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    Историята на хоровото дело в Нови 
пазар е част от духовния летопис на 
града. Той е изключително богат на 
факти и събития не само поради своето 
дълголетие, но и по своята мащабност.        

    В тези формации се включват мно-
гобройни участници. Известни са цели 
фамилии участници в хоровото изкуст-
во. Участието в хора създава престиж 
и авторитет за личността в малкия 
град. За своите съграждани той е друг 
“духовен човек”. 

   През 1876/77 год. в Нови пазар учи-
телства Петър Златев Груев, който ос-
тавя трайни дири в местната просвета 
и култура. Високо образован за време-
то си, притежаващ солидна култура, 
той по призвание е музикант. Умее да 
свири на цигулка. Пръв събужда инте-

реса на новопазарци към нефолклорна-
та музика. В класното училище Петър 
Златев преподава предмета музика. За 
първи път в училището е въведено нот-
но пеене. 

  Петър Златев организира в Нови  
пазар детски хора към църквата. Той е 
първият български автор на нотирани 
песни, пръв записва текст и мелодия на 
народни песни, пръв в 1873 год. Изда-
ва учебник по нотно пеене. 

   Хоровата музикална самодейност е 
уникална проява на националния ни 
дух. Не бива да забравяме, че като тра-
диция и постижения, хоровото дело от 
миналото е основата, върху която се 
гради съвременната ни хорова култура. 
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РЕМОНТ НА УЛ. “ХАН КРУМ” НОВИ ПАЗАР 

Новината за постановлението на МС   
съобщава кмета на Нови пазар  
г-н Георги Георгиев. 

/продължава на стр.5/ 

Интервю с г-жа Милка Данаилова - стр.2-3 

Един милион лева са отпуснати 

от МС за основен ремонт на  

ул. “Хан Крум” в град Нови пазар.  

145 ГОДИНИ ХОРОВО 
ДЕЛО В НОВИ ПАЗАР 

Из книгата “Магията на хоровото дело“ 

Училищен хор с диригент Йосиф Железов  

след 1930 г. 

Хорови празници  “Китка“ през 1988 г. 
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45 години сте на сце-
на. Коя е Милка Дана-
илова? 

Най-кратко казано, жи-
вяла съм живот отдаден 
на музиката. От дете 
съм запяла в училищни 
хорове, студентския и в 
градския смесен хор. 
През 1975 г. започнах 
работа като учител по 
музика в Плиска, къде-
то създадох хор “Лира“. 
Нямаше и два месеца и 
с огромно желание и 
много труд, подготвих-
ме с децата три руски 
песни по повод 7 ноем-
ври -  и така дойдохме в 
Нови пазар, да пеем в  
старото ни читалище, 
редом с новопазарските 
хорове. Това бе моята 
първа изява като дири-
гент. 
1979 г. започнах работа 
като учител в ЕСПУ 
“Васил Левски“ Нови 
пазар и отново създа-
дох хор “Лира”, за съ-
жаление, след мен в 
Плиска, вече нямаше 
хор. Бях по-уверена, 
след 4 години стаж и 6 
месечна школа в Плов-
див. Освен училищния 
хор, много голямо удо-
волствие ми доставяше 
и работата с групата за 
политически песни, ко-
ято имаше много изяви 
по това време, за един 
сезон над 40 изяви. За 
изграждането ми като 

диригент освен любов-
та ми към хоровата му-
зика, най-голяма роля 
са изиграли проф. Ма-
рин Чонев (Варна) и 
проф. Венета Вичева
(Шумен). Шансът и 
късметът, които имах 
дълги години да се уча 
от най-големите, да 
имам тяхната подкрепа, 
да имам от техния ре-
пертоар, е неоценим. 
Ще съм им вечно бла-
годарна. Друг голям 
диригент, от който съм 
се учила и съм била на 
курс при него е Захари 
Медникаров. Благода-
рение на проф. Чонев 
имах възможност да 
участвам и в междуна-
родни курсове за хоро-
ви диригенти в град 
Варна с лектори проф. 
Чонев и проф. от САЩ, 
Франция и Русия. 
От 1980 г. станах дири-
гент и на женски хор 

“Аспарухово ехо”, а от 
2001 г. и на мъжка хо-
р о в а  ф о р м а ц и я 
“Възрожденци“ към НЧ 
“Христо Ботев-1872“. 
Моята любов и всеот-
дайност, може би, са в 
основата на многото 
успехи и концерти, кои-
то съм имала през годи-
ните. 

С какви чувства пос-
рещате този юбилей? 

