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НОВИ ПАЗАР 

Уважаеми съграждани  
и жители на община  

Нови пазар! 
Сърдечно Ви поздравявам  
по случай настъпващите  

и очаквани празници 
Рождество Христово  

и Новата 2022 година! 
 

Време е да открием нови  
хоризонти, мечти и надежди, 

да потърсим доброто в  
отминалата година и да го 
пренесем в предстоящата. 
Бъдете здрави, усмихнати  

и добри, защото това е  
най-хубавата украса на  

празничните ни домове! 
Желая Ви много  

вълнуващи мигове! 
 
 
 

Георги Георгиев 
Кмет на община Нови пазар 
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В коледния дух, социалните центрове в 

града ни, се обединиха и откриха Коле-

ден базар.  Той бе открит на 15 декемв-

ри в многофункционалната зала  на 

Профсъюзния дом. 

Сувенирите,  из-

работени с много 

любов и старание 

от всички социал-

ни екипи в общи-

на Нови пазар, 

украсиха залата и 

създадоха колед-

но настроение за 

неговите посети-

тели. 

Всички средства 

ще бъдат използвани за нуждите на 

потребителите на социалните услуги в 

града ни. Базарът ще продължи до 

23.12.2021 година. 

КОЛЕДЕН БАЗАР 

ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ! 

НОВИ ПАЗАР 
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България  е богата с 

народно творчество, 

създавано през векове-

те и непрекъснато об-

новявано. В съкровищ-

ницата на българската 

народна култура особе-

но място заемат обича-

ите, обредите и песни-

те, както и вярванията, 

които придружават ка-

лендарните годишни 

празници, селскосто-

панската дейност и се-

мейните тържества при 

раждане, кръщавка, го-

дявка, венчавка и т.н. 

   Българската народна 

обичайно-обредна тра-

диция, свързана с Бъд-

ни вечер  и Рождество 

Христово, е много бо-

гата. За празника хора-

та се готвят продължи-

телно време с желание-

то всичко да бъде нап-

равено от хубаво, по-

хубаво.  

Именно един от тези 

празници предвещава-

щи христовото рожде-

ние е Игнажден.  

На 20 декември се 

празнува Св. Игнатий 

Богоносец. Сред наро-

да съществува поверие, 

че от Игнажден започ-

ват родилните болки на 

Богородица, както се 

пее  и в коледните пес-

ни: 

Замъчи се Божа майка, 

от Игнажден до Коле-

да.“ 

Най - характерно за то-

зи празник е “полаз“ 

или “ поляз“ -  първият 

човек влязъл в дома. 

Всяко семейство смя-

та за много важно кой 

и какъв човек ще влезе 

в дома им на този ден, 

защото какъвто е чо-

векът, такава ще бъде 

за тях и годината. Ако 

дойде добър, работлив, 

щедър човек - година-

та ще бъде добра, пло-

дородна; ако дойде 

бременна жена - всич-

ко ще роди в изобилие и 

т.н.; Полазникът го 

черпят, а ако е добре 

възприет, го гощават 

със специално омесена 

пита и постни варива. 

От този ден нататък 

семейството усилено 

се подготвя за идване-

то на Коледа. 1 

Имен ден посрещат  

Ига, Иго, Игна, Игнат, 

И г н а т к а ,  И с к р а ,  

Огнян, Огняна, Пламен, 

Пламена 

Легенда за Игнатий:2 

Според църковното 

предание той е детето, 

което Христос посочил 

на учениците си, когато 

спорели кой от тях е 

най-голям, най-важен 

сред апостолите. Тога-

ва Синът Божий им по-

сочил едно дете, което 

стояло наблизо и ги 

слушало: „Ако не се 

обърнете и не станете 

като деца, няма да вле-

зете в Царството не-

бесно... И който прие-

ма едно такова дете в 

Мое име, Мене прие-

ма“. Когато станал 

пълнолетен, Игнатий 

станал ученик на св. 

Йоан Богослов, а след 

това бил определен от 

всички апостоли за 

първи епископ на Ан-

тиохия. Хората нарича-

ли своя духовен пастир 

„Богоносец“, защото 

той самият с радост 

казвал, че носи Бог в 

сърцето си. Тъй като 

християните отказвали 

да вземат участие в 

езическите празненства 

и поклонения на бо-

жествата, Игнатий бил 

извикан от император 

Траян да даде обясне-

ние. Владетелят се опи-

тал да го склони да се 

отрече от Христовата 

вяра, но когато той 

изобличил като безу-

мие езическите вярва-

ния, Траян решил да го 

изпрати в Рим и там 

публично да бъде нака-

зан като престъпник. 

