миджур” или накратко МИГ, е една от деветнаде-
сетте одобрени МИГ от общо над 70 ЮЛНЦ, подали заявление за 
одобрение и очакващи финансиране на своите Стратегии за местно 
развитие. В МИГ е включена цялата територия на общ. Чупрене. 

На 13.06.2012 г. официално бе подписан тристранния договор 
между Министерство на земеделието и храните, фондация „Мест-
на инициативна група-Западна Стара планина-Копрен-Миджур” и 
ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция.

Договорираните средства и общ одобрен бюджет по мярка 
„Прилагане на стратегии за местно развитие” и по мярка „Упра-
вление на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществе-
на активност в териториите на избрани и одобрени МИГ” е 2 730 
000.00 лв., които включват следното индикативно разпределение 
(Табл.1): 

за хорските и кучешки Неволи
Някак си неусетно,съжителството с „най-добрият приятел на чове-

ка“ – кучето, се оказа неудобно, изпълнено с много конфликти, хигиен-
ни проблеми, притеснения от болести, та чаки конфронтация на живот и 
смърт. Звучи невероятно, но незавидното положение, в което се намират 
голяма част от кучетата около нас е „заслуга“ на човека. 

Криворазбраната ни любов към тях и леката ръка, с която ги изоста-
вяме без храна и подслон, страшната дума „безотговорност“, са в осно-
вата на тяхното нещастие и нашето притеснение от растящия им брой. 
Стремежът ни към доброта и човечност, все пак доведе до появата на 
Закона за защита на животните, целящ регулиране на взаимоотношени-
ята между човека и животните по начин, който да съхрани жизнената ни 
среда в населените места и цивилизовано да реши проблема с растящия 
в България брой на безстопанствени животни. 

 Законът за защита на животните ни задължава:
 Чл.34...ал.3 На кучета, които се отглеждат на открито, се осигурява подслон 

или къщичка, които ги защитават от неблагоприятни атмосферни условия.
 ал.4 На кучета, които се отглеждат предимно вързани, се осигурява 5 метра 

тел (въже) за свободно движение, както и ежедневна разходка.
 Чл. 35. ал.1 Собственикът на животно-компаньон взема мерки да не допуска 

животното само да напуска мястото на отглеждане, да навлиза в чужда соб-
ственост или на обществени места.

 ал.2 Собственикът е длъжен да предотврати всяка проява на необоснована 
агресия на кучето, проявена на обществени места и при ситуации, застрашаващи 
живота или здравето на хора и животни...

 Наше задължние е също, да регистрираме домашните си любимци 
във ветеринарномедицинската служба и заплатим годишна такса според 
закона за местните данъци и такси. Освобождават се само собствени-
ците на: кучета на хора с увреждания; кастрирани кучета; ловни 
кучета; кучета, използвани от БЧК; служебни кучета; кучета, из-
ползвани за опити.

Приходите от събраните такси постъпват в общинския бюджет и се 
използват за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопан-
ствените кучета.

Според чл. 36 собствениците на животни-компаньони осигуряват 
стерилизацията им, освен ако в случай на възпроизводство са в състоя-
ние да отглеждат новородените животни или да ги предоставят на нови 
собственици.

 Тъй като отношението си към кучетата винаги сме характеризирали 
като „любов към животните“, струва ни се жестока и стряскаща думата 
„кастрация“. 

 И все пак защо да кастрирам/стерилизирам/ домашния си люби-
мец?

1. Това е цивилизована мярка срещу нежелана бременност и грижите 
по намиране на дом за новородените кученца. 

2. Кастрацията е предпазна мярка срещу редица здравословни про-
блеми. Кастрираните животни живеят с около 3 години повече.

3. Избягвате характерното аг-
ресивно поведение по време на Четете на страница  4



Невероятни са изработките на Емилия от Горни Лом. От раз-
лични семена тя сътворява пана, картини и други произведения 
на изкуството.

„Ми смо се родили туй турлаци и сме свите до един юнаци...” 
откъс от книгата на чипровския краевед Георги Костадинов.

