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МЕСЕЧНО ИЗДАНИЕ НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ

Oбщина Чупрене получи подарък пожарна кола от Германия
Работно посещение и среща с икономически представители и кметове в област Ортенау, 

провинция Баден – Вюртенберг, Германия за периода 26-29.05.2014 г.

Целта на посещението бе 
обсъждане на възможности 
за инвестиции от страна на 
немски бизнесмени в раз-
лични сфери като селско 

стопанство, туризъм, обра-
зование и др. Наш домакин 
беше областният управител 
на област Ортенау – госпо-
дин Франк Шерер, който 

със своя екип беше органи-
зирал разнообразна офици-
ална програма за развитие 
на двустранните отноше-
ния. По време на визитата 

посетихме:
- Европейския институт 

в Компетентен център в 
град Кел;

- Горски център и горско 

стопанство Матенхоф в Бер-
гхауптен;

- Пазара Марктшойн 
за храни, собствено про-
изводство в Бергхауптен; 

На страница 4

Община Чупрене при-
ключи изграждането на Ту-
ристически посетителски 
център и допълнителни ат-
ракции на територията на 
с.Долни Лом по спечелен 
проект и подписан договор 
с ДФ Земеделие по мярка 
313 от ПРСР. Обектът се из-
пълни от строителна фирма 
“АБАК” ДС гр.София и стро-
ителен надзор “Комплект 
консулт” ООД гр.София. 
Стойността на проекта е 329 
хил.лв. и включва изгражда-
не на сградата, обзавеждане, 
оборудване и озеленяване и 
паркоустройство на района 
около сградата.

Сградата е на един етаж 
с две основни отделения – 
информационен център и 
изложбена зала. Към инфор-
мационния център има кан-
целария, санитарни възли и 

Проект “Изграждане на туристически посетителски център 
и допълнителни атракции” в община Чупрене

склад. Изложбената зала има 
и самостоятелен вход.

Сградата се вписва в пла-
нинския характер на средата 
с планинските хребети и ре-
ката, граничеща с парцела 
чрез заострения силует на 
скатните покриви и меките 
извивки на стените на сгра-

дата и подпорните стени. 
Съществуващата поливна 
вада, преминаваща през це-
лия парцел, успоредно на 
реката е вкарана в малък во-
ден канал през настилката 
и зелените площи. Канала е 
облицован с камък, еднакъв 
с настилката около сграда-

та. Района е озеленен с нови 
дръвчета и храсти.

Община Чупрене пред-
вижда в съседния до сгра-
дата имот да се изпълнят 

туристически атракции по 
проект „Изграждане на ту-
ристическа  инфраструра и 
поставяне на елементи за об-
служване на отдиха и тури-

зма в района на с.Долни Лом 
и с.Горни Лом, общинаЧу-
прене», финансиран също по 
мярка 313 «Изграждане на 

туристическа инфраструкту-
ра» от Програма за развитие 
на селските райони.
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Денят на Земята 
- 22 април, е най-го-
лемия нерелигиозен 
празник в света отбе-
лязван от над половин 
милиард хора. Идеята, 
която свързва хора-
та от цял свят на тази 
дата, е да се обединят 
в защита на околната 
среда. Да си напом-
ним, че майката Земя 
има нужда от нас – да я 
пазим, обичаме и най-
важното – да не я про-
меняме, защото и ние 
имаме нужда от нея. 
За първи път 22 април 
се чества като Ден на 
Земята през 1970 го-

дина в САЩ и Канада. 
През 1990 г. празникът 
на нашата планета е 
обявен за междунаро-
ден, като България се 
включва в отбелязва-
нето му през 1993 г.

На 22 април учени-
ците от ОУ ”Христо 
Ботев” с. Горни Лом 
отбелязаха Деня на 
Земята. Бяха изнесени 
беседи в Часа на класа, 
бе проведен конкурс 
за пролетен букет, ри-
сунки върху асфалт и 
засаждане на цветя в 
класните стаи. Побе-
дителите получиха на-
гради.