Така свети Игнатий 

бил отведен в столица-

та на империята и го 

хвърлили на арената, 

където бил разкъсан от 

лъвове. Преди да заги-

не по този мъчителен 

начин, той на висок 

глас изповядал вярата 

си в Христос, казвайки: 

„Аз съм Негова пшени-

ца и чрез зъбите на 

зверовете се смилам, 

за да стана чист хляб 

з а  Н е г о ! “ .  

Според християнското 

предание, когато импе-

ратор Траян разбрал 

как епископ Игнатий 

мъжествено посрещнал 

смъртта, съжалил, че го 

е осъдил и решил да 

прекрати гоненията си 

срещу християните.  
1. Из “Традиции и празници в 

България” - Е. Огнянова; 
2. Храм Св. Йоан Рилски  

(www.sv-ioanrilski-burgas.info) 

ПРАЗНИЦИ И ОБИЧАИ ПО КОЛЕДА 

Мария  Иванова 

https://bg-patriarshia.bg
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    Няколко месеца про-

дължи подготовката за 

подаване на проектно 

предложение за сани-

ране на сградата на 

малките ученици в СУ 

„Васил Левски“. 

  Кметът на Община 

Нови пазар Георги Ге-

оргиев подписа спора-

зумение за партньорст-

во с представителна 

фирма от Кралство 

Норвегия, за реализи-

ране на дейностите по 

проекта. 

Проектът е по опера-

т и в н а  п р о г р а м а 

„Възобновяема енер-

гия, енергийна ефек-

тивност, енергийна си-

гурност“ и е на стой-

ност 913 238 лева, със 

срок на изпълнение 18 

месеца. 

Проектното предложе-

ние включва доклад за 

енергийно обследване 

на сградата, в който са 

планирани четири 

енергийно спестяващи 

мерки: 

– топлоизолиране на 

външни стени; 

– подмяна на дограма; 

– топлинно изолиране 

на покрив; 

– топлинно изолиране 

на под. 

Включени са и енер-

гийно спестяващите 

мерки за производство 

на топлинна енергия и 

обновяване на отопли-

телна инсталация, кои-

то обхващат изгражда-

не на цялостна система 

за енергийно ефектив-

но отопление на сгра-

дата, посредством соб-

ствен източник на въ-

зобновяема енергия и 

пълна подмяна на 

тръбната мрежа и мон-

таж на нови отоплител-

ни тела. 

Променя се и начина 

на топлоснабдяване, 

като старите котли на 

природен газ се запаз-

ват като резерв при 

аварии, но се монтират 

нови термопомпени 

агрегати „въздух-вода“ 

на ел. енергия за всяка 

зона с КПД в размер на 

350%. Предвижда се 

подмяна на хоризон-

тална тръбна разводка 

и вертикални щранго-

ве, както и подмяна на 

старите отоплителните 

тела с нови – съобразе-

ни с намалените топ-

линни загуби на поме-

щенията. 

Ще се изгради система 

за автоматичен конт-

рол и мониторинг на 

топлинната енергия за 

всяка зона, а управле-

нието на термопомпе-

ните агрегати ще е по 

зададени параметри за 

всеки отоплителен 

клон с трипътни смеси-

телни вентили с ел. 

задвижки, управлявани 

от контролер. 

Целта на проекта е да 

се въведат мерки за 

енергийна ефективност 

в сградата на най-

малките ученици и тя 

да се трансформира в 

сграда с близко до ну-

лево потребление. 

САНИРАНЕ НА СГРАДАТА НА МАЛКИТЕ 
УЧЕНИЦИ В СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ 

  Приключи публично-

то обсъждане на ин-

вестиционен проект 

„Основен ремонт на 

части от уличната мре-

жа на територията на 

община Нови пазар”. 

То се проведе на 29 

ноември в сградата на 

Общинска админист-

рация. 

Водещ на обсъждане-

то беше г-н Калоян 

Хинчев – секретар на 

Община Нови пазар. 

Чрез кратка мултиме-

дийна презентация и 

видео, показващо със-

тоянието на улиците, 

кметът г-н Георги Ге-

оргиев представи де-

тайлно проекта, след 

което отговори на въп-

роси на граждани.  