Връщайки се назад в 
годините - всяко учили-
ще, читалище, дори и 
предприятията имаха 
хорови състави. Днес, 
за жалост, не е така. Аз 
изпитвам удовлетворе-
ние и радост, че в на-
шия малък град съм съ-
умяла да запазя дълго-
годишните ни хорови 
традиции - 145 години, 
от които 45 г. и аз като 
диригент. Работила съм 

със стотици  деца, же-
ни, мъже, които са да-
вали всичко от себе си, 
вълнували са се от кра-
сотата и магията на хо-
ровата песен. Смятам, 
че съм допринесла за 
обогатяването на музи-
калната култура, на лю-
бителите на хоровото 
изкуство - изпълнители 

и слушатели. Горда 
съм, че имам достойни 
последователи, които 
обичат хоровото изкус-
тво и са верни на възг-
ласа на българските хо-
рове “Родна песен нас 
на век ни свързва“. 
Вярвам в силата и ма-
гията на музиката, вяр-
вам в любовта и тради-
циите! Боря се за тях! 

Хоровото пеене е ра-
бота в екип, дисцип-
лина и усилени репе-
тиции. Трудно ли е да 
се извлекат  индиви-
дуалните качества и 
да се съчетаят в едно 
колективно изпълне-
ние, до получаването 
на една завършена хо-
рова песен? 

Да се работи с хора по 
принцип е трудно.   
Когато се пее многог-
лас, това изисква освен 
индивидуални качества 
на хористите, да има 
баланс между партиите, 
да се спеят, разбира се, 
и дисциплина и усиле-
ни репетиции. Само-
дейците, с които работя 
сега са семейни с деца, 
с много ангажименти и 
е трудно, но те са поели 
ангажимент, имат лю-
бов към песента и така 
постигаме резултати. 

“ВЯРВАМ В СИЛАТА И МАГИЯТА НА МУЗИКАТА” 

 Милка Данаилова 

Учител/ Диригент 
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 Каква е формулата 
за успеха? 

Тайната на успеха, спо-
ред мен, е да имат ин-
дивидуални качества, 
любов към песента, 
усилени репетиции и 
добри взаимоотноше-
ния в състава. Изявите, 
за мен и самодейците, 
винаги са били стимул, 
за нов и по-добре под-
готвен репертоар. За 
това в работата си ви-
наги съм търсила и на-
мирала повече изяви, 
отколкото са изисквали 
от мен и съставите ми. 
Многото изяви винаги 
са били в основата на 
формулата на успеха. 

Трудно ли е днес да 
оцелява и да се разви-
ва един такъв колек-
тив? 

Трудно е от гледна 
точка на финансиране 
на изявите извън Нови 
пазар и когато няма 
изградена хорова шко-
ла, в която да започва 
от най -малката възраст 
до най-възрастните.  

Как усещате отноше-
нието на публиката и 
на обществото като 
цяло към вашето из-
куство? 

Хубаво е, когато си на 
фестивал и те слушат и 
оценяват хора, които 
имат отношение и раз-
биране към нашия 
жанр. В годините назад 
никога не сме пели на 
празен салон дори и на 
благотворителни кон-
церти, а такива сме 
правили доста. Изкуст-
вото се превръща в 
добротворчество, чрез 
б лаго твор ит е лн ите 
концерти. Много от 
концертите, които сме 
правили, са били в под-
крепа на конкретен чо-

век. “Да протегнем на 
Павел ръка“, “Да про-
тегнем на някой ръ-
ка“...“Децата спасяват 
света“ и т.н. 

Г-жо Данаилова, раз-
кажете ни повече за 
хор „Лира”. 

Хорът е сформиран 
през 2016 г. от жени на 
възраст между 28 г. и 
50 г., като всички певи-
ци са бивши хористки 
в детски хор “Лира“ 
към СОУ “Васил Левс-
ки“.  

Поводът за сформира-
нето на хора е чества-
нето на 140 годишни-
ната на хоровото дело 
в Нови пазар, коeто се 
състоя на 31 ноември 
2016 по повод деня на 
народните будители,  
4 5  г о д и н и  х о р 
“Аспарухово ехо“ и 40 
години творческа дей-
ност на диригента 
Милка Данаилова. 

След което са покане-
ни да участват в Пър-
вия национален фести-
вал на Коледната и Но-

вогодишна песен 2016 
град Хасково и в Ко-
ледния годишен кон-
церт на читалище 
“Христо Ботев – 1872“ 
град Нови пазар. 

Участие взимат и в 
Четвърти пролетен хо-
ров празник – Казан-
лък ( част от Нацио-

налната хорова иници-
атива на БХС “ Бълга-
рия пее 2017″. 

Хорът взима участие 
във всички общински и 
читалищни изяви в Но-
ви пазар. Почетни пър-
ви мести в X Национа-
лен събор на читали-
щата гр. Бяла 2018 и 
Празник на фолклорно-
то изкуство „Като жива 
вода“ в гр. Суворово. 

През 2019 г. хорът е 
носител на златни ме-
дали от Фестивал на  
патриотичната песен 
“Отечество“ , гр. Пле-
вен  и от XI Национа-
лен събор на читали-
щата гр. Бяла. 

