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МЕСЕЧНО ИЗДАНИЕ НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ

Проект „Съхранение и опазване 
на турлашкото културно наследство 

в община Чупрене”

Проект “Подкрепа за 
достоен живот”

Община Чупрене получи дарение от 
Български червен кръст 7,300 тона 

хранителни продукти в размер на 17 840 лв. с 
цел поефтиняване храната на потребителите.
ЦДГ – с. Чупрене получи 400 кг. хранителни 

продукти
ЦДГ – с. Горни Лом – 300 кг.

Защитено жилище с. Чупрене – 900 кг.
ЦНСТ с. Долни Лом -900 кг.
ЦНСТ с. Репляна – 500 кг Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България- Сърбия

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично 
сътрудничество по ИПП България- Сърбия

Проектът  „Кликни на“- Климатични промени - СТАРТ се реализира в рамките на 
Програмата за трансгранично сътрудничество между Р България и Р Сърбия. Направе-
ните проучвания върху промените на климата в пограничния район в рамките на про-
екта са повече от обезпокоителни. За това главната цел на проведените срещи, инфор-
мационни кампании, обучения, улични форуми и разработени брошури и публикации 
е засилване ролята на гражданското общество и активното му участие в намаляване 
на неблагоприятните последици  от изменението на климата на местно ниво, в съот-
ветствие с политиката и тенденциите в Европейския съюз. Философията на успеха е в 
максимата – „Мисли глобално – действай локално“ .

Обща цел: Засилване ролята на гражданското общество за намаляване на отрица-
телното въздействие на изменението на климата на трансгранично регионално ниво 
според тенденциите и политиката на ЕС.

 Чупрене е партньор на 
Агенцията за „Социално 
подпомагане”- конкретен 
бенефициент по Проект 
„Подкрепа за достоен жи-
вот”, финансиран по схема 
за безвъзмездна финансова 
помощ BG 051PO001-5.2.09 
- „АЛТЕРНАТИВИ” на 
Оперативна програма „Раз-
витие на човешките ресурси 
2007-2011” със средства Ев-
ропейския социален фонд. 

На 10.01.2011 година 
стартира предоставянето на 
услугата „Личен асистент” 
по Проект „Подкрепа за 
достоен живот”. В рамките 
на проекта се предоставя 
социалната услуга „Личен 
асистент”, която е една от 
най- адекватните форми на 
подкрепа в малките насе-
лени места, осигуряваща 
грижи в домашна среда за 

хора в неравностойно по-
ложение.  На територията 
на Община Чупрене за тези 
три години в услугата бяха 
включени 30 потребители и 
30 лични асистенти от всич-
ки населени места. 

С писмо № BG09-229 от 
09.12.2013 г. Ръководителят 
на Проекта – Огнян Хри-
стов – информира общини-
те за предстоящото удължа-
ване на дейността на услуга. 
Считано от 16.01.2014 г. е 
продължен срока на дого-
ворите на 19 потребители 
и 19 лични асистенти. До-
пълнителните споразуме-
ния се сключват за срок до 
31.08.2014 година включи-
телно. 

На Община Чупрене са 
определени 2020 часа ме-
сечно бюджет, който се ус-
воява на 100%.   

На 03.01.2014 г. кмета на 
Община Чупрене подписа 
договор с Фондация „МИГ 
– Западна Стара плани-
на – Копрен – Миджур” по 
мярка 313 – Насърчаване на 
туристическите дейности 
от Програма за развитие на 
селските райони 2007-2013 
г. реализация на проект 
„Съхранение и опазване на 
турлашкото културно на-
следство в община Чупрене”

Проекта е на стойност 
94500 лв.

Целта на проекта  е изця-
ло да се обнови Туристиче-
ския информационен център 
в с.Чупрене.  Предвидени са  
следните дейности:

- ремонт на фасадите на 
сградата в с.Чупрене – са-
ниране  и подмяна на догра-
мата;

- обособяване на две по-
мещения за представяне и 
експониране на местното 
природно и културно наслед-
ство на община Чупрене;

- подреждане и аранжи-

ране на три изложбени зали 
с предмети на местния бит, 
ноционални носии и др.