Как можем да по-
могнем на Земята?

1. Карайте колело 
или ходете пеша, кога-
то ви е възможно; 

2. Използвайте чан-
ти за многократна упо-
треба  при пазаруване 
в магазина;

3. Гасете осветле-
нието, когато нямате 
нужда от него;

4. Пестете питейната 
вода, като затваряте до-
бре кранчетата на чеш-
мите си;

5. Изхвърляйте от-
падъците си в кофите 
за боклук.

На 2 юни тържествено отбелязахме па-
тронния празник на училището. Бе изнесена 
литературно-музикална програма подготвена 
от г-жа Пламенка Живкова - старши учител 
и учениците от клуб ”Да изразя себе си чрез 
стих, песен и танц" по проект ”Успех”. 

Людмила Борисова - директор на
ОУ ”Христо Ботев” с. Горни Лом

1 юни – Ден на детето
На 1 юни празнуваме Междуна-

родния ден на детето. Празникът 
води началото си от Световната 
конференция по въпросите на дет-
ското здраве, състояла се в Женева 
през 1925 година. Идеята за отбе-
лязване на този ден идва през 1925 
година, когато китайският генера-
лен консул в Сан Франциско съби-
ра няколко китайски деца сираци 

и ги води на празника на лодките-
дракони (китайски празник, водещ 
началото си от древността и свър-
зан с пролетното равноденствие). 
През 1949 г. денят официално е обя-
вен за Международен ден за защита 
на децата. А през 1950 г. 1 юни за 
първи път е честван едновременно 
в 51 страни по света.

По повод празника, децата от 

ЦДГ “Здравец” с.Чупрене и ЦДГ 
“Христо Ботев” с.Горни Лом посе-
тиха представлението на цирк “Оа-
зис” в гр.Белоградчик. Повечето от 
малчуганите за пръв път влизаха в 
света на цирковото изкуство и бяха 
въодушевени от видените вълшеб-
ства. Особено интересни за всички 
дечица се оказаха дресурите на жи-
вотни. В спектакъла участваха  гъ-

лъби, котка, кучета. 
За всички деца посещението на 

цирка ще остане незабравим спомен.
По случай 1 юни, детските пло-

щадки в с.Чупрене и с.Горни Лом 
бяха украсени с балони. Инициа-
тивата беше на  Ема Джунинска  - 
представител на област Видин  в 
Съвета на децата към Държавната 
агенция за закрила на детето. 

Денят на Земята - 22 април НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ
ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2014 г.

Обичам природата – и аз участвам!

Основно училище „Академик Михаил Димитров” с. Чупрене 
спечели проект по ПУДОOС на стойност 4 993 лв. за направата на 
„ЕКО КЪТ” в училищният двор.

Целта на проекта е: Формиране на екологична култура и съот-
ветните навици за екосъобразно поведение чрез образователни и 
възпитателни дейности, излизащи извън традиционните педагоги-
чески похвати.
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13.06.2014Г.- /ПЕТЪК/
 14.30-15.00 ЧАСА - ДИ ДЖЕЙ 
 15.00-15.30 ЧАСА - ДУХОВ ОРКЕСТЪР
 „ДЕФИЛИР” ГР. ВЪРШЕЦ
 15.30 ЧАСА - ДЮТА „МЛАДОСТ” 
 ГР. ВЪРШЕЦ
16..00- ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ
 ВОДОСВЕТ, ПРИВЕТСТВИЯ 
16.30-21.00 - ФОЛКЛОРНА ПРОГРАМА