Ето защо си заслужава да почетем турлака, да го накараме да 
се почувства щастлив и горд от това, че се нарича „турлак”. Коло-
рита на дрехите, обичаите, благословиите, песните и танците на 
турлаците, събрали мъдростта на поколенията разкриват богат-
ството на една неписана история – историята на турлака. И да си 

пожелаем турлашкият огън да гори и става все по – голям!
От страниците на вестника г-н Костин изказа неговото же-

лание да се случват нещата в Община Чупрене. Един млад чо-
век, изпълнен с ентусиазъм и положителна енергия, който иска 
да прави общината все по – красива и да има повече такива дни в 
годината, който да радват хората и да ги зареждат с положителна 
енергия. Защото усмивките и добротата са лекарство за сивото 
ежедневие и нелекия начин на живот.

Господин Костин сподели своето желание догодина Осмият 
Турлашки фолклорен събор да бъде включен в Националният 

културен календар и да бъде проведен в рамките на три дни, което 
ще даде по-голяма гласност и ще донесе по-голяма популярност 
не само за община Чупрене, но и за Северозападна България.

Тържествена заря украси небето на Чупрене. Хората се рад-
ваха доволни и щастливи, и сякаш не искаха този ден да свърши. 
Кръшно хоро се виеше, макар че слънцето отдавна се бе скрило. 
Площада гъмжеше от хора потопени в ритмите на Гошанската 
духова музика до късно през нощта...

Цветелина Костова
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туристическа 
спалня чупрене

GSM 0889 110 204, e-mail: 
tic_chuprene@abv.bg

волейболен турнир за ветерани
предстои изкачването 

на връх „Миджур” на 
04.08.2012 

празник на Балкана в 
„Бекинска шоБърка” – 

11.08.2012 г.

Община Чупрене спечели 
проект за обзавеждане на 
жилището в село Репляна 

Приключи процедурата за 
избор на изпълнител за ре-
монт на пътя, водопровод, 
улици по ПРСР мярка 321 и 
322 за 7 500 000.

Читалищните деятели от 
община Чупрене бяха пока-
нени и посетиха „ Свидня” – 
Георги Дамяново, празника 
в село Извор и Дунавските 
ритми в град Видин. 

Изграден е кът за отдих в 
село Долни Лом.

На „Бела стена” по пътя за 
село Горни Лом ще бъде из-
градена чешма и кът за отдих.

Тече ремонт на училищата 
в с. Чупрене и с. Горни Лом.

Общински съвет – Чупрене 
взе решение за разкриване 
на социална услуга в село 
Върбово, а именно прео-
бразуване на кметството в 
ЦНСТ за хора с деменция. 
18 човека потребители и 16 
човека персонал. Предстои 
пускане през 2013 г.

Детските градини в села-
та Чупрене и Горни Лом от 
01.07.2012 г. до 30.08.2012 г. 
няма да работят поради час-
тични ремонти и почистване.

Умоляват се всички ползва-
телина тротоарно право да 
се свържат с общината за 
уреждане на взаимоотноше-
нията.

Фирма „Арсов 90” спечели 3 
обекта на търг за добив на об-
щинска гора в село Горни Лом.

Община Чупрене продава 
рибарник в село Средогрив 
/тел: 09327 2580/.

разгонване.
 Ето и някои от най-чести-

те страхове и заблуди относно 
кастрацията на домашните 
любимци:

- Кучето ми ще затлъстее! Ис-
тината е, че животните затлъстя-
ват вследствие на прехранване и 
твърде малко разходки.

- Добре е домашния ми лю-
бимец да роди поне веднъж! От 
медицинска гледна точка е точно 
обратно. Колкото по-рано кастри-
рате животното, толкова по-здра-
во и спокойно ще бъде то.

- Ако си кастрирам кучето, 
то няма да пази! Кастрацията не 
влияе на вродените инстинкти 
на кучето да пази семейството 
или поверената му територия. 
Тези инстинкти са заложени на 
генетично ниво и не се влияят от 
половите хормони. Не бъркайте 
агресията, най-вече през размно-

Н О В И Н И Община Чупрене даде съ-
гласие Туристическо друже-
ство Кремиковци да канди-
датства с проект по Мярка 
313 за развитие на туристи-
чески и вело маршрути.

