
Поради човешка небрежност, на 
15 август, възникна пожар близо 

до Биосферен резерват „Чупрене“. 
Своевременно бе загасен от 

сръбска страна, което предотврати 
погубването на едно национално 

богатство.
Човекът е разумно същество. Именно разу-

мът превърна човекоподобната маймуна в госпо-
дар на планетата Земя.  За това е необяснимо, 
защо стопанисването на природните ресур-
си, много силно напомня абсурдната ситу-
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проект “оборудване и 
обзавеждане на ЦнСт” 

в с. репляна

традиционна киноложка изложба
Уважаеми жители на община 

Чупрене на 8.09.2012 година за 
трети пореден път в село Чупре-
не ще се проведе киноложка из-
ложба на ловни породи кучета, 
с присъждане на титла САС /на-
ционален шампион по красота/.

Както всеки път и сега ще 
бъдат обявени следните КОН-
КУРСИ:

ДЕТЕ И КУЧЕ
ДАМАТА С КУЧЕТО
НАЙ-ЛАКОМО КУЧЕ
Победителят ще получи по-

добаваща награда! Участвайте, 
за да спечелите!

Същият ден ще се проведе и 
трофейна изложба.

С любезното съдействие на 
нашите партньори „Pro-Hunter 
VIP-оръжейни комплекси” и 
Зоо-маркет „Матилда“ ще бъде 
изградено място за стрелба, къ-
дето всеки ще може да изпробва 
„точния си мерник”.

На 7.09. от 16.00 часа ще бъде дадеНо Началото 
На волейболеН турНир, който ще продължи 

и На 8.09. след 17.00 ч.

За всички гости, участници и жители на Чупрене, за тяхното добро 
настроение и приповдигнат дух ще свири музика на площада, 

примесена с уханието на скара-бира.

Приключи традиционния летен 
турнир по футбол-2012 година в 
община Чупрене. Срещите се със-
тояха в две групи.

Финалният двубой се състоя на 
18.08.2012 г. на стадион „Кантон” 
между отборите на Чупрене и Вър-
бово, и завърши с резултат: 3:2 за 
отбора на село Върбово.

Победител в летния турнир по 

футбол е „Ботев” – Върбово.
На класиралите се бяха връче-

ни награди: При мъжете: за първо 
място - 300лв., за второ - 200 лв., 
за трето и четвърто по 100 лв. При 
децата: за първо място - 100 лв., за 
второ 70 лв. и за трето - 50 лв.

Честито на победителя! 
И до нови срещи...

Таблица с класирането на стр 2

Община Чупрене кан-
дидатства с проект пред 
Фонд “Социална закрила” 
към МТСП за оборудване и 
обзавеждане на Центъра за 
настаняване от семеен тип в 
с.Репляна. Центърът се из-
гражда в сградата на Кметство 
с.Репляна. Общинският съвет  
Чупрене взе решение да бъде 
преустроена сградата на кмет-
ството в център за настанява-
не от семеен тип. Ремонтните 

Приключи ремонта на ОУ „Академик Михаил Димитров” и 
ОУ „Христо Ботев” в община Чупрене по проект „Енергоефек-
тивни мерки” - Оперативна програма „Регионално развитие” 
(2007-2013). Извършено е саниране и подмяна на отоплителна 
инсталация. Монтирани са два броя слънчеви панели в учили-
щето в село Чупрене. Ремонта се извършва по време на вакан-
цията и вече приключи. Проекта ще приключи много по рано от 
посоченият срок за изпълнение.

ремонтът на училищата 
приключи



дейности се извършват 
със собствени финансо-
ви средства. Разкриване-
то на ЦНСТ е заложено 
в областната и общинска 
стратегии за развитие на 

социалните услуги.  
Общият бюджет на 

проекта е в размер на 17 
839 лв. Фонд “Социал-
но подпомагане отпуска 
сума в размер на 16 050 
лв., останалите средства, 
в размер на 1789,72 лв са 

собствено участие на об-
щината. Оборудването и 
обзавеждането са доста-
вени и монтирани. Дос-
тавчик е фирма “Мура 
2001” ООД гр.Видин. В 
центъра, ще бъдат на-
станени 14 потребители 

– възрастни хора с де-
менция..

