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МЕСЕЧНО ИЗДАНИЕ НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ

Предприятието е имало 
множество актове за на-
рушения през последните 
години. Всички те са по-
стъпили в прокуратурата в 
Белоградчик, но нито един 
от тях няма решение.

„Само за последните 
няколко месеца са били из-
дадени общо 7 акта за ус-
тановени нарушения и не-
редности в предприятието. 
Съставените актове са били 
с препоръки за подобряване 
на условията за труд, както 
и затварянето на предприя-
тието до пълно отстранява-
не на нередностите в него. 
Въпреки това, нито едно от 
предписанията на експерти-
те не е спазено от ръковод-
ството и това е довело до 
зловещата трагедия.

Сред загиналите работ-
ници беше и синът на Ва-
лери Митков – Емил Ми-
тков. 

Местните хора разказ-
ват, че може да се е случи-
ло всичко. Предполагат, че 
присъствието на ръковод-
ството може да е било при-
чина нещо да се обърка, за-
щото именно, когато шефът 
идвал, ги карали да работят 
свръхактивно и да покриват 
почти невъзможни норми. 
А понякога, за да става това 
по-бързо, дори да „експери-
ментират с нови методи”. 
Работниците разказаха, че 
само огромната бетонна 
конструкция е предпазила 
селото от взривната вълна.

„Нещата стават формал-
но. За няколко месеца те 
правят инженер химик. Чу-
кове, отверки и стругове е 
професионалната техника”, 
обясни пред наш репортер 
работник в завод „Миджур”.

Взривната фабрика е 
собственост на фирма "Ви-
декс" АД. В този завод са се 
произвеждали взривни ма-
териали за граждански цели 
като например за минната 
добивна промишленост. За-

водът обаче е изпълнявал 
и услуги по утилизация на 
мини. Официално хората са 
работели на две смени, но 
според местни хора всъщ-
ност е имало и трета смяна. 
Завод “Миджур” е част от 
бившия военен комплекс 
“Пима” в Монтана, обявен 
в ликвидация през 2000 г. 
Тогава обособени части от 
него бяха обявени за про-
дажба. Предприятието за 
взривни вещества в Горни 
Лом бе продадено на фирма 
“Миджур 99”, мажоритарен 
собственик в което е инж. 
Валери Митков, съдружник 
на Христо Ковачки в мини 
“Чукурово”. Заводът е най-
голямото предприятие в об-
щина Чупрене.

През февруари 2010 г. 
в завода избухна силен 
взрив в цеха за амонит. Ра-
нени бяха 4 души. Тогава в 
завода се утилизираха 1,6 
милиона гръцки пехотни 
мини. Взрив в "Миджур" 
избухна и през 2002 година.

Две експлозии, след-
ствие от пожар, изпепелиха 
тогавашния цех за произ-
водство на тротил, но по-
страдали нямаше. В завода 
се унищожават 1 600 000 
гръцки мини. След прера-
ботката материалите от тях 
са влагани в производството 
на промишлени експлозиви. 
Според инж. Митков, тех-
нологията на утилизация е 
проста, защото устройство-

то на мините е елементарно. 
Няма изгаряне на експло-
зиви, няма замърсяване на 
околната среда, категоричен 
бе той по повод обвинения, 
отправени към фирмата от 
страна на НД Екогласност.

Фирмата е глобявана 
многократно за лоши усло-
вия на труд. В един от по-
следните актове се твърди, 
че има опасност от взрив и 
то непосредствена. 

„Незаземяването на ма-
шините би могло да доведе 
евентуално да експлозия и 
да застраши живота и здра-
вето , както на боравещите 
с конкретните съоръжения, 
така и на други работници 
и служители”, пише в акта.

Един от собствениците 

на фирмата – Валери Мит-
ков става през 2013 г. Велик 
Майстор на българските 
масони. Той е професор в 
Минно-геоложкия институт 
и се твърди, че има изклю-
чително добри контакти 
сред представителите на 
различните политически 
сили. Той е и сред управи-
телите на Сдружението на 
взривните инженери в Бъл-
гария.

На 04.10.2014 г./ събота/ 
от 13.00 часа на площада в 
село Горни Лом, бе отслу-
жена заупокойна молитва за 
загиналите при трагичния 
инцидент на 01.10.2014 г. 
в завод ”Миджур” с.Горни 
Лом .