Извършена е 70% от рабо-
тата по подмяна на главния 
водопровод в с. Репляна.

От 10.07.2012 г. стартират 
3 курса по Развитие на чо-
вешки ресурси с брой на 
групите 18 – 21 човека.

Стартира процедура за из-
бор на изпълнител по проект 
„Реинтродукция на балкан-
ска дива коза” за направа 
на ограда на 300 дка. Площ 
и изграждане на хранилки, 
чакала, солища и др.

Осветени са черквите в се-
лата Репляна и Долни Лом.

Приключи делбата между 
Общината и Кооперация 
„Горни Лом”. Общината по-
лучи в дял втория етаж от 
търговската сграда в с. Гор-
ни Лом.

О Б Я В И
Община Чупрене отдава 
под наем на всички желае-
щи - ниви, ливади, пасища 
на цени: Пасища – 3 лв./дка, 
Ливади – 4 лв./дка, Ниви – 
10, 15 лв./дка.

Община Чупрене продава 
дърва на всички желаещи 
жители на общината по 25 
лв./куб.м., без превоз, от 
склад.

Започват футболните турни-
ри по селата с начална дата 
14.07.2012 г.

важно! одобрен  е Миг 
„западна стара планина - 
копрен – Миджур”. подпи-
сана е стратегията и пред-
стоят срещи за набиране 
на проектни предложения 
от местни бизнесмени и зе-
меделски производители.

Фирма „Зоров” арендува 
земя в Търговище, Репляна, 
Чупрене, Върбово.

Илиян от Горни Лом продава 
мед.

Илко Здравковски от Горни 
Лом продава мед.

Митко от Репляна продава 
сирене и агнета.

Анто Табачки от Горни Лом 
прдава сирене.

Мишо от Долни Лом продава 
ракия.

за хорските и кучешки неволи

На 23 юни 2012 година в 
Община Чупрене бе проведен 
волейболен турнир за ветера-
ни. Вълнуваща среща на хора, 
които обичат волейбола и сво-
ят роден край. 

В чест на Венцислав То-
доров - национален състеза-
тел от националния отбор по 
волейбол, който за съжале-
ние вече не е между нас и в 
негова памет бе организиран 
този турнир, на който бяха 
поканени ветерани от терито-
рията на Чупренска община 
и Белоградчик. Участие взеха 
4 отбора. Ветерани от селата 
Горни и Долни Лом, Чупрене 

и Белоградчик наброяваха 44 
играчи. Над 50 човека пуб-
лика аплодираше играчите и 
наблюдаваше с интерес сре-
щите. Първа среща: Горни - 
Долни Лом завърши с 2:0 за 
Горни Лом. Втора среща: Чу-
прене - Белоградчик, завърши 
с резултат 2:0 за Белоградчик. 
На финал бяха: Горни Лом - 
Белоградчик, който завърши с 
победа за Горни Лом. С 2:0 за 
победител във волейболният 
турнир за ветерани бе обявен 
отборът на Горни Лом. 

Кмета на общината Ва-
нъо Костин връчи грамоти на 
всички участници и отбележи, 

че тази традиция трябва да се 
запази и продължи и за в бъ-
деще, но не през юни, а през 
месец септември. Тази година 
същият турнир ще бъде прове-
ден и през септември с награ-
ден фонд.

Мероприятието приключи 
с празничен обяд, където вете-
раните волейболисти се чук-
наха за наздраве и си спомни-
ха младините и доброто старо 
време! 

От страниците на вест-
ника да им пожелаем здраве 
и до нови срещи на терена в 
Чупрене! 

 Проблемът е наистина серио-
зен и може да бъде решен с уси-
лията и отговорността на всички. 
Законът задължава общинските 
администрации да изградят скъ-
поструващи приюти за безстопан-
ствените животни с пари от об-
щинския бюджет. Необходимо е 
да се похарчат много пари без га-
ранция, че проблемът ще бъде ре-
шен. И това е така, защото отдел-
ните инициативи и изразходвани 
средства няма да дадат резултат, 
ако отговорността не е споделена 
от всички нас. Желаем да живеем 
без притеснения от бездомните 
кучета? Да го направим! Неудоб-
ството го сътворихме ние и само 
с помощта на всеки един от нас 
може да бъде преодоляно!