РЕВЮ НА НАЦИОНАЛНИ НОСИИ
1. НЧ С.ЧУПРЕНЕ ПЕСНИ, БАЕНЕ
2. ДК ГР. БЕЛОГРАДЧИК - ТАНЦИ
3. НЧ ГР. ЧИПРОВЦИ - ПЕСНИ
4. НЧ С.ШИШЕНЦИ -ОБИЧАЙ
5. ОУ С.ГОРНИ ЛОМ , ТАНЦИ
6. НЧ С.РЕПЛЯНА ПЕСНИ , СЦЕНКА
7. НЧ ГР. ДУНАВЦИ, ПЕСНИ
8. ДА ГР. ПИРОТ /СЪРБИЯ/ ТАНЦИ
9. ПК С.ДОЛНИ ЛОМ, ПЕСНИ
10. НЧ С.СРЕДОГРИВ, ПЕСНИ
11. ОУ С.СТАЛИЙСКА МАХАЛА, ТАНЦИ
12. НЧ С.ГОРНИ ЛОМ, ПЕСНИ
13. НЧ С.АРЧАР - ТАНЦИ, ПЕСНИ
14. НЧ С.ДОЛНИ ЛОМ, ПЕСНИ, ОБИЧАЙ 
15.ТС “ЕНТУСИАЗЪМ„ ГР. ЛОМ, ТАНЦИ

21.00 ЧАСА -  КОНЦЕРТ НА ВАЛЯ

 14.06.2014Г.- /СЪБОТА/
НАЧАЛО 09.00 ЧАСА - 

Р Е Д  Н А  И З Я В И :
09.00-09.15 ЧАСА - МАЖОРЕТЕН    
СЪСТАВ ГР. МОНТАНА
09.15-09.30 ЧАСА - ТА „МЛАДОСТ“ ГР. МОНТАНА
09.30-21.00 ЧАСА -  ФОЛКЛОРНА ПРОГРАМА
1. НЧ С.ПРЕВАЛА, ПЕСНИ, ОБИЧАЙ
2. ДЦ С.КОВАЧИЦА, ПЕСНИ
3. ФК „ШАРЕНО ХОРО” ГР. ЗЛАТИЦА ТАНЦИ
4. НЧ С.ЗАМФИР, ПЕСНИ
5. НЧ С.НОВО СЕЛО, ПЕСНИ, ТАНЦИ
6. НХ „ПЪСТРЕНЕЦ” ГР. МОНТАНА, ПЕСНИ
7. ФТФ „СЕВЕРНЯЧЕ” ГР. ЛОМ, ТАНЦИ
8. НЧ С.ЗАМФИРОВО, ПЕСНИ
9. ШКОЛА ПО НАРОДНИ ТАНЦИ
„МЛАДОСТ” ГР. СОФИЯ, ТАНЦИ
10. НЧ ГР. БРУСАРЦИ, ПЕСНИ
11. НЧ ГР. КОЗЛОДУЙ,  ПЕСНИ
12. НЧ С.ТЪРНАВА, ПЕСНИ, ТАНЦИ
13. ФТК „ЛУКОВИТСКИ БИСЕРИ”
  ГР. ЛУКОВИТ, ТАНЦИ
14. НЧ С.СТАЛИЙСКА МАХАЛА, ПЕСНИ
15. НЧ С.КАЗИЧЕНЕ, ПЕСНИ, ТАНЦИ
16. ПК С.КОВАЧИЦА, ПЕСНИ
17. ОУ С.БУТАН, ТАНЦИ
18. НЧ КВ. МЛАДЕНОВО ГР. ЛОМ, ПЕСНИ
19. ФТФ ”СЕВЕРНЯЧЕ” ГР. ЛОМ, ТАНЦИ
20. НЧ С.ДОЛНО ЛИНЕВО, ПЕСНИ
21. ДФС „СЕВЕРНЯЧЕТА” ГР. ВИДИН
ПЕСНИ,ТАНЦИ
22. ПК С.БЪРЗИЯ, ПЕСНИ
23. НЧ С.БЕЛИ МЕЛ,  ПЕСНИ, ОБИЧАЙ
24. ФС „СЕВЕРНЯЦИ“ ГР. ВИДИН, ТАНЦИ
25. НЧ С.Г.ДАМЯНОВО, ПЕСНИ
26. НЧ С.БЪРЗИЯ, ТАНЦИ
27. НЧ С.ГОВЕЖДА, ПЕСНИ
28. НЧ С.ДЪЛГИ ДЕЛ, СЦЕНКА
29. СИФ „НА МЕГДАНА” ГР. МОНТАНА, ТАНЦИ
30. НЧ ГР. ГРАМАДА, ПЕСНИ, ТАНЦИ