- доставка на оборудва-
не и обзавеждане за ТИЦ 
с.Чупрене; 

Освен това проекта пред-
вижда доставка на оборуд-
ване  за турлашкия фолкло-
рен събор, което включва 
– подвижна сцена, шатри, 
маси, столове;

Очаква се проекта да се 
реализира през настоящата 
година.
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 По произход е езически.
Съдържа 3 основни еле-

мента:
· КъпаНе На маЛ-

КиТе ДеЦа ОТ БаБаТа 
(народна акушерка) - съ-
провожда се с благословии, 
намазване на децата с мед и 
масло, даряване на бабата с 
вълна и обредни кравайчета. 
Обичаите имат магикопро-
дуциращ смисъл за здраве.

· УГОщеНие На 
мЛаДиТе БУЛКи в 
ДОма На БаБаТа. 
Участват всички млади бул-
ки, на които бабата е бабува-
ла (чиито деца е израждала) 
през годината. Носят хляб, 
баница, печена кокошка и 
вино. Поливат на бабата да 
се измие и я даряват на дяс-

ното рамо с риза, престилка, 
кърпа, чорапи.

· вЛеЧУГаНе (Къ-
паНе) на бабата (обичаят 
е разпространен само в от-
делни селища в България). 
Извършва се след угоще-
нието. Жените откарват ба-
бата на колесарка на река-
та или кладенеца, където 
става обредното изкъпване. 
Всички са накичени с вър-
ви, с червени чушки и къ-
дели вълна. Пеят обредни 
песни с еротични мотиви. 
На празника не се допускат 
мъже. На случайно срещнат 
мъж се подхвърлят закачки. 
Празнува се също и за оми-
лостивяване на болестта ба-
бици, която напада главно 
децата.

Бабинден е български 
празник, отбелязван на 8 
януари (или на [21 януари] 
по стар стил) в чест на баба-
та акушерка в селото. Праз-
никът е свързан със семей-
ните обичаи. По произход е 
езически.

кръг на сватбената обред-
ност. Този ден ергените къ-
пят момите, къпят се и мла-
дите мъже и именниците. В 
югозападна България къпят 
младоженките и малките 
момиченца на възраст до 1 
година. Обредното къпане 
включва и разменянето на 

подаръци, както и гостува-
ния и празнична трапеза. 
Народната представа за Св. 
Иван като покровител на 
кумството и побратимство-
то определя гостуванията 
у кумовете. Кумците носят 
кравай, месо, вино. Прави 
се обща трапеза.

На Ивановден изтича 
срокът, през който ходят 
новогодишните маскирани 
дружини. В някои райони 
на страната коледарите от-
веждат тържествено царя на 

чешмата и го окъпват. След 
това той устройва угощение, 
на което присъстват и маски-
рани като мечка, невеста и 
арапи мъже. Накрая всички 
излизат на празнично хоро, 
с което приключва пълният 
цикъл на обичая Коледуване.

Имен ден
Ивановден е най-празну-

ваният имен ден в България, 
отбелязван от повече от 300 
хиляди души.[1] По старому 
е празнуван на 20 януари.

Имен ден празнуват : 
Иван, Иво, Йоан, Ивайло, 
И ванка, Ивана, Ива, Йоана, 
Ивелин, Ивелина, Ивай-
ла, Ивета, Иванина, Ваньо, 
Ваня, Калоян, Деян, Йовко, 
Йовка, Йото, Йонко, Йонка, 
Яне, Яна, Жан, Жана

БАБИНДЕН

Рисът има нужда от нас

През последните го-
дини рисът се завръща в 
България след десетилетия 
отсъствие. В териториите, 
граничещи с биосферния 
резерват Чупрене, визуално 
бе установено присъствието 
на най-голямата котка в Бъл-
гария. Вероятно става дума 
за постепенно усвояване на 
свободни територии, чрез 
естествено разселване от съ-
седна Сърбия. Подобни све-

дения се получиха и от други 
райони на Западна България. 
Устойчивото му настанява-
не в биотата на  България, е 
продължителен , бавен про-
цес, в който „дебнат“ мно-
го неблагополучия.И както 
почти винаги се установява,  
главния, възпиращ естестве-
ния процес на размножаване 
фактор, е човешкото нега-
тивно влияние.

Рисът е важна част от 

българската природа! Той 
е критично застрашен вид, 
вписан в Червената книга 
на България. Той живее и се 
храни предимно в горите.
Необходими са общи уси-
лия, за  да го опазим и задър-
жим в България!  