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ

На 03 Октомври 2014 год., обявен за Ден на национа-
лен траур, Общински съвет Чупрене проведе извънредно 
заседание по повод трагичния инцидент в Завод „Ми-
джур” с.Горни Лом, където загинаха 15  човека, четирима 
от които живееха на територията на Община Чупрене:
1. ЕМИЛ ВАЛЕРИЕВ МИТКОВ – 29 г. от София
2. ВАЛЕРИ ПЕТКОВ ЦОКИН – 56 г. от Монтана
3. МИРОСЛАВ СЪЙКОВ ЧЕРНЕВ - 55 г. от София 
4. ИВАН ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ – 42 г. от Средогрив
5. ВЕНЕРА ЕВТИМОВА ГЕОРГИЕВА – 40 г. от Средогрив
6. МИЛКА ПЕТРОВА АНГЕЛОВА – 51 г. от Средогрив
7. МИХАИЛ ДИМИТРОВ ИЛИЕВ – 26 г. от Горни Лом
8. ПЛАМЕН ИВАНОВ ПЕТКОВ – 48 г. от Чипровци
9. ХРИСТО КАМЕНОВ БОРИСОВ – 28 г. от Монтана
10. ЦВЕТАН БОРИСОВ МИХАЙЛОВ – 39 г. от Монтана
11. РУМЕН АЛЕКСАНДРОВ РЪБИН – 44 г. от Монтана
12. ПЕТКО КОСТОВ ИВАНОВ – 59 г. от Чипровци
13. ПЕТЪР СИМЕОНОВ ПОПОВ – 57 г. от Монтана
14. КРАСИМИР ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ – 56 г. от Чипровци
15. ЕМИЛ ИЛИЕВ ИЛИЕВ – 33 г. от Монтана  

На заседанието беше изразена съпричастност към мъката 
и болката на семейства на загиналите и се взе решение да 
бъдат подпомогнати семействата на загиналите работници 
при инцидента в Завод „Миджур” с.Горни Лом, които жи-
вееха на територията на Община Чупрене, с по 2500 лв. на 
един човек, както следва: 

1. Павел Иванов Петров и Иван Иванов Петров от 
с.Средогрив – синове на загиналите Венера Евтимова Геор-
гиева и Иван Петров Георгиев –  5000 лв.

2. Ивана Ангелова Ангелова от с.Средогрив – дъщеря на 
загиналата Милка Петрова Ангелова – 2500 лв.

3. Димитър Илиев Димитров от с.Горни Лом – баща на 
загиналия Михаил Димитров Илиев – 2500 лв., 

които средства да бъдат преведени в открита за тази цел 
банкова сметка на всяко едно от лицата. 

Решение беше взето и за разкриване на Национална да-
рителска сметка за подпомагане на семействата на  заги-
налите в Интернешънъл Асет Банк АД – клон Видин, като 
постъпленията по сметката се разпределят ежемесечно, съ-
гласно Заповед на Кмета на Община Чупрене.  

Решението на Общински съвет Чупрене за подпома-
гане семействата на загиналите работници беше из-
пълнено своевременно от Кмета на Община Чупрене г-н 
Ваньо Костин.

Жестоката трагедия в Горни Лом почерни страната 
на 1-ви октомври и отне живота на 15 работници

В А Ж Н О  С Ъ О Б Щ Е Н И Е!!!
Община Чупрене , област Видин уведомява 

населението на общината, че отново са започнали 
телефонните измами.

Измамниците искат пари за пострадали близки.
При такова обаждане незабавно позвънете 

на близките си или на тел.112.    
    от общината
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В момента в Община Чупрене се извършва почист-
ване на речното корито.

Изгражда се кът за отдих и чешма над с. Чупрене

Програма за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2007 -2013 г.
Схема: CCI Number 2007CB16IPO006-2011-2

Преустройство на общинска 
сграда за кметство с. Върбово

Информация по Проект: 197 „Мост над планината” 
– Модернизация на местни културни центрове 

в трансграничен регион Чупрене – Пирот”; 
Договор №РД-02-29-208/22.04.2013 г.

ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА:
ВОДЕЩА ОРГАНИЗАЦИЯ: ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПАРТНЬОР: ДОМ НА КУЛТУРАТА ГР.ПИРОТ, РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ
ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 23.04.2013 Г. – 23.04.2015 Г.

На 22.10.2014 г. в заседателната зала на 
Община Чупрене по една от дейностите по 
проекта се проведе презентация на „Сред-
носрочна стратегия за трансгранично кул-
турно взаимодействие Чупрене – Пирот 
2014-2016 г.” и обсъждане на „Календар на 
културните събития на Община Чупрене за 
2015 година”. 