31. НЧС.ИЗВОР, ПЕСНИ
32. НЧ „ВЪЗРАЖДАНЕ”
 ГР. БОЙЧИНОВЦИ, ТАНЦИ
33. НЧ С.ТЪРНЯНЕ, ПЕСНИ
34. НЧ С.ЛИПЕН ПЕСНИ, ТАНЦИ 
35. НЧ С. ЯКИМОВО, ТАНЦИ
36. НЧ С.РАСОВО, ПЕСНИ
37. НЧ ГР. ДИМОВО, ТАНЦИ
38. С.ВЕЛИКИ ИЗВОР/СЪРБИЯ/, ТАНЦИ
21.00-22.30 ЧАСА -  КОНЦЕРТ НА ДЕСИСЛАВА
22.30 ЧАСА - ДУХОВА ФОРМАЦИЯ
 „ЗАКС” ГР. СОФИЯ
 

15.06.2014Г. – /НЕДЕЛЯ/
НАЧАЛО 09.00ЧАСА - 
09.00-09.20 ЧАСА -  ОРКЕСТЪР, ГР. БЕЛОГРАДЧИК
09.20-09.30 ЧАСА -  ИСПАНСКИ ТАНЦИ , ГР. КУЛА
09.30-20.00 ЧАСА - ФОЛКЛОРНА ПРОГРАМА
 1. НЧ С.ГАРА ОРЕШЕЦ, ПЕСНИ
 2. НЧ ГР. КУЛА, ТАНЦИ
 3. НЧ С.СТАРОПАТИЦА, ПЕСНИ
 4. НЧ С.ТОПОЛОВЕЦ, ПЕСНИ,ТАНЦИ
 5. НЧ ГР. КРИВОДОЛ, ПЕСНИ
 6. НЧ С.ПУДРИЯ, ПЕСНИ
 7. НЧ С.ДОЛНО БЕЛОТИНЦИ, ПЕСНИ, ТАНЦИ
 8. НЧ ГР. ЗЛАТИЦА, ПЕСНИ 
 9. НЧ С.ВОДНЯНЦИ, ПЕСНИ
 10. НЧ С.ЛЕХЧЕВО, ПЕСНИ, ТАНЦИ
 11. НЧ С.МИТРОВЦИ, ПЕСНИ, ХУМОР
 12. НЧ С. ГОРНА ЛУКА, ПЕСНИ
 13. НЧ С.СМОЛЯНОВЦИ, ТАНЦИ
 14. НЧ С.БОРОВЦИ ОБИЧАЙ
 15. НЧ С.КОПИЛОВЦИ, ПЕСНИ
 16. НЧ С.СПАНЧЕВЦИ, ПЕСНИ, ТАНЦИ
 17. НЧ С.МЕЛЯНЕ, ПЕСНИ
 18. НЧ С. ГЪМЗОВО, ПЕСНИ, ТАНЦИ
 19. НЧ С.КАМЕННА РИКСА, ПЕСНИ
 20. НЧ С.ГАВРИЛ ГЕНОВО, ПЕСНИ
 21. НЧ С.ОХРИД ОБИЧАЙ, ТАНЦИ
 22. ДРУШТВО ПЕНСИОНЕРА „СУНЦЕ
НА ЕСЕН” ГР. КНЯЖЕВАЦ /СЪРБИЯ/, ПЕСНИ
23. НЧ С.ЖЕЛЕЗНА, ПЕСНИ
24. НЧ С. КОШАВА, ПЕСНИ, ТАНЦИ
25. ПК С. КОПИЛОВЦИ, ПЕСНИ
26. КМЕТСТВО ГР. ДУНАВЦИ, ПЕСНИ
27. ТА "МАЛИНАРКА", ГР. БЕРКОВИЦА, ТАНЦИ
28. НЧ С.САЛАШ, ПЕСНИ
29. НЧ С.СТАКЕВЦИ, ПЕСНИ
29. НЧ С.АНТИМОВО, ТАНЦИ
30. ПК С.СМОЛЯНОВЦИ, ПЕСНИ
31. ПК ГР. БЕЛОГРАДЧИК, ПЕСНИ, РАЗКАЗВАЧ
32. ФТС „ДУНАВ” ГР. ЛОМ, ТАНЦИ
33. КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКО ДРУШТВО
 ГР. КНЯЖЕВАЦ /СЪРБИЯ/, ТАНЦИ