Откликвайки на иници-
ативата на WWF /Световен 
фонд за дивата природа/ , 
община Чупрене се включи 
в символичното осиновява-

не на рис. Предоставените 
средства ще бъдат използва-
ни, за да се реализират реди-
ца проучвания, наблюдения 
и практически действия за 
подпомагане естествения 
процес на разселването на 
това животно. Получения 
сертификат свидетелства, 
че екологичното бъдеще на 
нашия край не ни е чуждо, 
че хората живеещи тук смя-
тат,  съхраняването на дивата 

природа за свой дълг. 
Успешното реализиране 

на този проект ще прибави 
още едно зърно в скъпоцен-
ната огърлица на българска-
та природа. И в тази нелека 
борба за бъдещето, хората от 
община Чупрене, участват с 
любов и ентусиазъм, и с на-
деждата, че техните усилия 
ще умножат биологическо-
то богатство на Балкана.  

Георги Груев

Бабин ден е български празник, отбеляз-
ван на 8 – ми януари / по страрому на 21.01./ 
в чест на бабата акушерка в селото. Праз-
никът е свързан със семейните обичай.

ИВАНОВДЕНИвановден е ре-
лигиозен и народен 
празник, празнуван 
в чест на Св. Йоан 
Кръстител. Отбе-
лязва се неподвижно 
на 7 януари по пра-
вославния църковен 
календар.

На Ивановден се 
почита паметта 
и на двамата други 
вселенски светите-
ли носещи името - 
възлюбеният ученик 
Исусов и на най-го-
лемият апологет на 
християнството - 
Йоан Златоуст.

Според народното вяр-
ване Св. Йоан е покровител 
на кумството и побратим-
ството. Обредното къпане 
за здраве на Йордановден 
продължава и на Ивановден. 
В някои райони на страната 
то дори е по-характерно за 
този празник. Навсякъде 
обредът е за младоженците, 
като действието се извърш-
ва от кума или девера. Зато-
ва окъпването би могло да 
се разглежда като елемент 
от следсватбените обичаи, 
с който се затваря широкият 
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късмет.
На 6-ти януари празну-

ват всички с името Йордан, 
Йорданка, Богдан, Богдан-
ка, Божидар, Божидара, Бо-
жан, Божана, Боян, Бояна, 
Данчо, Дана.

Традиции и обичаи от раз-
лични крайща на страната...

Този празник има раз-
лични имена в различните 
области на страната, като 
някои от тях са Кръстовден, 
Водици или Водокръщи. 
Празникът е наречен така, 
защото на този ден всеки, 

който иска да е здрав през 
годината се окъпва или 
поне се измива на реката.С 
него се слага край на така 
наречените „Мръсни дни”.

На този ден навсякъде, 
където има водоем, се из-
вършва ритуалното хвър-
ляне на кръста от местната 
църква. След изваждането 
на кръста се служи тър-
жествена литургия, нарече-
на Велик водосвет. На нея 
се обновява светената вода 
в храмовете. От нея всеки 
носи вкъщи. Тя пази от бо-
лести и пречиства душата. 
Пази се през цялата годи-
на за тежки моменти в се-
мейството, ако някой легне 
болен. На Йордановден се 
месят три ритуални хля-
ба, при чието замесване се 
ползва остатъкът от старата 
светена вода. Единият е за 
дома, вторият е за гостите, 
а третият се оставя пред 
вратите на къщата заедно 

с бакър вино за минувачи-
те. Върху железен предмет 
се изгарят чемширените 
китки от предишното Рож-
дество, а пепелта се поръсва 
със светена вода и се заравя 
под овошка или трендафи-
лов храст. С донесената от 
църквата свещ се запалва с 
“нов” огън кандилото в се-
мейния иконостас. Там се 
полагат и новите рождест-
венски китки. Вечерта сре-
щу Йордановден е третата 
(и последна) кадена вечер. 
Тя трябва да е постна.

От ритуалните измива-
ния и пръскания с вода на 
Богоявление тръгват и оби-
чаите, свързани с поливане-
то и мокренето на всички 
именници, независимо от 
годишното време.

ЙОРДАНОВДЕН
На 6-ти януари православната църква чества празника 

Йордановден. Смята се, че това е един от големите хрис-
тиянски празници. Освен Йордановден празникът е наричан 
още Водици, Водокъщи и Богоявление.

ВАСИЛЬОВДЕН
На 1 януари източноправославната църква празнува Васи-

льовден или Сурваки. На този ден източните християни по-
читат паметта на Св. Василий Велики - един от великите 
философи и писатели на раннохристиянската църква.