На форума присъстваха читалищни дей-
ци от община Чупрене, самодейци от село 
Чупрене, общински служители и гости от 

Дома на културата гр.Пирот, Република 
Сърбия. Сформиран беше комитет за кул-
турно сътрудничество между Община Чу-
прене и Дома на културата гр.Пирот.

Презентацията направи г-н Върбанов – 
главен експерт в „Национален фонд „Култу-
ра”. Гостите от гр.Пирот разгледаха ренови-
раната по проекта сграда на читалище „Хр.
Ботев” в с.Чупрене, след което на среща с 
кмета на общината обсъдиха и други вари-
анти за сътрудничество.

Община Чупрене с нова придобивка
Община Чупрене закупи със собствени средства вери-

жен багер за извършване на осигуряване проводимост на 
речните корита.

В момента тече подмяна на тротоарната настилка 
по главната улица в село Средогрив. Извършва се 
със собствени средства на Община Чупрене.

Приключи изпълнението на ремонта 
на сградата на бившата Здравна служба в 
с.Върбово за ново кметство. Това се нало-
жи, защото сградата на кметството се преу-
стройва в Защитено жилище. 

Изпълнител на обекта е фирма ЕТ „Гай-

даров 75”, която извърши цялостен външен 
и вътрешен ремонт на сградата. Финанси-
рането е със средства на общината – капи-
талови разходи за 2014 година. Терена око-
ло сградата е дрениран и предстои да бъде 
благоустроен.

НОВИНИ
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Чети с мен
На 25.09.2014 година в 

с.Чупрене Народно чита-
лище „Христо Ботев-1897“ 
и Основно Училище „акад.
Михаил Димитров“ се 
включиха в Националната 
инициатива „ЧЕТИ С МЕН“. 

Организатори на иници-
ативата са Министерството 
на културата, в партньор-
ство с Министерството на 
образованието и науката. 
Събитието се провежда в 
цялата страна под патро-
нажа на президента Росен 
Плевнелиев. 

В слънчевия следобед на 
25.09. работещите в чита-
лището, ученици, учители 
и родители се събраха на 
волейболното игрище в учи-
лищния двор, за да прочетат 
своята любима приказка. 
Децата разделени на две 
възрастови групи прочето-
ха своята любима приказ-
ка, след което я обсъждаха. 
Тази инициатива провокира 
интереса на първокласни-
ците, които изявиха жела-
ние да вземат книжка от 
библиотеката.

Венеция Рангеловска

Неоткритата тайна на Западна Стара планина

НАЦИОНАЛНИ ДАРИТЕЛСКИ СМЕТКИ за семействата на пострадалите от взрива на 1 октомври в с. Горни Лом

Пенсионерите от община Чупрене отбелязаха своя праз-
ник подобаващо. В Чупрене пристигнаха гости-пенсионе-
ри от пенсионерските клубове на съседните общини. 

По традиция вече трета година тук се вихри голям ку-
пон. Празнуващите бяха над 220 души. Оркестър се грижи 
за настроението на хората от третата възраст. 

Кмета на общината Ваньо Костин е техен гост и човекът, 
на когото те винаги могат да разчитат. С много уважение и 
внимание винаги подхожда към тях. В специално поздрав-
ление, той им по-
жела много здраве, 
радости , спокойни 
старини и дълголе-
тие, а те на свой ред 
му благодариха от 
сърце за грижите и 
вниманието! Да им 
пожелаем все така 
да са борбени и ве-
сели!!!

1-ви октомври – 

Ден на пенсионерите

Проект „Подкрепа за раз-
витие на регионален турис-
тически продукт и маркетинг 
на дестинация – общини 
Вършец, Берковица и Годеч”.

Община Вършец прове-
де регионален туристически 

форум на тема „Перспек-
тиви за устойчиво развитие 
на регионален туристиче-
ски продукт”. Трите общи-
ни представиха създадения 
общ туристически продукт. 
"Неоткритата тайна на За-

падна Стара планина”, който 
има за цел да популяризира 
територията  като единна 
туристическа дестинация. 
Представените възможности 
за туризъм предизвикаха се-
риозен интерес от страна на 

посетители и изложители.
Община Чупрене, както 

и община Белоградчик, и 
Чипровци също бяха пока-
нени на форума. Присъст-
ваха и други общини от 
Западна Стара планина. В 

хотел „Ата” бяха осигурени 
щандове, на които присъст-
ващите общини да покажат 
най-характерното, най-инте-
ресното и традиционното за 
всяка една от тях. Полезното 
бе съчетано с приятното!