 20.00-21.30 ЧАСА 
ГАЛАКОНЦЕРТ С УЧАСТИЕТО НА: 

ФФ„ТОРЛАШКИ НАПЕВИ” 
ГР. МОНТАНА

ФР „ЕТНОС” ГР. МОНТАНА
АНСАМБЪЛ „СЕВЕРНЯЦИ“ 

ГР. МОНТАНА
АНСАМБЪЛ „ЛЕВО ОРО“ 

ГР. МОНТАНА
КСТ„ОГОСТА ДЕНС“ 

ГР. МОНТАНА

КОЖНО  ВЕНЕРИЧЕСКО

Нещу между ногье ме сърби!
Ем сърбиме, ем ме и боли!
Целу ноч се драпам и не спим!
Лаесе при Джипито требе дим?
Да ме види, па да ме лекуе!
Само у село да се не чуе!
Я цръвив съм малко на жене!
Пустият адет си ме еде!
Ко жену погледнем обеднък
Се удръвим како клюн на щрък!
Сака ми се да гю заоратим,
После чак до ньи да гю изпратим!
Ако ме покани на кафе,
Значи работата е добре!
Че гю фанем, па че гю изгушим
Малко зорът да си поотушим1
До ютрото че си полежимо!
Че се нодемо, че си гълчимо!
Ама яле ко га загази !
Едън месец вече ме сърби!
На женуту нищо не казуем,
Траем си и на акъл си пцуем!
А разбере, усвет че ме дене!
За гушенье нема да помене!
Нема да ме пущи у одърът, 
Че се кутам некъде по кърът!
Що разбере ли се у селото 
Дек ми е отекло кереслото
с мен че поиду да си биу шегу!
Га ме виде, и от мен че бегу
да се не заразе и они!
От акъл тека си загази!
Пуста шуга, пуста да остане!
Те късмет! Бъш мене да ме фане!
Та сега да патим и срамуем!
Мани друго, ама и ядуем!
Моеше и дом да си седим!
Да си гушим мойту и да спим!
Зорът беше чуждо да дофанем, 
та от ньегаболес да прифанем!
Па и таа на дупе си не седа,
Фръцка се и све у чуждо гледа!
Реко да се пробам там и я!
Те ти чуждо, те сега беля!
Доктора че дирим. Срам не срам
Кво да прайм иначе не знам?
Ако сака да ме бъцка даже!
Или с нещо доле да ме маже!
Мое апчета да ми даде?
Белким се опрайм по-добре!
Излекуем ли се я еднуж,
И че станем най-добрият муж!
Дом, при мойту кротко че седим
И по чуждо нема да търчим!
Що да ме майтапе по селото
Че ми е отекло кереслото?
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Oбщина Чупрене получи подарък пожарна кола от Германия

Делегацията бе подробно 
запозната с проекта за из-
граждането на пазара, труд-
ностите, които са срещнали 
земеделските производите-
ли при инициативате и обя-
диняването им, рисковете, 
които са поели с този про-
ект и помощта на община-
та, която им е предоставила 
за ползване терена, който 
е бил с друго предназначе-
ние. Сега пазарът предлага 
всички стоки под една обща 
регионална марка и проек-
тът е успешен. 