С реализирането на 
проекта, ще се подпо-
могне определена целе-
ва група от хора, също 
така ще бъдат разкрити 
и нови работни места.

фестивали, концерти на 
общинско ниво и Нацио-
нални събори на българ-
ското народно творчест-
во.

Читалището работи 
активно с местното ОУ 
„Христо Ботев”, като съз-

дава необходимите орга-
низационни, технически 
и финансови предпостав-
ки за културното разви-
тие на младото поколение 
от нашето населено мяс-
то. Така то се превръща в 
център за изява на талан-
тите на деца и участието 
им в различни форми на 

художествената самодей-
ност.

От 2002 година под-
държаме контакт със 
самодейци от село Ве-
лики Извор, Република 
Сърбия. Сходните ни 
традиции допринасят за 

осъществяване на кул-
турния обмен.

Към читалището ни 
през 2005 година бе из-
граден Туристически 
информационен център 
по проект на Трансгра-
нично сътрудничество 
„Западна Стара плани-
на”. Неговата цел е да по-

иЗКАЧВАне нА 
ВрЪХ МиДЖур

За 23-ти пореден път, на 04 август 2012 година над 
сто любители на природата покориха връх „Миджур”, 
висок 2168 м.. За да вземат участие в традиционното 
изкачване бяха пристигнали запалени планинари от 
доста населени места в България – Видин, Брегово, 

Варна, София, Монта-
на и др. Организатори 
на проявата са турис-
тическо дружество 
“Бонония”, гр.Видин. 
Въпреки трудностите, 
всяка година много 
хора отново и отново 
се събират, за да из-
качат заедно върха. 
Маршрутът до връх 
„Миджур” е един от 

най-тежките. Върхът е включен в националния ка-
лендар на Българския туристически съюз. Освен най-
многобройната група, която покори върха от с. Горни 
Лом, имаше и група от Чупрене /през Бекинска шобър-
ка/ и от Бабин зуб /Сърбия/. Тази година, за първи път 
31 туристи покориха върха от Чипровци и Мартиново. 

Там беше подре-
дена фотоизложба на 
Богомил Петров – за-
клет турист и фото-
граф от Видин. 

Както всяка го-
дина, така и тази, 
отново беше излъ-
чена Мис и Мисис 
“Миджур 2012”. За 
Мис “Миджур 2012” 
беше избрана Йоана 
Баракова, на 16 г. от 
гр.Варна. Тя покоря-
ва върха за първи път и е пристигнала специално за 
изкачването му. Мисис  “Миджур 2012” стана Цецка 
Кехайова от гр.Видин.  

Времето беше много хубаво и това позволи на 
всички да се насладят на красотата по пътя, както и да 
си похапнат узрели малини, и боровинки.

Всички покорили върха, получиха грамоти от 
Председателя на ТД “Бонония” Видин – Тошко Мар-
кин.

пуляризира природните 
забележителности, мест-
ните традиции и обичаи, 
да стимулира занаятчий-
ството и да създаде пред-
поставки за развитие на 
селския туризъм.

Със задоволство мо-
жем да отбележим, че 
през последните няколко 
години с непосредствено-
то съдействие на община 
Чупрене и кметство Гор-
ни Лом читалището ни се 
превърна в истинско ду-
ховно средище и попри-
ще за изява на самобит-
ни таланти от различни 
възрасти на население-
то. Към читалището ни 

функционира смесена 
фолклорна група, изпъл-
няваща автентичен фолк-
лор и група за народни 
обичаи. Разполагаме с 
добре оборудван салон с 
300 места с локално ото-
пление, библиотека с над 
9200 заглавия и читалня, 
библиотечно-информа-
ционен център с нова 
компютърна техника и 
интернет.

Успешно работим 
и с представители на 
местния бизнес, които се 
включват във финансира-
нето на отделни проекти 
и мероприятия, организи-
рани от читалището.