За подпомагане на ПАВЕЛ ИВАНОВ ПЕТРОВ 
от с. Средогрив на 22 г. е открита сметка:
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД клон 
ВИДИН - BIC : IABGBGSF
IBAN BG43IABG74965000675900
ТИТУЛЯР НА СМЕТКАТА Е ПАВЕЛ

За подпомагане на ИВАН ИВАНОВ ПЕТРОВ 
от с.Средогрив на 5 г. е открита сметка:
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД клон 
ВИДИН - BIC : IABGBGSF
IBAN BG05IABG74964400676100
ТИТУЛЯР НА СМЕТКАТА Е ИВАН

За подпомагане на ИВАНА АНГЕЛОВА АН-
ГЕЛОВА от с.Средогрив на 18 г. е открита 
сметка:
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД клон 
ВИДИН - BIC : IABGBGSF
IBAN BG59IABG74965000676000
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На заседание на Об-
щински съвет при общи-
на Чупрене, проведено на 
06.10.2014 г., бе обсъден и 
приет „Общински план за 
развитие на Община Чу-
прене за периода 2014-2020 
г.”  – един от най-важните 
стратегически документи 
за развитие на общината 
през новия програмен пе-
риод. Общинският план 
е реализиран  в изпълне-
ние на проект 13-13-126 от 
15.01.2014 г.- „Въвеждане на 
механизми за мониторинг и 
контрол върху изпълнение-
то на политики на Община 
Чупрене”. Той се изпълнява 
по Оперативна програма 
„Административен капаци-
тет 2007-2013 г.”, финанси-
рана от Европейския съюз, 

чрез Европейския социален 
фонд. 

Фирма изпълнител на 
всички дейности, заложени 
в  проекта е, спечелилата 
обществената поръчка - 
„Електра Консулт” ЕООД.

Общинският план за раз-
витие е съобразен с всички 
национални  стратегически 

и планови разработки, 
имащи отношение към 
развитието на региона, 
както и с регламентите 
на Европейския съюз.

Проведени бяха кръг-
ли маси със заинтересо-
ваните страни – предста-
вители на бизнес средите, 
обществеността, неправи-

телствени организации, об-
щински съветници. 

В процеса на разрабо-

тване на плана, бе събрана 
и проучена актуална ста-

тистическа информация за 
социално-икономическо-
то, обществено и културно 
развитие на общината. Това 
даде възможност да се фор-
мулират основните цели, 
приоритети и мерки, за раз-
витие на общината в след-
ващия програмен период.       

Разработения план за 
развитие, се намира в пре-
ки отношения на коорди-
нация  и субординация, със 
съществуващите планови и 
програмни документи  за 
регионално развитие-съо-
бразен е с предвижданията 
на Националната и Област-
на стратегия за развитие, 
съгласуване на приорите-
тите на общинския план с 
тези на посочените страте-
гически документи.

Общински план за развитие на Община Чупрене за периода 2014-2020 

23 септември – В памет на загиналите за свободата 
на България в Горни Лом

Нека незабравяме тяхното родолюбие и саможертва. 
Поклон и вечна памет на героите!

К У РА Ж Л И Я

Целу ноч по двор нещо грома.
Я не излезо що ме беше стра!
До мене мойта само дава зор-
Бегай, мое да е некой пор!
А я си мислим – що не идеш ти ма?
Па я че доем с теб да те отимам!
Или су тенци, или су айдуци?
Като че се гачкаме със кютуци.
Блаю овцете, кокошкете креку,
 у кошаруту козете вреку.
Да се дигам, ръга ме жената.
Све ми напри на синьо ребрата!
А я чека, та чак кага се съмну,
Що мене много ме е стра от тъмну,
Доби кураж, галоши надену,
Кросното от килимът измъкну, 
нож у панталонете загньето,
узе манаруту от при кюмбето,
зави ногавицете и пойдо
да трепем я това начъшньо зло.
Пойдо от магазуту, при бурето.
Мину през кочинуту, при прасето.
У курникът кокошкете видо.
Овцете и козете обидо.
Кучето гледам, се е отвръзало.
Начъска некъде е избегало!
Кросното у стенуту изпраи,
манаруту до ньега остаи, 
и чак тегай дойде ми у акълът,
че не видо у курникът петълът.
За ньега ли начъска беше зорът?
Петлатога да отлечу от дворът?!