- Предприятие за виноп-
роизводство в Гегенбах, 
обиколка на лозови масиви; 

- Винарната в Ортенберг;
Компания Херенкнехт за 

строителна техника в Шва-
нау; Компанията е постиг-
нала 80 % от световното 
производство на машини за 
прокопаване на тунели. Във 
фирмата работят над 4 000 
души, а стойността на го-
дишното му производство 
надвишава 1 милиард евро; 

- Среща с кмета г-н Бру-
дер в община Олсбах и по-
лучаване на дарение – пожа-
рен автомобил за г-н Костин 
- кмет на видинската общи-
на Чупрене.

Дарението за Чупрене 
решава важен за общината 

На работните срещи 
бяха обсъдени следните об-
ласти на сътрудничество:

- Възможности за про-
екти в сферата на селското 
стопанство / лозарство и зе-
ленчукопроизводство /;

- Съвместни проекти в 
сферата на образованието;

- Съвместни проекти в 

сферата на туризма.
Основен акцент от разго-

ворите на разговорите меж-
ду двамата областни упра-
вители бяха приоритетните 
оси за изготвяне на проекти 
на Дунавската стратегия. 

Област Видин беше 
представена като привлека-
телен регион за инвестиции 
в България. 

Взеха се следните реше-

ния:
1. Дареният автомобил 

да бъде транспортиран до 
община Чупрене от немски 
пожарникари през месец 
юли, 2014г. Разходите по 
транспортиране са за смет-
ка на община Олсбах, об-
ласт Ортенау.

2. Продължаване на съ-

трудничеството между две-
те области и разширяване 
на контактите между кме-
товете и представителите 
на бизнеса от двете области.

3. Покана от Областния 
управител на Видин инж. 
Кръстьо Спасов за посеще-
ние на делегация от област 
Ортенау, водена от област-
ния управител г-н Франк 
Шерер през 2015г.

Три години пенсионерски 
клуб в Чупрене

Пенсионерите от община 
Чупрене отпразнуваха своя 
3 – ти Рожден ден! 

С торта, фойерверги, 
песни, музика и танци съби-
тието бе отбелязано подоба-
ващо. Гости на празненство-
то бяха кмета на общината 
Ваньо Костин и много пен-
сионерски клубове от об-
ласт Видин и по далечни об-
щини. 

Господин Костин сър-
дечно поздрави всички пен-
сионери от близо и далеч, 
като им пожела много здра-
ве, дълголетие и да са все 
така творчески активни, и 
радостни още дълги годи-
ни! А пък те от своя страна 
му благодариха за неговата 
отзивчивост и грижовност 
към тях! 

Проект „Уикенд Северозапада” – 
Туристически форум Младежки дом, 

гр. Монтана
Какво кара хората да идват в нашия край през почив-

ката си и как можем да привлечем още туристи?
Община Монтана, Чипровци, Ружинци и Чупрене ис-

кат да развиват заедно културен, еко и селски туризъм. 
Издали са карта на обектите, брошури и пътеводители, 
имат и туристически пакети.

Брошурите включват всички възможности на всяка 
една от тези общини – уникалното, афтентичното, което 
привлича интереса на посетителите. Нашият край има 
твърде много манастири и други култови обекти. Хората 
проявяват голям интерес и към фестивалният туризъм, 
към възможностите за еко туризъм!

проблем, тъй като тя разпо-
лага с огромна горска площ 
и всяка година през летния 
период има рискове от по-
жари.

От страница 2
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След сполетялото община Чупрене бед-
ствие, предизвикано от падналите валежи, 
вероятността, местните водоизточници 
да са засегнати от наводненията, е голяма. 
Използването на вода от тях за питейно-
битови нужди в такава ситуация, крие риск 
от възникване на инфекциозни заболява-
ния. Водата във въпросните водоизточници 
трябва да отговаря на следните условия - да 
е прозрачна, без утайки, безцветна, да не съ-
държа видими плаващи вещества и да няма 
допълнителен мирис и вкус..