Народно читалище 
„Христо Ботев-1897” село 
Чупрене е създадено през 
1897 година, от  млади, 
ентусиазирани, интели-
гентни хора, предимно 
учители. Създадено по 
идея на тогавашния гра-
ничен офицер капитан 
Влахов, заедно с местни 
жители и учители. Започ-
ва се усилена дейност за 
изнасяне на пиеси и съби-
ране на суми за уреждане 
на читалищна библиоте-
ка.

През 1910 година 
било взето решение за 
построяване на специ-
ална читалищна сграда. 
Всеки.. давал кой какво-
то може , всеки искал да 
помогне. Така през 1911 
година сградата  била по-
строена..

През 1922 година чи-
талището е преименувано 
от „Българска морава” в 
„Христо Ботев”.

В първите години 
след края на Втората све-
товна война читалището 
постепенно става среди-
ще на даровити и родо-
любиви хора, положили 
основите на театралната 
самодейност, на народния 
хор, на танцовото изку-
ство, на художественото 
слово, на духовата музи-
ка.

През 1962 година 
с доброволния труд на 
местното население в 
центъра на селото е по-
строена двуетажна сграда 
и предоставена на чита-
лището за безвъзмездно 
ползване. Не вярвам, че 
и в най-смелите си мечти 
тогавашните основатели 
на читалищното дело са 
си представяли днешна-
та действителност – чу-
десно уредена сграда в 
центъра на селото, салон 
с 280 места, голяма сце-
на, просторна и светла 

библиотека с 16500 тома 
художествена и специали-
зирана литература, малък 
салон, канцелария  Идват 
години на възход и висо-
ки отличия. Започва бурен 
културен живот, самодей-
ните колективи и учас-
тниците в тях се множат. 
Тук гостуват почти всич-
ки значими и известни 
имена, колективи и със-
тави, както и  вариатетен 
ансамбъл от град Шверин 
ГДР и Ломжанския каме-
рен оркестър от ПНР. 

През 1986 година 
фолклорните състави към 
читалището под ръковод-
ството на художествения 
ръководител Цветанка 
Вацкичева  взимат учас-
тие в V Национален събор 
на народното творчество 
в Копривщица и се завръ-
щат с 3 златни, 1 сребър-
но и 1 бронзово отличие. 
Наши фолклорни състави 
взимат участие и в Коп-
ривщица през 1995, 2000 
и 2010 година. Участие с 
детски фолклорен танцов 
състав и група за обреди 
и обичаи имаме в Старо-
планински събор „Балкан 
фолк” гр.Велико Търново 
през 2000, 2001, 2003 и 
2004 годиняа. Състави-
те ни взимат участие и в 
много местни, общински, 
регионални и национал-

ни мероприятия, събори 
и надпявания. Носители 
са на множество грамоти 
и отличия, препоръки за 
заснемане от медиите.

Гордост за нашето 
читалище си остава тур-
лашкия фолклорен съ-
бор „Када кум прасе и ти 
вречу”, организиран от 
Община Чупрене и НЧ 
„Христо Ботев - 1897”, 
който на 16.06.2012 го-
дина се проведе за седма 
поредна година. В него 
взеха участие 35 колекти-
ва от облрастите Видин, 
Монтана, Враца и Зайчар, 
Сърбия. Гостите имаха 
възможност да опитат 
традиционни турлашки 
гозби и обредни хлябове, 
да се запознаят с пред-
метите от бита и носиите 
на предците ни. За първи 
път бе организирана и 
изложба-базар на местни 
производители, където 
се предлагаха мед, ракия, 
сирене, кашкавал, сладка, 
плетива, сувенири и др.

Поради малкото вре-
ме и големия брой на ко-
лективите се наложи да 
съкратим програмата на 
читалищата от общината. 
От Чупрене участие взе 
само женската певческа 
група към читалището, 
която се представи с хим-
на за Чупрене и автентич-
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Уважаеми читателю, в рубриката 
„Наши гости” в този брой представя-
ме две от общо пет читалища, които 
активно участват в творческия жи-
вот на община Чупрене. Те поддържат 
духа на нашият бит и култура. Пре-
насят и увековечават традициите на 
родния ни край до наши дни, в днешно-
то съвремие.

