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Протопопинци е малко село, оградено от ридовете на Западна Стара планина,
разположено на двата бряга на река Чупренска. Намира се на 17 километра от град
Белоградчик. Къщите са стари, едноетажни, в един ред и следват течението на реката.
Успоредно на реката преминава главния път. Някои са на по 100-150 години. Някои са
построени и леко обновени през 20 век. Атмосферата е запазена максимално
автентична. В селото има електричество, вода, телефонна връзка и обхват на мобилни
телефони.

В близост се намират няколко вира с дълбочина до 6 метра, които местните хора
наричат Големите Бобоци. В дворовете на някои къщи, както и в цялата околност има
скали, които са част от Белоградчишките скали, но с по-малки размери. Те са
разнообразни по цвят и форма. Един от най-високите върхове близо до селото върхове
е Петин-връх.

Смята се, че селото се е образувало по време на Османското робство, когато в тази
местност се заселват хора, които се занимават с отглеждане на овце. С течение на
времето населението на селото нараства. Съществуват две основни версии за
произхода на името на селото. Първата е, че селото е наречено на човек с име
Протопоп, а втората че произлиза от "про-" - против и "попинци" - попове.

В село Протопопинци се намира една от най-старите църкви в Северозападна България
- „Света Богородица“. В наши дни църквата е в лошо състояние и се нуждае от
възстановяване. Близо до селото се намират останки от съществувал в миналото
манастир.

община Чупрене се провежда турнир по футбол между селата. През 2003 г. футболният
отбор на селото, "Порто Протопопинци", печели първо място в общината.

През последните години в селото не се провежда събор.

В селото има училищна сграда, но в него през последните години не се обучават
ученици. В момента сградата на училището се използва от кмета на селото. На 1
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километър се намира един от най-прекрасните вирове в община Чупрене. Вирът е
обграден с високи скали.Този вир е взел много жертви(само един човек се отървал от
смърта на косъм).В селото се развива туризъм. Закопуват се много къщи. Също така са
развити земеделието и икономиката. В единия край на селото има ферма за отглеждане
и развитие на едни от най-прекрасни птици "щраусите".
Селото е обградено от планини ,равнини и "еко пътеки".
Футболът и риболовът са най-много развити от младото поколение...

Един от най-уважаваните кметове на селото е Иван Асенов Иванов.

43° 33' 45" N, 22° 45' E
Население: 68
Надм. височина: 327 m
Пощ. код: 3957
Тел. код: 09327
МПС код: ВН (Вд)

2/2