Публична инвестиционна програма 
“Растеж и устойчиво развитие 

на регионите” в Община Чупрене
Приключи изпълнението на реконструкция-

та на водопроводите на главните улици в трите 
села – Върбово, Търговище и Протопопинци, 
одобрени по ПИП “Растеж и устойчиво раз-
витие на регионите”. Подменени са азбесто-
циментовите тръби в участъка на реконструк-
ция с полиетиленови тръби с висока плътност. 
Подменени са и всички сградни водопровдни 
отклонения до оградните линии. Дължината на 
реконструираните водопроводи е съответно – в 
с. Върбово – 1260 м, в с. Търговище – 1400 м. и 
в с. Протопопинци – 1200 м. Монтирани са 19 
броя нови пожарни хидранти. 

Предстои асфалтиране на главните улици 
в трите села по други проекти и се очаква да 
няма аварии под новоположения асфалт.

Продължава работата по четвъртия одобрен 
проект – Център за настаняване от семеен тип 
в с. Върбово. 
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По Публичната ин-
вестиционна програма 
“Растеж и устойчиво 
развитие на региони-
те има одобрени на 
МРР, Агенция “Път-
на инфраструктура” 
2 500 000 лв. за обект 
“Път ІІІ-114 Лом-Дон-
дуково – Дреновец 
- Ружинци – Чупре-
не - м.”Бялата вода” 
– за ремонт на пътя в 
участъка от км.49+000 
до км.62+890”, което 

обхваща територията 
на Община Чупрене. 
В момента на пътя се 
изпълняват СМР, което 

обхваща – почистване, 
оформяне на банкети, 
канавки, изкърпване и 
асфалтиране на пътно-

то платно. 
Изпълнител на 

обекта е фирма „Вида 
път строй” Видин. 

По същата инвес-
тиционна програма 
община Чупрене под-
мени водопроводите 
по главните улици на 
селата Търговище и 
Протопопинци, които 
предстои да бъдат ас-
фалтирани. 

До края на годината 
трябва обекта да бъде 

ОПОЗНАЙ РОДИНАТА, ЗА ДА Я ОБИКНЕШ!
По стара традиция за Ден на общинаря Община Чупрене организира  4 –дневна екскурзия из 

Североизточна България. Посетени бяха морската столица Варна и курорта Златни пясъци, старата 
българска столица Плиска, градовете Шумен, Велико Търново и Балчик с техните забележителности 
и паметници на културата.

Към настоящия момент в община Чупрене се 
изпълняват два проекта за реконструкция, реха-
билитация и ремонт на общинска и държавна 
пътна мрежа.

Първият проект е “Рехабилитация и рекон-
струкция път VID 1180 /III-102/- махала Боста-
ните – Върбово – Чупрене /III – 114 от км 0+000 
до км10+400”. 

Проектът е финансиран от ДФ „Земеделие“  
Програма за развитие на селските райони, мярка 
321. Изпълнител на обекта е ДЗЗД „Обединение 
Еноинвест Чупрене 2014”, избран след проведе-
на процедура по ЗОП. Строителен надзор е фир-
ма „Геоексперт България” ЕООД София. Про-
ектът обхваща цялостно асфалтиране на пътя, 
включително през главната улица на село Вър-

бово, където се полагат нови бордюри и трото-
ари. Срокът на изпълнение е 60 календарни дни, 
считано от датата на откриване на строителната 
площадка. Договорената стойност на обекта е 1 
505 518 лв. без ДДС.

Изготвил: инж. Галина Каменова –  
директор на д-я „Обща администрация”

Информация за реконструкция, рехабилитация и 
ремонт на пътната мрежа на територията на общината

Одобрени 2 500 000 за ремонт

приключен.
С изпълнението на 

двата проекта на те-
риторията на Община 

Чупрене пътната мре-
жа на 100% ще бъде 
обновена.

ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ
ОТКРИ

НАЦИОНАЛНА 
ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА:

ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД 
клон ВИДИН

IBAN BG48IABG74963300401901
BIC :  IABGBGSF

Титуляр на сметката е ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ
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ЗДРАВЕ 
И ПРЕЗ 
ЗИМАТА

Рецептата, която сега ще ви дадем, 
става все по-популярна и вероятно поне 
един ваш познат вече я прилага.

Прави се много лесно и се състои от 
две съставки с почти магически свой-
ства – мед и джинджифил.