Целта на проекта е по-

добряване на инфраст-

руктурата и характе-

ристиките на улична 

мрежа. Осигуряване 

на достъпна архитек-

турна среда, създаване 

на комфорт и безопас-

ност за хората. Пови-

шаване на инвестици-

онната атрактивност и 

подпомагане на балан-

сираното икономичес-

ко развитие на града и 

общината. Повишава-

не на безопасността на 

движението. 

За осигуряване на не-

обходимите средства 

от местната админист-

рация предлагат да се 

изтегли банков кредит 

до 3 500 000 лв. с мак-

симален лихвен про-

цент 2.5%, който да се 

изплаща в течение на 

7 години. 

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА  
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ  

Н о в и  п а з а р  д н е с   
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Коледният дух не 
стихва и в село Стан, 
където будни жители 
на селото за втора по-
редна година обеди-
няват усилия и средс-
тва, за да грейнат и в 
тяхното село коледни 

светлини. 

Идеята за празнична-
та украса възниква 
благодарение на Га-
лина Дамянова, която 
закупува първата ук-
раса през 2020 г., след 

това благодетелни 
станчани решават да 
се включат със средс-
тва и да помогнат да 
се запази като тради-

ция. 

Благодарение на г-жа 
Диманка Митева  и 
жителите на селото, 
това събитие беше 
отбелязано с празнич-
на програма, отразя-
ваща коледните и но-
в о г о д и ш н и 

празници. 

Празничната коледна 
и новогодишна украса 
в Нови пазар тази го-
дина е допълнена с 
нови елементи. В 
квартал “Възраждане” 
беше поставена нова 
коледна украса, която 
зарадва всички, които 
живеят в този квартал. 
Традиционните свет-
лини в Нови пазар бя-
ха запалени на 6 де-
кември. 
Въпреки липсата на 
тържество около елха-

та с Дядо Коледа, 
много деца със своите 
родители бяха дошли, 
за да видят на живо 
запалването на свет-
лините. 

КОЛЕДНО СИЯНИЕ 

Пристигнаха специа-

лизираните автомоби-

ли „Мерцедес“ за сме-

тосъбиране и смето-

извозване, които Об-

щина Нови пазар за-

купи за обслужване 

на всички населени 

места в общината. 

Тази важна стъпка, е 

част от намерението 

на Общинското ръко-

водство сметосъбира-

нето и сметоизвозва-

нето да станат общин-

ска отговорност. Це-

лите са да подобри 

услугата и спестят 

разходи, с които ще 

се подпомогнат други 

социални нужди или 

дейности. 

Освен двата мерцеде-

са, общината е заку-

пила и достатъчно 

количество метални 

контейнери, с които 

ще се подменят плас-

тмасовите в селата. 

На 7 декември кметът 

Георги Георгиев връ-

чи ключовете за двата 

мерцедеса на дирек-

тора на общинското 

предприятие – Дими-

тър Дончев, пожела-

вайки му успех и в 

това ново начинание! 

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР ЗАПОЧВА 
СОБСТВЕНО СМЕТОСЪБИРАНЕ 
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 Уважаеми съграждани, 

Измина още една годи-

на, изпълнена с много и 

нови предизвикателства! 

Време e за равносметка! 

И през тази година се 

наложи да работим в 

условия на безпрецеден-

тна пандемия от COVID

-19, а най-голямо пре-

дизвикателство беше 

опазването на живота и 

здравето на съграждани-

те ни, както и на всички 

здравни работници и 

служители в Община 

Нови пазар. 

Приключваме период, в 

който работихме за това 

Община Нови пазар да е 

все по-привлекателно и 

уредено място за живее-

не. С малки и сигурни 

стъпки реализирахме 

проекти и идеи в сфери-

те на образованието, 

културата и спорта, ин-

фраструктурата, социал-

ните услуги и подобря-

ване на бизнес средата. 

В началото на месец 

януари предложихме да 

се създаде ново общинс-

ко предприятие с основ-

ни дейности: осветление 

на улици и площади, 

благоустройство и реги-

онално развитие, озеле-

няване, чистота, пазари 

и тържища. Месец по-

късно предприятието 

получи първата си сери-

озна придобивка – JCB 

челен товарач със заден 

ексватор, закупен със 

собствени средства. 