Народната традиция 
свързва празника на Св. 
Василий Велики с обичая 
сурвакане. Въпреки тази 
малка съществена разлика с 
коледарските групи, на Ва-
сильовден се събират млади 
мъже, които обикалят къ-
щите през нощта и сурвакат 
техните стопани. На самия 
празник минават и групи от 
деца, които също сурвакат 
стопаните на къщите. Само-
то сурвакане се явява един 
вид продължение на коле-
дарските благословии. Както 
коледарите и сурвакарските 
групи си имат водач и човек, 

който изпълнява ролята на 
магар сурвакарските групи 
си имат водач и човек, кой-
то изпълнява ролята на ма-
гарето и прибира парите и 
другите дарове. И пак, както 
коледарите носят със себе си 
криваци, така и сурвакарите 
на Васильовден носят дря-
новици, украсени с пуканки, 
сушени плодове и вълна. В 
някои места вместо дряно-
вица се използва и круше-
вица, т.е. клонки от крушево 
дърво.

Вечерта срещу Сурваки 
стопанката приготвя тради-
ционната баница с късмети, 

която се приготвя от точени 
кори и сирене. В нея се сла-
гат късметите, като за целта 
се използват дряновите пъп-
ки. Освен в тези късмети в 
баницата се слага и пара. 
Като в дванадесетия час най-
възрастният представител в 
семейството завъртва бани-
цата.

Народът смята дряновото 
дърво за едно от най-здра-
вите дървесни видове у нас. 
То е най-ранното разпъпи-
ло и разцъфнало дърво, но 
неговите плодове се берат 
последни. Те се използват 
в народната ни медицина. 

Към новогодишните обреди 
принадлежи и ладуването - 
колективно гадаене коя мома 
за кого ще се омъжи.

Наред с Коледа и Сурва-
ки може да се причисли към 
най-мистичните български 
празници. Защото по-голяма 
част от ритуалите и обреди-
те извършвани през тези дни 
носят духа на старите бълга-
ри. Обредна трапеза: варена 
свинска глава, пача, баница, 

пита, кокошка или пуйка със 
зеле, печено прасенце, мед, 
варено жито, орехи, ошав.

На васильовден имен 
ден имат васил, василка, 
василия, василена, ве-
селин, веселина, весела, 
василий, василина, ва-
сияна, васо, влада, влас-
тин, властина, властомир, 
влайко, ваца, въло, въла, 
въто, Царена, Царил, Ца-
рила.

На този ден според биб-
лейската легенда е покръс-
тен Исус Христос във води-
те на река Йордан от Йоан 
Кръстител.Според народ-
ните поверия през нощта 
на Йордановден небето се 
отваря. Който успее да види 
чудото, той ще сбъдне всич-
ките си желания.Хората 
вярват, че на Йордановден 
водата има по-голяма сила. 
Освен, че пречиства гре-
ховете, тя умее да лекува, 
затова болните влизат в ре-
ката, в която е хвърлен кръ-
стът. Ако кръстът замръзне, 
годината ще бъде здрава и 
плодородна.

На Йордановден се меси 
обреден хляб, за направата 
на който се използва част 
от светената вода. Всеки 
от дома трябва да си вземе 
късче, за да бъде здрав и да 
се радва на късмет и успехи 

през годината.
На 6-ти януари се из-

вършва празничен водос-
вет край големите водоеми, 
а кръстът от църковната 
служба се хвърля във вода-
та. Който успее да го хване, 
болести няма да го ловят 

цяла година.
Някои смятат, че именно 

от Йордановден тръгва оби-
чая, според който именни-
ците се мокрят за здраве и 
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БАзА зА ЛОВЕН 
туРИзъм 
И ОтДИх

мАЛКИ ОБЯВИ 

1. Пийте поне 4 чаши чай дневно. Той набавя необходимите антиоксиданти и предпазва от 
инфаркт и рак. Както е известно, чаят съдържа също и стимулиращи вещества, които действат 
както кофеина в кафето и спокойно можете да пиете чаша чай сутрин, вместо кафе. Организма 
ни се нуждае от антиоксиданти, за да се пребори с вредни свободни радикали. 

 2. Усмихвайте се по-често. Официално е признато, че щастливите хора се разболяват по-
рядко.