 Да започнем с нещо просто, 
но твърде ефикасно: Връзвайте 
кучето си! Не го оставяйте без 
контрол! Знайте, че за всяка по-
разия, което то извърши - виновен 
сте вие! Грижете се за него – то е 
живо същество, а не играчка!

Георги Груев - еколог

о Б Щ и н а  ч у п р е н е  о Б л а с т  в и д и н
с.чупрене, обл.видин тел: 09327/2580,факс: 09327/2402

e-mail: ob_chuprene@abv.bg     http://chuprene.com

п р о г р а М а
за провеждане на традиЦионен летен турнир по ФутБол

през 2012 г. в оБЩина чупрене

I - група
14.07.2012 г. - ЧУПРЕНЕ - ВЪРБОВО
15.07.2012 г. - 
ПРОТОПОПИНЦИ - ТЪРГОВИЩЕ
21.07.2012 г. - ТЪРГОВИЩЕ - ВЪРБОВО
22.07.2012 г. - 
ПРОТОПОПИНЦИ - ЧУПРЕНЕ
28.07.2012 г. - 
ВЪРБОВО - ПРОТОПОПИНЦИ
29.07.2012 г. - ЧУПРЕНЕ - ТЪРГОВИЩЕ

II - група
14.07.2012 г. - Г. ЛОМ - Д. ЛОМ
15.07.2012 г. - 
СРЕДОГРИВ - РЕПЛЯНА
21.07.2012 г. - 
ГОРНИ ЛОМ - СРЕДОГРИВ
22.07.2012 г. -  РЕПЛЯНА - Д. ЛОМ
28.07.2012 г. -  РЕПЛЯНА - Г. ЛОМ
29.07.2012 г. -  
ДОЛНИ ЛОМ - СРЕДОГРИВ

Победителят от първа група играе с втория класирал се отбор от втора група.
Победителят от втора група играе с втория отбор от първа група.Датите за полу-
финалните мачове са съответно на: 04.08.2012 г. и 05.08.2012 г. на стадионите на 
победителите в групите.

Финалният двуБой е на 18.08.2012 г. на стадион „кантон”.
начален час - 17:00 ч./деЦа/ и 18:30 ч./Мъже/.

жителния период, с пазенето на 
територия!

- Не искам кучето ми да се 
чувства по-малко мъжествено 
или женствено! Кучетата не раз-
познават себе си като мъжки или 
женски. - Кучето ми е породисто! 
Кастрацията не променя външния 
вид на любимеца ви.

- Ще намеря на кого да пре-
доставя за отглеждане новороде-
ните кученца! Не се съмняваме 
във вашите добри намерения, но 
доколко това ще се превърне в ре-
алност?! Това въобще не е проста 
работа! Нужно е само да погле-
днем през прозореца , за да видим 
поне едно улично куче от тези, за 
които е било сигурно, че ще имат 
добър дом и стопанин. Те са там 
благодарение на нашата безотго-
ворност и леката ръка , с която из-
хвърляме току що родените живо-
тинки далече от нашия изпълнен 
с любов към кучето ни поглед.

вестникът се издава от оБЩина чупрене

за контакти: п.к. 3950, с. чупрене, обл. видин, 
ул. асен Балкански №55

e-mail:ob_chuprene@abv.bg, www.chuprene.com

База за ловен 
туризъМ и отдих

0936 4490; 
ddsmidzhur@nug.bg

хижа “Миджур”
GSМ 0888 20 42 68; 

0888 56 23 94

хижа  “горски рай” 
GSM: 0887 41 40 38; 
GorSkIraI.vIdIn.net ; 

GorSkI_raI@yahoo.coM

стаи за 
гости 

с. горни лоМ-
 сашка Младенова 

георгиева 
гергана якиМова 

иЦина 
с. средогрив-

красиМир кирилов - 
GSM 0885242603

тиЦ- горни лоМ: 
GSM 0885 2448 62  

tIc_GornIloM@abv.bG