В сферата на социалната 

услуга „Асистентска 

подкрепа” разкрихме 18 

нови социални длъжнос-

ти, ангажирани в подк-

репа на деца и лица с 

трайни увреждания и в 

нетрудоспособна въз-

раст, в невъзможност за 

самообслужване. 

Изграждането на нова 

водопроводна мрежа с 

дължина над 650 метра в 

селата Мировци, Пре-

селка и Беджене донесе 

сериозно водно облекче-

ние за тези населени 

места. От много години 

жителите  им страдат от 

често безводие поради 

остарялата водопренос-

на мрежа и чести ава-

рии. 

През месец март Общи-

на Нови пазар раздаде 

безвъзмездно 200 броя 

компостери на жителите 

си. 

По Национална кампа-

ния “Чиста околна среда 

2021 г.” Община Нови 

пазар спечели 6 проекта 

на стойност 59 714 лева 

с проектни предложения 

за създаване на кътове 

за отдих в селата Пре-

селка, Стан, Мировци, 

Памукчии, Правенци и 

Стоян Михайловски. 

Жителите на тези насе-

лени места вече имат 

прекрасни места за сре-

щи и отдих, с което се 

надяваме, че сме допри-

несли за техния по-

пълноценен социален 

живот. Проектът беше 

реализиран през месец 

септември тази година. 

Кампанията ни за един 

по-зелен и по-чист град 

продължи и през 2021 

година. На жителите на 

общината раздадохме 

безвъзмездно над 500 

липови дръвчета. През 

месец май над 2800 цве-

тя от вида Бегония бяха 

посадени в зелените 

площи около Часовни-

ковата кула, пред сгра-

дата на общинска адми-

нистрация и около па-

метника на Христо Бо-

тев. Над 70 дръвчета - 

бреза, явор, златен дъжд 

и шестил вече растат по 

улуците „Васил Левски“ 

и „Хан Крум“. 

Инициативата от мина-

лата година за ремонт на 

стари и изграждане на 

нови чешми продължи и 

през тази. Длъжни сме 

да опазим това безценно 

богатството, без което 

не можем. 

През месец април  спе-

челихме проект за детс-

ки кът „Гъбката“ на 

стойност 118 736 лева. С 

реализирането на проек-

та осигурихме доходи на 

5 безработни лица и съз-

дадохме условия за по-

добро съвместяване на 

професионалния с лич-

ния живот на родители-

те от Община Нови па-

зар. Проектът стартира 

през месец юни. 

В социалната сфера по 

процедура “Патронажна 

грижа +” спечелихме 

проект на стойност 403 

171 лв. Чрез този проект 

предоставихме интегри-

рани социално-здравни 

услуги за лица с увреж-

дания и лица в риск, 

както и за възрастни хо-

ра над 65 г. в невъзмож-

ност за самообслужване. 

Проектът стартира на 

01.05.2021 г., а целевите 

групи, обхванати от про-

екта, са както следва: 

над 54 лица, получава-

щи патронажна грижа, 

над 294 лица, ползващи 

услуги и 112 заети лица 

в социалните услуги. 

В края на месец април 

Общински съвет прие 

Правилник за финансо-

во подпомагане на про-

цедури „ин витро“ на 

двойки и семейства с 

репродуктивни пробле-

ми от Община Нови па-

зар. 

През този месец се роди 

още една нова инициа-

тива, с която решихме 

един отколешен проб-

лем на нашите жители. 

Община Нови пазар оси-

гури за гражданите из-

возване на излезли от 

употреба мебели. 

Продължихме с грижите 

за военните паметници 

на територията на Об-

щина Нови пазар. Наши-

ят морален дълг ни за-

дължава да го правим, 

защото миналото е урок 

за бъдещето на децата 

ни! 

На територията на об-

щина Нови пазар памет-

ниците са 11, в  селата: 

Беджене – 3, Войвода – 

1, Мировци – 1, Писаре-

во – 1, Преселка – 1, Ст. 

Михайловски – 1, Стан – 

1 и гр. Нови пазар – 2.  
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На 30 юни официално 
открихме новата Архео-
логическа музейна сбир-
ка, която се помещава в 
бившия Профсъюзен 
д о м  н а  п л о щ а д 
„Оборище“. Това стана 
след като МИГ „Нови 

пазар – Каспичан“ и Об-
щина Нови пазар подпи-
саха договор с ДФ 
“Земеделие” за предос-
тавяне на безвъзмездна 

финансова помощ. 