Същата година, хорът 
грабва първа награда 
на IV Дистантен кон-
курс  “Нови гласове и 
песни“ гр. София на 
Фестивала на българс-
ката песен. Наградата 
бе връчена на концерт 
по повод деня на музи-
ката в НДК гр. София.  

През тази година учас-
тието на хора във фес-
тивалите в Плевен и 
Арбанаси, посвети на 
своята годишнина. 

За своите 5 години, 
съставът е с богат и 
разнообразен реперто-
ар, който включва об-
работен фолклор, цър-
ковно-славянски пес-
нопения, песни от на-
ши и чужди компози-
тори.  

Стара българска по-
говорка гласи ”Който 
пее, зло не мисли”. 
Актуална ли е и 
днес ?  

Тази поговорка има и 
продължение... “ ... 
който слуша да му 
мисли“. Да, аз мисля, 
че още е актуална. 

Послание към наши-
те читатели…  

Обичайте и подкрепяй-
те развитието на хоро-
вото дело в града ни, 
било като изпълнители, 
спонсори или слушате-
ли, ценители, защото 
музиката може да бъде 
лек и удоволствие в 
живота. 

Музиката е велик обе-
динител и невероятна 
сила, която кара хора-
та, въпреки различията 
си, да имат общо по-
между си.  

Интервю на 
Силвия Йорданова 
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Денят на народните 

будители е официален 

български празник, 

който се чества всяка 

година на 1 ноември. 

Това е празник на 

всички будни и актив-

ни българи, на всички 

учители, писатели, 

поети, културни дей-

ци със стремеж към 

образование, духов-

ност, национален дух 

и книжнина. 

     През 1922 г .  

Стоян Омарчевски — 

министър на народно-

то просвещение в пра-

вителството на Алек-

сандър Стамболийски 

внася предложение в 

Министерския съвет 

за определянето на 1 

ноември като Ден на 

народните будители.  

     На 31 октомври 

1922 г. излиза поста-

новление на Минис-

терския съвет за обя-

вяване на празника.   

На 3 февруари 1923 г. 

цар Борис III подпис-

ва закона за въвежда-

нето на Деня на на-

родните будители. 

Три години след под-

писване на Ньойския 

договор българското 

общество изпитва ост-

ра нужда от духовни 

стимули и ги намира в 

наследството от идеи 

на най-мъдрите бълга-

ри. Прокламацията за 

Деня на народните 

будители: „Нека Де-

нят на Св. Йоан Рилс-

ки да се превърне в 

Ден на народните бу-

дители, в празник на 

големите българи, за 

да събуди у младите 

здрав смисъл за съ-

ществуването и инте-

рес към дейците на 

миналото ни.“ 

    През 2019 г. екипът 

на библиотека ,,Иван 

Радов„ при читали-

ще ,,Христо Ботев - 

1872” осъществи ед-

но ,,Пътешествие в 

миналото”, като обяви 

конкурс за препис на 

произведението, на 

един от най-големите 

ни будители Паисий 

Хилендарски и него-

вата ,,История Славя-

нобългарска”. Учас-

тие взеха 6 ентусиас-

ти, които с голямо же-

лание преписаха твор-

бата. Отличена с наг-

рада беше Симона 

Миленова Евгениева 

за направения препис  

- красиво, четливо, 

старателно и в срок. 

   Всички преписи се 

съхраняват в читалня-

та на библиотеката. 

ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ 

Мария  Иванова 

БЕЛЕЖИТИ ДАТИ 
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     И н в е с т и ц и о н е н 

проект „Основен ре-

монт на части от улич-

ната мрежа на терито-

рията на община Нови 

пазар” смята да реали-

зира общинската адми-

нистрация. 

     Неговата цел е по-

добряване на инфраст-

руктурата и характе-

ристиките на улична 

мрежа. Осигуряване на 

достъпна архитектурна 

среда, създаване на 

комфорт и безопасност 

за хората. Повишаване 

на инвестиционната 

атрактивност и подпо-

магане на балансира-

ното икономическо 

развитие на града и 

общината. Повишава-

не на безопасността на 

движението. Стой-

ността на проекта е 3 

501 520 лв. 

     За осигуряване на 

необходимите средст-

ва от местната адми-

нистрация предлагат 

да се изтегли банков 

кредит до 3 500 000 лв. 

с максимален лихвен 

процент 2.5%, който 

да се изплаща в тече-

ние на 7 години. 

     Инвестиционният 

проект „Основен ре-

монт на части от улич-

ната мрежа на терито-

рията на община Нови 

пазар” е публикуван на 

електронната страница 

на Община Нови па-

зар. Предложения по 

него могат да се пра-

вят писмено в дело-

водството на общинска 

администрация или на 

електронен адрес: 

npazar@icon.bg . 