Да им благодарим, да ги поздравим, 
да им пожелаем здраве и още много 
творчески успехи!

нЧ „Христо ботев 1897” – с. Чупрене

Мис Миджур 2012

Мисис Миджур 2012

Читалището, чиито 
огън е запален от група 
ентусиазирани учители и 
радетели за просвета, и 
духовен напредък е ос-
новано на 1-ви ноември 
1927 година с име „Нов 
живот”.

Закътано в пазвите на 
Западна Стара планина 
село Горни Лом е малко 
населено място с около 
800 жители и 376 м. над-
морска височина. 

Жителите му имат 
свои духовен живот, свои 
представи и вярвания, 
обичаи и нрави дошли и 
наследени от дълбините 
на времето.

Наред с традицион-
ната си дейност, като от-

белязване на бележити 
дати и годишнини, свър-
зани с историческото ни 
минало, читалището ни 
започна адаптиране на 
своята дейност към нови-
те условия на национал-
ното ни развитие и осъв-
ременяване на методите, 
и формите на работа.

През периода 2010 – 
2011 година читалището 
ни бе включено в спи-
съка на одобрените кан-
дидатури по Етап 2010, 
по програма „Глобални 
библиотеки” и от месец 
май 2011 осигуряваме ин-
тернет достъп на всички 
желаещи.

Редовно вземаме 
участие в регионални 

нЧ „нов живот 1927” – с. Горни Лом

празник на балкана „бекинска шобърка”
На 11 август 2012 г. жители на село 

Чупрене и Общината празнуваха праз-
ника на Балкана в местността „Бекинска 
шобърка, горе високо в планината над  
Чупрене. 

Любители на природата и свежият 
балкански въздух излязоха на поляната 
още в петък вечерта. 

Дисководещ се грижеше за доброто 
настроение на младежите и гостите. 

Децата играеха безгрижно, беряха 
горски малини и боровинки, и се заба-
вляваха на воля. 

Празникът и веселото настроение 
продължиха до късно след обяд в събот-
ния слънчев ден!

Летен турнир по футбоЛ
КЛАСирАне

мъжЕ
1-во място - 

„Ботев“ с. Върбово
2-ро място - 

„Здравец“ с. Чупрене
3-то място -  
с. Репляна

4-то място - 
„Миджур“ с. Горни Лом

ДЕЦА
1-во място - 
с. Чупрене

2-ро място - 
с. Горни Лом
3-то място - 

с. Търговище

ни турлашки песни.
През 115 годишната  

читалищна история  сто-
тици самодейци и худо-
жествени ръководители 
са преминали през чита-
лището и сцената му, ос-
тавили са дълбока диря в 
историята му, оставили 
са частица от себе си в 
празниците и делниците 
на читалището. Имената 
на всички тях не можем 
да споменем. Но имената 
на тези, които са го смя-
тали, смятат го и днес за 
свой дом не можем да от-
минем. Това са председа-
телите: Жика Миленкова, 
Андон Русев, Николай Ве-
цов, Ганка Маркова, Иван 

Пандурски, Йордан Гора-
нов, Васил Доцински; ху-
дожествените ръководи-
тели: Олимпияда Тонина, 
Цветанка Вацкичева, Бо-
рислав Ангелов, Николай 
Бончин, Руска Доцинска и 
читалищните работници: 
Георги Доцински, Юлка 
Перчинкова, Машка Дро-
цанова, Зоя Йолкичова, 
Елка Миленкова, Сашка 
Големшинска и Венеция 
Рангеловска, Даниела 
Милошевска и стотиците 
самодейци, чиито имена 
не можем да изброим, за 
да няма пренебрегнати 
защото всички те са дали 
по нещо от себе си за тази 
българска светиня. 