За втора поредна година 
на 9 и 10 юли местност-
та Станата край Нови 
пазар отново събра сто-
тици почитатели на поп 
и рок музиката. Благода-
рение на нашите парт-
ньори от MADARA 
HORSEMEN смело мо-
жем да заявим, че заед-
но възродихме традици-
ята на поколения наши 

съграждани да се съби-
раме и празнуваме на 
това любимо за нас мяс-

то. 

Обновената администра-
тивна сграда в Нови па-
зар, позната на мнозина 
като бившия Профсъю-
зен дом, стана дом на 8 
институции. Това са: 
Дирекция „Бюро по тру-
да“, Териториална орга-
низация на слепите, 
МИГ „Нови пазар – Кас-
пичан”, КНСБ, Телеви-
зия „Часът на Нови па-
зар“, Археологическата 
музейна сбирка, НЧ 

„Назъм Хикмет-1954г.” 
и Агенция социално 
подпомагане. Това стана 
възможно след спечелен 
проект от Община Нови 
пазар, одобрен от Ми-
нистерството на регио-
налното развитие и бла-
гоустройството чрез 
Оперативна програма 
Региони в растеж 2014-

2020“. 

Пътищата и тяхното 
състояние са сериозно 
предизвикателство за 
всяка малка община. На 
първи етап осигурихме 
над 280 000 лева от бю-
джета на общината за 
текущи и частични ре-

монти на улици в селата 
Стан, Зайчино ореше, 
Мировци и Правенци. 
На втори етап извър-
шихме ремонти на ули-
ци и паркинги на тери-
торията на град Нови 
пазар на стойност 99 877 

лева. 

През месец август Ми-
нистерският съвет одоб-
ри проект на Община 
Нови пазар на стойност 
920 000 лева за прилага-
не на мерки за енергий-
на ефективност в сгра-
дата, в която се помеща-
ват СУ „Хан Исперих” и 

ПГХТД „Проф. д-р Асен 
Златаров“. С реализира-
нето на предвидените в 
проекта дейности ще се 
допринесе за намалява-
не на крайното потреб-
ление на енергия и на-
маляване на емисиите на 

парникови газове. 

Също през месец август 
Община Нови пазар спе-
чели проект за грижа за 
лица с умствена изоста-
налост по оперативна 
програма „Развитие на 
човешките ресурси“ 
2014 – 2020, за „Нова 
дългосрочна грижа за 

възрастните и хората с 
увреждания – Етап 2 – 
предоставяне на новите 
услуги“. Процедурата е 
чрез директно предоста-
вяне на безвъзмездна 
финансова помощ с общ 
размер, възлизащ на 272 
000 лева. Центърът за 
лица с умствена изоста-
налост се намира в село 
Памукчии. Проектът е 

насочен към предоставя-
нето на социална услуга 
от резидентен тип за 
пълнолетни лица с умст-

вена изостаналост. 

Започна и изпълнението 
на проект по „Красива 
България“, който ще бъ-

де реализиран с финан-
совата подкрепа на Ми-
нистерството на труда и 
социалната политика в 
размер на 119 964 лв. и 
съфинансиран от Общи-
на Нови пазар в размер 
на 135 278 лева. Ще бъ-
де направена реконст-
рукция и благоустроява-
не на част от площадно-
то пространство пред 
паметника на Христо 
Ботев, около фонтан 
„Рибката“ и свързването 
им с входното простран-
ство на читалищната 

сграда. 

Община Нови пазар въ-
в е д е  м е т о д а 
„Монтесори“ в детските 
ясли. Най-важното за 
този метод е, че всяко 
дете е индивидуално и 
към него трябва да се 
подхожда индивидуал-
но. Доказано е, че там, 
където е въведен, мето-
дът е дал много добри 
резултати и е помогнал 
за личностното развитие 

на децата.  

През месец май 2020 
година Община Нови 
пазар организира първа-
та локация за събиране-

то, оползотворяването и 
обезвреждането на стро-
ителни отпадъци от ре-
монтна дейност, образу-
вани от домакинствата 
на територията на общи-
ната. Контейнерите се 
намират на площадка на 
ул. „Въстаник“ – срещу 
Градски парк. От 19 ав-
густ 2021 година вече 
имаме и 2-ра локация, 

която се намира на изхо-
да на града до Черкезка-

та чешма. 