За предотвратяване на здравен риск, е не-
обходимо предварително обеззаразяване на 
водата чрез хлориране. Хлорирането на  во-
дата в кладенци може да се извърши по два 
начина:

 С предварително изчерпване на водата в 
кладенеца ;

Кладенецът се изчерпва с кофа или помпа, 
след което се изгребва тинята и около 10 см. 
от пясъка - до получаване на чисто дъно;

Стените на кладенеца се измиват с раз-
твор на хлорна вар /1 супена лъжица хлорна 
вар на 1 кофа вода/;

- Определя се обемът на кладенеца при 
максималното му напълване ;

- Необходимото количество хлорна вар 
за дезинфекция на определения обем вода, се 
изчислява като за 1 куб. м. вода се използват 
20 грама хлорна вар. Така се постига концен-
трация от 5 мг активен хлор на 1 л вода. Из-
численото по този начин количество хлор-
на вар, се разтваря в една кофа с вода и се 
изчаква, докато се утаи и се получи бистър 
разтвор;

- Избистреният разтвор се изсипва в на-
пълнения с вода кладенец, а утайката се из-
хвърля;

- Добавеният разтвор на хлорна вар се 
размесва добре с водата в кладенеца. Водата 
може да се използва след около 24 часа.

 Без изчерпване на водата в кладенеца
Приготвя се разтвор на хлорна вар с кон-

центрация от 20 до 40 мг/куб. м. активен 
хлор. За постигането й е необходимо да се 
използват 80 - 120 гр хлорна вар за 1 куб. м. 
вода. Приготвеният избистрен разтвор се 
сипва в кладенеца, като се размесва добре с 
водата. След 12-24 часа, кладенецът започва 
да се черпи, докато престане да се чувства 
миризмата на хлор.

 Обеззаразяване на малки количества вода
Най-често прилаганият начин на обез-

заразяване, е с белина, което се извършва по 
следния начин:

- Към 1 чаша вода / 250 мл / се прибавя 1 
чаена лъжица белина.

- От тази смес в съда с питейната вода 
се поставя по 1 чаена лъжичка - за всеки 10 
л вода.

- Ако водата е около 1 л, се капват по 5-7 
капки.

- Желателно е тази обработка да се из-
върши вечерта, а водата да се използва на 
следващия ден.

По материал на Регионална 
здравна инспекция Видин

Преди 50, преди 70  
преди 100 години  Май 
няма значение кога та-
кова нещо е сполетява-
ло хората! 

Важното е, че пото-
четата за миг се превър-
наха в огромни, водни  
лавини, заплашващи да 

отнесат всичко, което 
им се изпречи на пътя. 

И на дали има човек 
в общината, преживял 
този потоп, който да се 
съмнява в безгранична-
та сила на природата! 

Ще се повтори ли? 
Кога? 

Каква ще бъде сила-
та следващия път? 

Въпроси на които 
мнозина от нас знаят 
отговорите, но все не 
ни се вярва,че прогно-
зите на учените започ-
ват да се сбъдват. 

Предстои ни да ус-

тоим на безпределното 
природно могъщество. 

Предстои ни да пла-
щаме за безцеремонна-
та намеса в законите, 
създали живота на на-
шата планета!  

Г. Груев

На 03.05.2014 г. от 12:00 
часа в училищният двор, с. 
Чупрене се проведе футбол-
ния турнир в памет на Нико-
лай Тодоров – Ботев от село 
Чупрене. Около двадесетина 
човека – приятели и познати 
на Ботев взеха участие в тур-
нира. Наградата беше купа, 
подсигурена от Иво Марков – 
шеф на Управителния съвет 
на БФС – Видин.

Турнира ще се провежда 
всяка година и за в бъдеще!
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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 

Ягодите са винаги празнични, те 
са лято, слънце, гора, градина, но и 
нещо вкусно, полезно и ароматно. 
И трябва да се възползваме от това, 
докато трае техният сезон.