проект “оборудване и обзавеждане 
на ЦнСт” в с. репляна
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ация, в която човекът безгрижно 
реже  клонът, на който се е покате-
рил. Непонятно!  На какво разчи-
таме? И ако не ни е грижа, че ще се 
„строполим“ от дървото на живо-
та, то защо обричаме  най-скъпо-
то, което имаме - деца и внуци, на 
една безкрайна екологична агония 
и непосилна борба за оцеляване! 

Как ще живеят те, или какъв ще 
е този живот, без бистрите речни 
води,  без плодородието на земята, 
без безкрайното богатство на пла-
нината, без чистия въздух, напоен от 
аромата на вековни гори и цъфтящи 
поляни? „С мисъл за бъдещето?!“ е 
рубрика, която ще  предоставя еко-
логична информация. А абсурдната  
илюстрация,ако  все пак мислим за 
бъдещето, ще провокира въпроси 
именно за нашето бъдеще, което 
щем-нещем е неразривно свързано с 
екологичното ни поведение и стре-
меж за хармония между природата и 

човешката цивилизация. 
„Злото никога не идва само“, 

казва българската поговорка. Ре-
кордно високите, температури и 
продължителната суша, не само 
унищожиха част от селскостопан-
ската реколта, но ни изправят и пред 
заплахата от пожари.Предупрежде-
нията за грозящата ни опасност се 
сипят от всякъде. На няколко места в 
България  огнената стихия унищожи 
всичко по пътя си, като остави след 
себе си пустиня.

Община Чупрене въпреки пре-
обладаващия планински релеф, не 
прави изключение. Опасността от 
възникването на пожари е напълно 
реална и изисква от нас адекватно 
поведение, за да избегнем унищожи-
телната огнена стихия.

Не трябва да забравяме, че хо-
рата в общината имат и още една 
грижа – биосферния  резерват „Чу-
прене“. Той е не само наша гордост 
и привлекателно място за гостите на 
общината, но и национално и светов-

но богатство. Да не забравяме, че със 
званието „биосферен“ се удостояват 
само изключително ценни природ-
ни резервати включени в специален 
регистър на световната организация 
ЮНЕСКО. Това признание за приро-
дата на общината ни, прави нашата 
отговорност и грижа още по-големи. 
Ние просто нямаме право на греш-
ка! Природата и нашите предци са 
съумели да запазят това вековно 
творение, устояло на ураганни вет-
рове, огънят на мълниите, човешката 
алчност. Красноречив е примерът с 
гибелния огън, който сполетя побра-
тимът на „Чупрене“- биосферния ре-
зерват „Бистришко бранище“! 

За това трябва  да работим с по-
вишено внимание! И не просто „да 
чукаме на дърво“, а с  мисълта, че 
всеки един от нас е отговорен за 
благоденствието и живота на хо-
рата живеещи в този красив край. 
Огънят с еднаква сила може да 
бъде наш благодетел и унищожава-
ща всичко пред себе си стихия!
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община Чупрене -  партньор по 
проект „уикенд Северозапада”

Партньори на Община Мон-
тана по този проект са общините 
Чипровци, Ружинци и Чупрене. Ос-
новните дейности са: разработване 
на туристически пакети и стратегия 
за тяхното позициониране на паза-
ра;  изработване и разпространение 
на информационни, маркетингови и 
рекламни материали, както и рекла-
ма в медиите; участие в междуна-
родни, национални или регионални 
туристически борси, изложения, 
панаири; комуникационна кампа-
ния, за подобряване на осведоме-
ността за природното, културно и 

историческо наследство и приноса 
на туризма към развитието на мест-
ната икономика, организиране на 
туристически изложения, участие 
на местния бизнес в разпознаването 
и разрешаването на общи пробле-
ми; изследване на ефективността 
от маркетинговите и рекламните 
дейности. 

За финансиране по схемата 
„Подкрепа за развитие на регионал-
ния туристически продукт и марке-
тинг на дестинациите“ общините 
са кандидатствали с 49 проекта, 
от които са одобрени 28. Общата 

стойност на безвъзмездната финан-
сова помощ за тях е 12 576 867,49 
лв. Одобрените проекти подкрепят 
туристически райони на цялата те-
риторията на страна. Те спомагат 
за икономическата диверсификация 
на съответните райони и намалява-
не на териториалната концентрация 
на туризма. Паралелно с това насър-
чават предлагането извън сезона и 
увеличаване на заетостта на легло-
вата база.