Не забравихме и най-
малките, започнахме 
подновяване на люлки и 
фитнес уреди в детските 
площадки и зони за 

спорт. Първите ново-
монтирани детски люл-
ки са в Градския парк и 
на детската площадка 
срещу бившия хотел 

„Берислав“. 

Поели сме ангажимент 
към родителите и техни-
те деца – да защитаваме 
правата им, да се гри-
жим за тях и да им пре-
доставим еднакви въз-
можности за достоен 
живот и развитие – ос-
новен приоритет в поли-
тиката, която следваме 
последователно. От 1 
септември 2021 г. от-

падна месечната такса 

за детските градини и 
детските ясли в град 
Нови пазар и селата за 
всички деца, без оглед 
на доходите на техните 

родители.  

Местността Станата е 
добре позната и е ембле-
матично място за поко-
ления новопазарци. На 
18.12.2020 г. Община 
Нови пазар сключи до-
говор за предоставяне 
на безвъзмездна финан-
сова помощ по Програ-
мата за развитие на сел-
ските райони за периода 

2014-2020 год., съфи-
нансирана от Европейс-
кия земеделски фонд за 
развитие на селските 
райони. Създадохме мо-
дерна туристическа ин-
фраструктура и атрак-
ции за посетителите, 
което дава възможност 
за развитие на туристи-
ческия потенциал на об-

щината.  
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През месец октомври 
продължихме ремонт-
ните дейности за обно-
вяването на пенсионерс-
ките клубове в Община 
Нови пазар. В клуб 
„Пролет“ е подменена 
старата дограма с ПВЦ 

и е монтиран нов клима-
тик. В клуба на глухите 
се извършиха цялостни 
ремонти на помещения-
та - полагане на мазилка 
и боядисване, подмяна 
на подовата настилка, 
монтиране на нови осве-
тителни тела, нови пер-
дета и оборудване на 
помещенията. В същата 
сградата е направен ос-
новен ремонт и на сани-
тарните възли, които се 
намират на втория етаж. 
Там това се случва за 
първи път, откакто е 

построена сградата. 

През 2020 година в рам-
ките на „Дни на моя 
град“ беше организира-
на юбилейна среща на 
семействата, сключили 
граждански брак преди 
50 години. Поради въве-
дените ограничения за 
организиране на пуб-
лични мероприятия през 
тази година беше невъз-

можно да проведем сре-
щата в същия формат, 
но традицията беше спа-
зена. Юбилярите бяха 
посетени в техните до-
мове лично от мен и 
зам.-кмета госпожа Зла-
тина Таскова. Подне-
сохме им подаръци с 
пожелания за още дъл-
ги, здрави и щастливи 

години семеен живот. 

Нови пазар има нова 
придобивка - площадка 
за свободно разхождане 
на кучета, която изгра-
дихме в градския парк. 
Изпълнител на строи-
телно-монтажните дей-
ности е Общинско пред-

приятие Нови пазар, а 
обектът е изцяло финан-
сиран от Община Нови 

пазар. 

Информационен LED 
екран е новата техноло-
гична придобивка на 
общината. Чрез него 
жителите и гостите на 
Нови пазар получават 

важна и актуална ин-

формация за дейността 
на Общинска админист-
рация и Общински съ-
вет – Нови пазар, об-
ществени събития, кул-
турни и спортни мероп-

риятия. 

В ход е пълно преобра-
зяване на Професионал-
на гимназия по селско 
стопанство. Проектът 
включва дейности за 
подобряване на матери-
ално-техническата база 
и въвеждане на енергий-
ната ефективност, доп-
ринасящи за цялостната 
модернизация на конк-

ретната образователна 
инфраструктура. Реали-
зирането на проекта е в 
изпълнение на Адми-
нистративен договор за 
предоставяне на безвъз-
мездна финансова по-
мощ на обща стойност 1 
300 000 лева, от които 1 
105 000 финансиране от 

ЕС и 195 000 национал-

но финансиране. 

През месец ноември с 
Постановление № 376 
от 05.11.2021 година 
Министерският съвет 
отпусна 1 000 000 лв. за 
основен ремонт на ул. 

„Хан Крум“ в Нови па-
зар. Очакваме ремонт-
ните дейности да започ-
нат през пролетта на 

2022 година. 