Смята се, че ако през лятото из-
ядем 10 кг от този прекрасен плод, 
през зимата можем да забравим за 
докторите. Един наистина прекра-
сен начин за укрепване на органи-
зма ни след дългата зима. Сладки-
шите с ягоди, които предлагаме са 
доста вкуснички, така че може да 
прибавите към менюто си следните 
рецепти с ягоди : 

Ягодов чийзкейк
250 г обикновни бисквити, 1 пакет
3 с. л. разтопен маргарин
1/2 ч. л. канела
2 с. л. пудра захар
1 пакетче желатин
250 г извара, 5 с. л. захар
200 г прясно мляко
1 с. л. лимонов сок
1 ванилия
1 буркан компот от ягоди
1/2 бурканче конфитюр от ягоди 

(сладко)

Бисквитите се начупват и се 
смилат, докато станат на трохи.Из-
сипват се в тава за торта, размесват 
се с разтопения маргарин, канела 
и пудра захар.Ягодите се отцеждат 
и пюрират. Размесват се с извара, 
кондензирано мляко, лимонов сок, 
захар и ванилия.Желатинът се смес-
ва с 4-5 с. л. от сока на компота. 
След като набъбне, леко се загрява, 
докато се разтопи напълно.Прибавя 
се към ягодовата смес, след което се 
сипва в тавата върху блата. Кейкът 
се поставя в хладилник и се оставя 
да се стегне за няколко часа.Конфи-
тюрът се загрява в малка тенджера 
и с него се намазва повърхността на 
охладения пай. Отново се поставя за 
1-2 часа в хладилник и се сервира.

Бърз шоколадов 
чийзкейк с ягоди

Необходими продукти
• За блата:
• 100-150 г шоколадови бисквити
•  100 г масло
• За крема:
•  300 г крем сирене
•  200 мл течна сметана
•  140 г кафява захар
•  100 г черен шоколад
•  1/2 ч.ч. нарязани ягоди
•  1 ванилия
• За заливката:
•  80 г черен шоколад
•  35 г масло
•  ягоди за украса
Начин на приготвяне
За блата: Смелете бисквитите на 

дребни трохи и добавете разтопено-
то масло. Разбъркайте добре, за да 
се овлажнят. Прехвърлете във фор-
ма за торта с падащо дъно (моята 
е с диаметър 23 см) или поставете 
регулиращ се ринг в сервизна чиния 
и оформете блат. 

Поставете в хладилника докато 
приготвите крема. 

За крема: Разбийте сметаната 
с миксер до почти твърда консис-
тенция. Прибавете захарта и леко 
разбъркайте (без миксер), за да се 

разтопят кристалчетата. Разтопете 
шоколада на водна баня и го изсипе-
те върху крема сиренето, разбъркай-
те добре с вилица. Получената смес 
прехвърлете при сметаната, добаве-
те ванилията и много внимателно 
хомогенизирайте с миксера двете 
смеси. Кремът трябва да е стегнат и 
да държи формата си. В случай, че 
нещо се обърка и крема не е стегнат 
може да добавите желатин. 

Добавете предварително измити-
те, подсушени и нарязани на ситно 
ягоди и съвсем внимателно разбърк-
вате с вилица. Не трябва да бъркате 
повече от нужното, за да не втечните 
сметановата основа и да не се раз-
мажат плодовете. Така приготвения 
крем изсипете върху бисквитената 
основа, заравнете и отново сложете 
в хладилника. 

За глазурата: Разтопете шоко-
лада и маслото на водна баня. Раз-
бъркайте ги внимателно и изсипете 
върху чийзкейка, като разстилате 
по повърхността с опаката страна 
на с.л. Ударете с ръка няколко пъти 
формата за да се изглади. Работете 
бързо, защото студения крем много 
бързо втвърдява шоколада. 

Декорирайте с ягоди и поставете в 
хладилника, за да се стегне напълно. 

* Чийзкейка може да се направи и с дру-
ги плодове, като боровинки, малини, къпини 
и др. 

* За по лесно чийзкейка се нарязва със 
затоплен нож (аз го потапях в гореща 
вода), така шоколадовата глазура не се 
начупва.