Общата стойност на проекта 
BG161PO001/3.2-02/2011/021 „Уик-
енд Северозапада” е 481 400 лв.



Молби за помощи 
за отопление се набират 

до 31 октомври.

Приключи подмяната на водопровода в 
Репляна. 

Изграден е кът за отдих и чешма в село Тър-
говише.

На „Бела стена” по пътя за село Горни Лом е 
изградена чешма и кът за отдих.

Строи се ВЕЦ над село Чупрене. Проектът е 
частна инвестиция.

Извършен е основен ремонт на кухнята в 
ЦДГ, село Чупрене. 

От началото на месец август домашния со-
циален патронаж  в Чупрене заработи в ос-
новно ремонтирана и оборудвана кухня. 

Изграден е кът за отдих и чешма във Вър-
бово.

Приключи направата на канал за подпочве-
ни води в централната част на село Горни 
Лом.

Извършва се ремонт на черквата в Репляна. 
Изградено е художествено осветление и се 
довършват площадните пространства около 
черквата.

В момента се изгражда кът за отдих, пло-
щадка и чешма на пътя между Долни Лом и 
Средогрив. 

В края на юни месец на покрива на 
бившия телефонен завод в Долни Лом 
беше изградена и пусната в експлоатация 
централа за производство на енергия от 
слънчеви панели. 

В стопанския двор на Върбово през месец 
юли беше изградена и пусната в експлоата-
ция централа за производство на енергия от 
слънчеви панели.

В Долни Лом на главния разклон на пътя  
в момента се изгражда пункт на гранична 
полиция.

СТРАНИЦА 4   СЕПТЕмВРИ, 2012

НО ВИНИ ОБ Я В И

ВЕСТНИКЪТ СЕ ИЗДАВА ОТ ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ
За контакти: п.к. 3950, с. Чупрене, обл. Видин, 

ул. Асен Балкански №55, тел. за контакт: 0879 837 610
e-mail:ob_chuprene@abv.bg, www.chuprene.com

СТАИ ЗА гОСТИ - 

КРАСИМИР КИРИлОВ - GSM 0885242603
ТИЦ- гОРНИ лОМ: GSM 0885 2448 62  tic_GorniloM@abv.bG

0936 4490; ddsmidzhur@nug.bg

БАЗА ЗА лОВЕН 
ТУРИЗЪМ 
И ОТДИх

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.

туристическа спалня чупрене
G S M  0 8 8 9  11 0  2 0 4 ,  e - m a i l :  t i c _ c h u p r e n e @ a b v. b g

•	Модерна	база	с	15	легла	
•	 Зала	за	тържества,	столова	
•	Конферентна	зала,
•	Интернет	и	кабелна	телевизия

ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ 
ОТДАВА 

ПОД НАЕМ 
на всички желаещи - 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 общи-
ната по 25 лв./куб.м., без превоз, от 
склад.

ВАЖНО! Одобрен  е МИГ „Западна 
Стара планина - Копрен – Миджур”. 
Подписана е стратегията и предсто-
ят срещи за набиране на проектни 
предложения от местни бизнесмени 
и земеделски производители.

Фирма „Зоров” арендува земя в 
Търговище, Репляна, Чупрене, Вър-
бово.

Валери Богдановски арендува 
земя в Чупрене, Върбово, Репляна, 
Търговище, Протопопинци, Боровица.

Красимир Милошевски от Протопоп-
инци продава мед, 0899 679 800

Илиян Любенов от Горни Лом прода-
ва мед.

Илко Здравковски от Горни Лом про-
дава мед.

Митко от Репляна продава сирене и 
агнета.

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

Анто Табачки от Горни Лом прдава 
сирене.

Мишо от Долни Лом продава ракия.

Детските градини в селета Чупрене и 
Горни Лом ще работят от 01.09.2012 г.

Митко от Протопопинци продава мед.