     Кметът на Община 

Нови пазар кани мест-

ната общност – граж-

дани, обществени ор-

ганизации и юридичес-

ки лица, които имат 

регистрация, осъщест-

вяват дейности и полз-

ват услуги на терито-

рията на община Нови 

пазар, на обществено 

обсъждане на предла-

гания инвестиционен 

проект. 

      Публичното об-

съждане ще се състои 

на 29 ноември от 13.00 

часа в многофункцио-

налната зала в сградата 

на Общинска админис-

трация-Нови пазар, ул. 

„Васил Левски” № 3. 

То ще се проведе при 

спазване на въведени-

те противоепидемични 

мерки. 

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР ПОДГОТВЯ ИНВЕСТИЦИОНЕН 

ПРОЕКТ НА СТОЙНОСТ ТРИ МИЛИОНА И ПОЛОВИНА 

ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦА  
“ХАН КРУМ” В ГРАД НОВИ ПАЗАР 

  “Уважаеми  

съграждани, 

Преди 2 години поех 

ангажимент да осигуря 

финансиране за ре-

монт на една от най-

натоварените и в съ-

щото време най-

амортизирана улица в 

града ни. 

С радост Ви съобща-

вам, че Община Нови 

пазар, ще получи 1 

млн. лв. за основен ре-

монт на водопроводна 

мрежа, бордюри, тро-

тоари и полагане на 

нова пътна настилка на 

улица „Хан Крум“ в 

града. 

Това стана факт с пос-

тановление № 376 от 

05.11.2021 година на 

Министерски съвет. 

Очаквам ремонтните 

дейности на улица 

„Хан Крум“ да започ-

нат през пролетта на 

2022 година. 

Изключително съм 

щастлив да заявя, че 

обещаното и поетия 

ангажимент, преди две 

години, само след ня-

колко месеца, ще влезе 

в  г р а ф а т а 

„Изпълнено !” 

Източник: Община Нови пазар 
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В ХОД Е ПЪЛНО ПРЕОБРАЗЯВАНЕ НА ПГ ПО 

СЕЛСКО СТОПАНТСТВО В НОВИ ПАЗАР 

На 20.10.2021г. в сгра-

дата на Община Нови 

пазар се проведе ин-

формационно събитие 

– начална пресконфе-

ренция и официална 

церемония „Първа коп-

ка” за откриване на 

строителна площадка 

п о  п р о е к т 

BG16RFOP001-3.002-

0 0 4 7 - С 0 1 

„Подобряване на обра-

зователната инфраст-

руктура, чрез въвежда-

не на мерки за енергий-

на ефективност и обно-

вяване сградата на 

Професионална гимна-

зия по селско стопанст-

во гр.Нови пазар”. 

Реализирането на про-

екта е в изпълнение на 

Административен до-

говор за предоставяне 

на безвъзмездна фи-

нансова помощ на об-

ща стойност 1 300 

000,00лв., от които 1 

105 000,00лв. финанси-

ране от ЕС и 195 

000,00лв. национално 

финансиране. 

Средствата са осигуре-

ни от Европейски Фонд 

за регионално развитие 

по ОПРР, приоритетна 

ос 3:„Регионална обра-

зователна инфраструк-

тура”, 

п р о ц е д у р а : 

BG16RFOP001-3.002 

„Подкрепа за професи-

оналните училища в 

Република България”. 

 

Проектът включва дей-

ности за подобряване 

на материално техни-

ческата база и въвеж-

дане на енергийната 

ефективност на Профе-

сионална гимназия по 

селско стопанство 

гр.Нови пазар, допри-

насящи за цялостната 

модернизация на конк-

ретната образователна 

инфраструктура. 

За подобряване на 

енергийната ефектив-

ност на сградата са 

предвидени следните 

мерки: 

Топлинно изолиране на 

външните стени; 

Изолиране на фасада с 

вертикални негорими 

ивици; 

Подмяна на дограмата 

със система от PVC 

профил и стъклопакет; 

Топлинно изолиране на 

скатни стоманобетонни 

покриви с минерална 

вата; 

Подмяна на отоплител-

ни тела в сградата; 

Повишаване ефектив-

ността на котелната 

инсталация, въвеждане 

на система за автома-

тично управление на 

процесите, смяна на 

горивната база; 

Подмяна на осветител-

ните тела с нови енер-

госпестяващи. 

За обновяване на сгра-

дата и пригаждането и 

към съвременните нор-

ми за достъпна среда 

както и за пожарна и 

аварийна безопасност 

са предвидени следни-

те мерки: 

Ремонт на покрив; 

Подмяна на улуци, во-

досточни тръби и лама-

ринени обшивки и по-

ли на покрив; 

Доставка и монтаж на 

мълниезащита по пок-

рив. 