3. Консумирайте повече плодове. Тези, които съдържат повече витамин С, много полезно 
е и кивито. Но малко хора знаят, че джинджифилът, освен класическа подправка в индийската 
кухня, е чудесно средство срещу настинка и главоболие. Две супени лъжици от джинджифил, 
приемани всяка сутрин през студените месеци, ще предотврати настинката и грипа. Подправка-
та е и болкоуспокояващо. 

 4. По-добре повече дрехи, а не една дебела. Това е универсално правило, но е особено полез-
но, ако навън е ветровито. По-добре облечете няколко фланелки под пуловера, отколкото една 
дебела дреха и връхната върху нея. Най-общо човешкото тяло има нужда от три пласта дрехи 
– най-долната (която трябва да е от естествена материя, за да попива изпотяването), средната 
(чиято основна функция е да изолира тялото от външния въздух и горна (която да пази от студа 
и вятъра).

5. Дишайте през носа, за да се предпазите от инфекция. За да не попаднат причинителите 
на остри респираторни заболявания в горните дихателни пътища, не трябва да се допуска пре-
охлаждане както на самите горни пътища, така и на целия организъм. При дишане през носа 
въздухът се нагрява значително по-добре, отколкото ако се поеме през устата. 

6. Мийте по-често ръцете си. Вирусите, предизвикващи простудни заболявания, са силно 
заразни и се предават най-често чрез ръцете. Най-лесно е да се заразите на местата, където се 
струпват или преминават много хора. Вирусите живеят с часове върху повърхността на пред-
метите. Достатъчно е да прилепите мръсната си ръка до носа и да вдишате, за да се заразите.

7. Приемайте храни, богати на желязо. Често простудите са свързани с недостига на желя-
зо в организма. Ако не приемате достатъчно желязо, вашите клетки ще страдат и от недостиг 
на кислород, а това забавя и обмяната на веществата. Недостигът на желязо се проявява под 
формата на повишена умора, бледост и отпадналост. Употребявайте повече риба, яйца, птиче и 
тъмно месо.

 8. Почивайте си повече.
 9. Не яжте твърде калорична храна. Общата тенденция е, че през есента и зимата хора-

та приемат по-калорични продукти, отколкото през лятото. Тялото се запасява със сили, за да 
противостои по-успешно на идващите със студа заболявания. Но голямото количество мазни 

Бисквитена торта 
с кафе
Необходими продукти:
250 гр. обикновени бис-

квити
200 мл. прясно мляко
250 гр. пудра захар
4 бр. яйца
½ ч. чаша прясно мляко
3 ч. л. кафе
Начин на приготвяне:
Сварете кафето в ½ ч. 

чаша вода. Разделете яйца-
та на жълтъци и белтъци. 
Разбийте маслото с 200 
гр. захар на пухкава смес. 
Прибавете жълтъците един 
по един с половината от 
кафето. Разбийте крема до-
бре. Затоплете леко пряс-
ното мляко и сипете в него 
останалото кафе. Топете 
всяка бисквита в течността 
за кратко и редете във фор-
ма за торта – ред бисквите, 
слой крем. Завършете с 
крем. Гарнирайте тортата с 
разбити със захар белтъци.

печени ябълки със 
стафиди и орехи

Необходими продукти 
за 4 порции:

4 сладки ябълки
¼ ч.чаша стафиди
¼ ч. чаша ситно наряза-

ни орехи
½ ч. чаша захар
¾ ч. л. канела
1 ч. чаша ябълково вино 

или сайдер
Начин на приготвяне:
Издълбайте сърцевина-

та на ябълките, като не бива 
да пробивате страните или 
дъната им. Наредете ги в 
дълбока тава. Разбъркайте 
заедно стафидите, орехите, 
захарта и канелата. Напъл-
нете с тази смес ябълките, 
ако остане от сместта, я 
сипете по дъното на тава-
та. Добавете и ябълковото 
вино. Печете 40-50 мин. в 
предварително загрята до 
180 гр. фурна. Пробвайте с 
вилица ябълките, те трябва 
да са меки и крехки, без да 
се пекат прекалено, за да 
не се наруши целостта им.

и сладки храни намалява имунната 
защита.

10. Не затопляйте твърде много 
помещенията. Сухият въздух изсу-
шава лигавиците на носоглътката 
и ги прави по-уязвими към инфек-
циите. Поддържайте температура в 
стаите около 20 градуса и ги прове-
трявайте по-често. Намерете начин 
да овлажнявате въздуха.