Два корена от джинджифил се обел-
ват и настъргват на ренде. Смесват се 
с половин килограм домашен пчелен 
мед. Разбърква се добре и се държи в 
хладилника.

От сместа се консумира по 3-4 пъти 
на ден по една супена лъжица, а вкусът 
е повее от зашеметяващ – сладко-пи-
кантен, сгряващо-вкусен.

Джинджифил ще намерите в био-
магазините или в големите супермарке-
ти, а за меда можете да се доверите на 
някой местен производител.

Кое за какво е полезно?
Кои са 10-те задължителни 

храни за зимата
Зимата е сезона, в който е възможно 

организмът ни да изпита недостиг на 
витамини. Ето и необходите храни за 
зимата - Това са зеле, тиквички, грах, 
портокали, кестени, боровинки, райска 
ябълка. 

Кратък списък 
на полезните храни
Кратък списък на полезните и добри 

храни, които могат да ви гарантират от-
лично здраве - боровинки, ягоди, овес, 
бадеми, черен шоколад, фъстъци, аво-
кадо. Намалете холестерола по естест-
вен начин. 

Здравословно меню за зимата
За да се храните правилно през зи-

мата, трябва да спазвате някои правила. 
Хранете се с топла храна. Наблягайте 
на бульони и зеленчукови супи. 

Български
домашен чийзкейк
Необходими продукти
 За блата: 400 г обикновени бис-

квити, 5 с.л. маргарин,
 За крема: 375 г крема сирене, 300 

мл сладкарска сметана, 3 с.л. (пълни) 
пудра захар

 За декорация: сладко от боровинки 
или друг плод 

Начин на приготвяне: Приготвяме 
блата. Смиламе бисквитите, смесваме 
ги с разтопения в микровълновата мар-
гарин. След като се получи хомогенна 
смес, покриваме дъното на съда, като 
притискаме много добре. Приготвяме 
крема. Разбиваме на сняг сладкарската 
сметана, прибавяме и крема сиренето. 
Бием за кратко на по-ниски обороти. 
Прибавяме и пудрата захар, разбърква-
ме много добре до получаване на хомо-
генна смес. Покриваме с крема бискви-
тения блат, заглаждаме повърхността. 
Най-отгоре намазваме със сладкото.

Бананово-
бисквитен сладкиш
Необходими продукти
 За бисквитената основа: 500 г 

обикновени бисквити, 125 г масло 
(маргарин), 2-3 с.л. какао, 1 ч.ч. пудра 
захар, 10 с.л. прясно мляко

 За банановия мус (крем): 4 бр. ба-
нани, 3-4 с.л. захар, 1 бр. белтък

Начин на приготвяне
За блата: Бисквитите се натрошават 

в купа. При тях се добавят пудрата за-
хар и какаото. Разбърква се, след което 
се добавя разтопеното масло и млякото 
и се бърка докато се получи хомогенна 
смес. Получената смес се изсипва в та-
вичка за торта и се слага в хладилник да 
стегне, докато правите банановия мус. 

За муса: Пасирате бананите заедно 
със захарта. След това слагате белтъка 
и разбивате с миксер за около 10 мину-
ти, до получаване на гъст крем. След 
това изсипвате крема върху бисквите-
ния блат и отново слагате в хладилник 
докато стегне.

Тирамису с 
кисело мляко
Необходими продукти: 
300 г безсолна извара, 
1 ч.ч. пудра захар, 
200 г кисело мляко, 
1 пакет сметана на прах (60 г), 
200-300 г бишкоти, 
2 с.л. кафе, 
1 ч.л. захар, 
1 и 1/2 ч.ч. вода, 
какао 

Начин на приготвяне
Смесват се изварата, захарта, сме-

таната и млякото. От тях се приготвя 
крем, като продуктите се разбиват с 
миксер за 5 минути до сгъстяване. От-
делно бишкотите се топят в изстинало-
то кафе, приготвено от 1 и 1/2 ч.ч. вода, 
2 с.л. кафе и 1 ч.л. захар. Бишкотите се 
редят в дълбок съд като след всеки ред 
се слага от крема. Отгоре се ръси обил-
но какао. 

Преди да се поднесе, сладкишът 
престоява няколко часа в хладилник.
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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 
Записване за дърва за огрев по 
кметства – 25.00 лв. куб.м.
Общината отдава и продава 
имоти на всички желаещи да 
работят земя.
Илиян Любенов от Горни Лом 
продава мед. тел.: 0889 110 593
Илко Здравковски от Горни Лом 
продава 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 