Осигуряване на дос-

тъпна среда – Закупу-

ване и доставка на уст-

ройство за изкачване 

на стълби; 

Закупуване и доставка 

на инвалидна количка; 

Изграждане на тоалет-

на за инвалиди на все-

ки етаж; 

Подмяна на стълбищен 

парапет на главния 

вход на сградата. 

Предвидени мерки за 

пожарна и аварийна 

безопасност: 

Подмяна на съществу-

ващите входни врати с 

врати с антипаник бра-

ви; 

Преграждане на верти-

калните комуникации 

със стени с клас на по-

жаробезопасност EI 90, 

и димоуплътнени само-

затварящи се врати; 

Демонтаж на същест-

вуващата дървена лам-

перия в стълбищни 

клетки, коридори и 

други евакуационни 

пътища; 

Изграждане на пожаро-

известителна инстала-

ция в столова; 

Направа на вертикални 

негорими ивици по фа-

сада. 

Източник: Община Нови пазар 



    На тържествена це-

ремония, организира-

на от членовете на 

пенсионерски клуб 

„Възраждане“, Георги 

Георгиев преряза лен-

тата на новопострое-

ния пенсионерски 

клуб в Нови пазар. 

    Клубът се намира 

на улица „Хаджи Ди-

митър“ и беше пост-

роен за 10 месеца с 

общински средства. 

   Така обещаното, 

п р еди 2 години, 

от градоначалника Ге-

оргиев, днес, е вече 

факт. 

   Сред поканените 

официални гости бяха 

и заместник-кметът 

Златина Таскова, как-

то и председателят на 

Общинския съвет 

Иван Ганчев. 

   Домакините пос-

рещнаха гостите си с 

хляб и сол, след което 

ги поканиха на кратка 

музикална програма в 

новия им клуб. 
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Източник: Община Нови пазар 

     Завърши I етап на 

ремонтно- възстанови-

телните дейности на 

река Крива, по проект 

“КОРЕКЦИЯ НА 

РЕЧНОТО КОРИТО 

НА РЕКА КРИВА В 

ГРАД НОВИ ПАЗАР”, 

който започна през 

месец август 2020 го-

дина. 

     Извършени бяха 

дейности по почиства-

не на речното корито 

от наноси и растител-

ност. Саниране на пе-

шеходните мостове. 

Повдигане на нивото 

на подпорна стена 

на коритото и нап-

рава на ново бето-

н о в о  к о р и т о 

(дъно). Саниране и 

торкретиране на 

коритото на река-

та. 

    Комисия от Регио-

нална дирекция за на-

ционален строителен 

контрол одобри и 

прие извършеното до 

този етап, след което 

имаме издаден Aкт 16. 

    Изпълнител на про-

екта е „Консорциум 

Билд проект 2020”, а 

надзора е от „Консулт 

64” ООД от гр. Шу-

мен. 

    На II етап са зало-

жени следните дей-

ности: почистване и 

оформяне на речното 

корито, изграждане на 

бетонови стени с пара-

пети, от двете страни 

на реката, саниране на 

двата моста по улица 

„Вл. Заимов“ и 

„Стефан Караджа“, 

както и изграждане на 

улично осветление, 

ЗАВЪРШИ I И ЗАПОЧНА II ЕТАП НА РЕМОНТНО-

ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА РЕКА КРИВА 

КМЕТЪТ ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПРЕРЯЗА ЛЕНТАТА НА 

НОВИЯ ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ “ВЪЗРАЖДАНЕ” 

Източник: Община Нови пазар 
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Габриела Николова е 

състезател на спортен 

клуб „Стихия“ Нови 

пазар и националния 

отбор на Българската 

карате киокушин фе-

дерация. 

Само преди дни тя 

спечели бронзов ме-

дал за България от 

Световното първенст-

во на KWF, което се 

проведе в Краков, 

Полша. 

Родните каратисти 

завоюваха две светов-

ни титли и общо 11 

медала. Страната ни 

бе представена от об-

що 24 бойци.  

Със злато триумфира-

ха Теодора Попова и 

Моника Стоянова. 

Двете записаха по три 

победи в категориите 

си. Попова ликува с 

първото място при 

над 60-килограмовите 

16-17 годишните мо-

мичета. Стоянова 

стигна до титлата в 

изцяло български фи-

нал в същата възрас-

това група, но катего-

рия до 50 кг. Тя побе-

ди Николинка Боя-

джиева. 

С медала на Бояджие-

ва сребърните отли-

чия за България са об-

що три. Финали игра-

ха Виктор Колев и 

Василена Петкова. 

Шестима родни пред-

ставители пък се оки-

чиха с бронз – Габри-

ела Николова, Никол 

Найденова, Адриян 

Добрев,  Николай 

Станчев, Неджми Бо-

зов и Тодор Крушков. 

В Световното първен-

ство на KWF участват 

690 състезатели от 

над 30 държави, като 

има представители от 

пет континента – Ев-

ропа, Азия, Африка, 

Северна Америка и 

Южна Америка. На 

първенството в Кра-

ков бяха раздадени 

общо 46 комплекта 

медали. 

ГАБРИЕЛА НИКОЛОВА ОТ СПОРТЕН КЛУБ “СТИХИЯ”  
ГРАД НОВИ ПАЗАР СПЕЧЕЛИ МЕДАЛ ЗА БЪЛГАРИЯ 

За поредния успех на 

боеца, ни съобщава 

треньора Иван Безус: 

“11 медала от които 4 

златни спечели Бъл-

гарския национален 

отбор за кадети, юно-

ши и младежи до 21 

години на Европейс-

кото първенство в 

Орадея – Румъния. 

За наша радост Фатих 

Фаик спечели бронзо-

вия медал в категория 

до 80 кг при младежи-

те, като показа много 

технична и ефективна 

игра. Първите две сре-

щи срещу украинец и 

латвиец Фатих спече-

ли още в редовното 

време съответно с ва-

зари и ипон. 

На полуфинала игра с 

представител на Унга-

рия, като в редовното 

време Фатих водеше 

боя и имаше по-

активна и технична 

игра. На последвалото 

продължение обаче, 

едно кратко отпускане 

позволи на съперника 

да спечели срещата, а 

от там и шампионска-

та титла в категория-

та. 

Най-важното, което 

остана за нас, е натру-

пания ценен опит и 

увереност, че сме на 

правилен път в подго-

товката си, както и 

натрупаното самочув-

ствие, че шампионс-

ката титла заслужено 

можеше и да е наше 

притежание. 

Дано да сме здрави, за 

да продължим пътя по 

който вървим за спор-

тната славата на на-

шия град и България. 

Освен стандартните 

благодарности към 

всички, които ни под-

крепят, искам специ-

ално да благодаря на 

Сенсей Даниел Ди-

митров и всички кара-

теки от гр. Шумен, 

които помогнаха за 

добрата подготовка на 

Фатих за това състеза-

ние.“ 

БРОНЗОВ МЕДАЛ ЗА ФАТИК ФАИК  
НА ЕВРОПЕЙСКОТО ПЪРВЕНСТВО ЗА МЛАДЕЖИ 

Източник: Община Нови пазар 
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   Децата, посещаващи 
Център за обществена 
подкрепа, тази година, 
предприеха едно по-
различно и увлекател-
но занимание, с което 
да отбележат деня от 
приемането на Конвен-

цията за правата на де-
тето.  
   С помощта на воде-
щите педагози, потре-
бителите преписаха 
Конвенцията за права-
та на децата, адаптира-
на версия за тях, изда-
ние на Уницеф.   
   Включиха се голяма 
част от потребителите. 
Беше предизвикателст-
во и интересно мероп-
риятие, в продължение 
на две седмици всеки 
да отдели време да за-
пише на предоставения 

му лист, отделен член 
от детския закон.    На-
дяваме се, че процесът 
на преписване на Кон-
венцията за правата на 
децата, се е превърнал 
в обсъждане на доку-
мента с подходящи ко-
ментари, запитвания и 
получени отговори. 
Очакваме, че този мо-
мент е достигнал и до 
родителите им, когато 
са споделили за ежед-
невните си преживява-
ния.  

Чрез този процес, на 
преписване на Конвен-
цията, искахме да под-
крепим децата в опоз-
наването и осъзнаване-
то на техните права. А 
това да се  превърне и 
в отговорност, както 
към собствените права, 
така и към правата на 
всяко дете и на всеки 
човек.   Благодарим на 
децата, които се вклю-
чиха и подкрепиха на-
шата инициатива!  

КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО 

   Конвенцията за пра-
вата на детето е приета 
от Общото събрание на 
Организацията на Обе-
динените нации на 
20.11.1989 г. Ратифици-
рана е от Великото на-
родно събрание на Ре-
публика България през 
1991 г.  

    Конвенцията урежда 
граждански, политичес-
ки, социални и иконо-
мически права на дете-
то, които се прилагат 
при спазване на четири 
ръководни принципа: 

- недопускане на диск-
риминация; 

- постигане на най-
добрият интерес на де-
тето; 

- всяко дете има право 
на живот, оцеляване и 
развитие; 

- право на децата на 
участие и изслушване. 

    Голяма част от пра-
вата на децата са дефи-
нирани в Закона за зак-
рила на детето, той е 
основополагащия при 
обсъждане на въпроси 
касаещи най-добрия 

интерес на детето.  

   Всяко дете има права 
и носи отговорност да 
уважава  правата и на 
другите. 

  С д р у ж е н и е 
„Асоциация ЕС-О-ЕС 
жени и деца преживели 
насилие“ работи в сфе-
рата на правата на дете-
то, в партньорство с 
Отдел „Закрила на де-
тето“, учебни заведения 
и други.  

   Институциите е нуж-
но да подкрепят и раз-
бират децата, да ги изс-
лушват и помагат при 
решаване на възникна-
ли проблеми. Нашата 
цел е да научим децата 
да споделят за нуждите 
си и да знаят къде да 
търсят съдействие.  

   Основно право на 
всяко дете е да расте в 
семейството си, съв-
местно с родителите 
си.  

Семейната среда е най-
благоприятна и сигурна 
за отглеждане и за раз-
витие на детето, а роди-
телите са най- важните 

хора, които го обичат и 
закрилят.  

    Децата имат право на 
достъп до безплатно 
образование и да има 
възможност да ходи на 
училище.  

   Правото на достъп до 
здравни грижи касае-
щи децата, е жизнено-
важно. Всяко дете има 
право да расте и се раз-
вива здравословно. В 
България децата имат 
достъп до безплатни 
здравни грижи.   

    Право на детето на 
свобода на изразява-
не, като изказва мнение 
по всички въпроси кои-
то го касаят и не трябва 
да се омаловажава мне-
нието му.  

   Децата имат право 
чиста околна среда, 
право на игри, култур-

ни дейности, почивка.  

Закрила от всички фор-
ми на насилие, злоу-
потреба и небрежно 
отношение,  както в 
семейството така и в 
обществото. Децата да 
бъдат запознати с фор-

мите на насилие, раз-
познаване на белезите 
на насилие и телефони 
и адреси, където могат 
да получат закрила.  

    Обществената среда, 
която искаме да изгра-
дим за децата си, пра-
вилно е да се основава 
на уважение, на дос-
тойнство и на зачитане 
различието на всяко 
дете. Среда, неприми-
рима към насилието 
над деца, която се стре-
ми да гарантира щаст-
ливо детство на всяко 
от тях. В основна грижа 
на обществото ни тряб-
ва да се превърнат дет-
ското благосъстояние и 
благополучие, както и 
правото на всяко дете 
на семейство и на се-
мейна подкрепа. Да по-
могнем на всяко дете 
да се чувства ценено и 
да вярва в способнос-
тите си. 
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“ПАСИАНСЪТ НА АРХАНГЕЛИТЕ”, МАРИЯ ЛАЛЕВА 

    „Пасиансът на арханге-
лите“ е книга за греха и по-
каянието. Обяснение в лю-
бов към живота. След успе-
ха на първия си роман 
„Живот в скалите“ Мария 
Лалева поема по нов път в 
литературата. Предлага иг-
ра на карти. Пасианс, в кой-
то смъртта и прошката се 
срещат. Пасиансът е игра 
на търпение. В живота сми-
рението е ключът към щас-
тието.   

    Главната героиня минава 
през множество изпитания, 
срещи и раздели, преди да 
създаде семейство и да оси-
нови две момичета. Съдба-
та е отредила дарбата да 
разгадава стъпките на чове-
ка, редейки пасианс с тесте 
старинни странни карти, и 
да разкрива отклоненията 
на хората от предначерта-
ния план на душите им. 

Животът я сблъсква с рож-
дената майка на двете оси-
новени дъщери, на която тя 
разкрива тайните си, преди 
да умре. Конфликтът между 
двете сестри, оплетени в 
любовен триъгълник, и съд-
бата на извънбрачното дете, 
родено от забранена любов, 
са в основата на тежки из-
бори и сериозна вътрешна 
трансформация на остана-
лите герои. Огромна роля в 
историята изиграва изхвър-
леното на улицата куче, ко-
ето не просто спасява живо-
та на един от главните ге-
рои, но и го провокира да 
открие истинските ценнос-
ти в живота.  

    Човешкият свят, разде-
лен на черно и светло, ад и 
рай, лъжа и истина, его и 
душа се разкрива чрез исто-
рия, наситена с предизвика-
телства и болка.  

Най- четена книга в библиотеката 

“ТРИУМФЪТ НА КУЧКИТЕ”, ВЕНЕТА РАЙКОВА 

   Виктория не търсеше 
любовта, докато не 
срещна Костов. Но 
страстната им любов го-
реше като огън и отвори 
рани… Ще намерят ли 
отново път един към 
друг Виктория и Костов 
и ще продължи ли тях-
ната драматична любов-
на история? Три години 
по-късно известната те-
левизионна водеща е из-
правена пред важно ре-
шение – този мъж владее 
всяка нейна мисъл и два-
мата не могат да устоят 
на чувствата си. 

   През това време враго-
вете на Виктория в теле-
визията не се спират 
пред нищо, за да й нав-
редят – на сцената изли-
за младото поколение 

кучки! 

   Каква е съдбата на 
звездното трио нераздел-
ни приятелки – фолкз-
вездата Александра, 
бившата мис, омъжена 
за футболна легенда, 
Габриела и Виктория, 
водеща и продуцент на 
най-гледаното предава-
не? Ще останат ли все 
така близки, или улиса-
ни в преследването на 
личното си щастие, ще 
се разделят? Отговорите 
на всички тези въпроси 
ще откриете в продълже-
нието на бестселъра 
„Триумфът на кучките“, 
който разби класациите 
по продажби с появата 
си и продължава да се 
радва на завиден чита-
телски интерес.  
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Всеки първи и трети петък на месеца  

от 08:00 до 12:00 часа. 

Записване за приемния ден - на пропуска 

 на общинска  администрация. 

ПРИЕМЕН ДЕН НА КМЕТА 

ТВ програма “Часът на Нови пазар” се 
излъчва понеделник, сряда и петък от 
18.00 часа по кабелната телевизия, на 
мястото на “Фолклор ТВ” от аналоговия 
сигнал. 

ТВ ПРОГРАМАТВ ПРОГРАМАТВ ПРОГРАМА   

ЧАСЪТ НА НОВИ ПАЗАРЧАСЪТ НА НОВИ ПАЗАРЧАСЪТ НА НОВИ ПАЗАР    

Читалищна библиотека “Иван Радов” град Нови пазар 

ОНЛАЙН КОЛЕДНА ИГРА 

 

Скъпи, любители на книгите! 

С много настроение и усмивки, стартираме 

нашата Коледна игра.  

Подарете си книга за Коледа. Или подарете 

книга на ваш близък човек...  

Как? Много е лесно! 

Участвай в нашата томбола, за да спечелиш 

книгата  

 "Всичко, което искам за Коледа"  

от Джоана Болури 

Напишете вашето пожелание  за Коледа 

или продължете изречението  

"Всичко, което искам за Коледа е...", като 

коментар под публикацията ни  

във Фейсбук. 

 

Всички, участвали в играта в периода 

16.11.2021г. до 16.12.2021г.,  

участват в томбола за спечелването 

 на книгата. 

Успех на всички! 

 

https://www.facebook.com/bibliotekanp 
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ПЪТЕШЕСТВИЕ В МИНАЛОТО НА НОВИ ПАЗАР  
С УЧЕНИЦИТЕ НА Г-ЖА ДИДКА  ЯНЧЕВА  ОТ СУ “ХАН ИСПЕРИХ” 

Учениците от 2 “а” 

клас с класен ръково-

дител г-жа Дидка Ян-

чева участваха в един 

по-различен урок по 

“Околен свят” на тема: 

“Нови пазар-минало, 

настояще и бъдеще”. 

Виртуален екскурзовод 

беше Мария Тодорова 

от археологическия 

музей в град Плиска, а 

също така и родител на 

Михаела от същия 

клас.  В нова обстанов-

ка и в приятна компа-

ния учениците се раз-

ходиха по улиците на 

Ени пазар, часовнико-

вата кула и килийното 

училище. Научиха  

девиза на Нови пазар: 

“И все по-нов бъди!” 

“ЖИВОТЪТ В МОЕТО СЕМЕЙСТВО” 
КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА И ЛИТЕРАТУРНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ  

 По повод “Денят на християнското семейство”, 
21 ноември, детска градина “Китка”, организи-
ра конкурс за детска рисунка и литературно 
произведение на тема „Животът в моето се-
мейство”. 
 На 22.11.2021г., жури в състав - 
Йоанна Николаева Иванова – учител в ДГ 
“Китка” , Елица Стоянова Стоянова – учител в 
ДГ  “Зорница”, Наталия Петкова Неделчева – 
Библиотекар в ЧБ “Иван Радов”, разгледа полу-
чените детски рисунки и стихчета от конкурса  
и се обедини-
ха около иде-
ята, че всяко 
от тях носи 
зрънце топли-
на и вяра в 
д о б р о т о .  
  Целта на 
конкурса е да 
се популяри-
зира изкуст-
вото сред де-
цата и да се 
даде възмож-
ност на участ-
ниците да се 
изявят като 
творци. 

 

Класиране от раздел „Изобразително  

изкуство” от 3 до 6 години: 

Андрея Петромирова – I-ва награда 
Никола Тодоров – II-ва награда 

Никол Красенова – III-та награда 
Иванина Милкова – Поощрение 
Мадлен Галенова – Поощрение 
Симона Пенева – Поощрение 

Класиране от раздел „Литература”  
от 3 до 6 години: 

Ема Момчилова – I награда 
Рая Живкова – II награда 

Лъчезара Тодорова – Поощрение 

Отличените деца получиха грамоти и семейни 
игри, а всички останали грамота за участие. 

“За да сме отговорни за бъдещето на родния ни 

град, трябва добре да познаваме миналото.“ 

Картините на децата може да видите на ел. адрес: 
http://sou-han-isperih.weebly.com/ 

Настоящето на града ни, видяно през  

погледа на децата и отразено  

в техните картини. 