През 2020 година бяха 
закупени 300 нови кон-
тейнери за смет, с цел 
подновяване на старите 
и негодни за употреба. 
През месец ноември, 
тази година, закупихме 
още 480 броя. Предпри-
ехме и следваща стъпка, 
с която целим да нама-
лим разходите за почис-
тване и подобрим качес-
твото на услугата. Заку-

пихме 2 специализира-
ни камиона за сметосъ-
биране и сметоизвозва-
не. Планираме в начало-
то на 2022 година сме-
тосъбирането и сметоиз-
возването да премине 
изцяло в наши ръце, с 
което целим да подоб-
рим услугата и спестим 
разходи, с които ще 
подпомогнем други со-
циални нужди или дей-

ности. 

Започнахме подготовка 
на инвестиционен про-
ект „Основен ремонт на 
части от уличната мре-
жа на територията на 
Община Нови пазар” на 
стойност 3 500 000 лева 
за подобряване на инф-

раструктурата и харак-
теристиките на улична-
та мрежа. В проекта са 
включени 25 улици в 
Нови пазар и 9 улици в 
селата Стан, Зайчино 
ореше, Енево, Правенци 

и Стоян Михайловски. 

Наложително беше да 
помогнем на две нужда-
ещи се социални групи. 
Клубът на глухите беше 
в неприемливо  функци-
онално състояние. Там 
се извършиха цялостни 
ремонти на помещения-
та, полагане на мазилка 
и боядисване, подмяна 
на подова настилка, 
монтираха се нови осве-
тителни тела, нови пер-
дета и оборудване на 

помещенията. Направен 
е основен ремонт на са-
нитарните възли. Клу-
бът на слепите е премес-
тен в напълно обновена-
та административна 
сграда, където им пре-
доставихме оборудвани 
помещения, съобразени 

с техните нужди. 

В края на месец ноемв-
ри заедно с Общинско 
предприятие – Нови па-
зар преобразихме гра-

динката срещу Бялата 
чешма в приятно кътче 
за отдих и срещи. Със 
средства на предприяти-
ето бяха монтирани де-
коративни осветителни 
тела, изградени каменни 
алеи, поставени пейки и 

кошчета за отпадъци. 
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Преди 2 години поехме 

ангажимент да напра-

вим всичко по силите 

си и откликнем на мол-

бата за построяване на 

нов пенсионерски клуб. 

Днес това вече е факт. 

Пенсионерски клуб 

„Възраждане“ се преро-

ди преди няколко сед-

мици и беше построен 

за 10 месеца с общинс-

ки средства. 

Завърши I  и започна II 

етап на ремонтно-

възстановителните дей-

ности на река Крива. 

През II етап са заложе-

ни следните дейности: 

почистване и оформяне 

на речното корито, изг-

раждане на бетонови 

стени с парапети от две-

те страни на реката, са-

ниране на двата моста 

по улица „Вл. Заимов“ 

и „Стефан Караджа“, 

както и изграждане на 

улично осветление око-

ло мостовете. 

В края на месец ноемв-

ри подадохме проектно 

предложение за санира-

не на сградата на мал-

ките ученици в СУ 

„Васил Левски“. В тази 

връзка подписахме спо-

разумение за партньорс-

тво с представителна 

фирма от Кралство Нор-

вегия за реализиране на 

дейностите по проекта. 

Проектът е по Опера-

т и в н а  п р о г р а м а 

„Възобновяема енергия, 

енергийна ефективност, 

енергийна сигурност“ е 

със срок на изпълнение 

18 месеца и е на стой-

ност 913 238 лв. 

През месец декември 

обновената администра-

тивна сграда (бивш 

Профсъюзен дом) стана 

дом и на телевизия 

„Часът на Нови пазар“ с 

ново и модерно студио. 

И през тази година про-

дължихме с ремонтите 

на кметствата в малките 

населени места, които 

години наред бяха нег-

лижирани - с течащи 

покриви и лоши сани-

тарни и битови условия. 

Ремонти бяха направе-

ни в кметствата на села-

та Енево, Преселка и 

Правенци. 

Запазихме и утвърдих-

ме добрите, ползотвор-

ни и конструктивни вза-

имоотношения със син-

дикатите. Търсихме и 

винаги намирахме ре-

шения за подобряване 

на социалния стандарт 

на членовете им. Поня-

кога крачките бяха мал-

ки, но ги правехме спо-

ред възможностите си. 

Ще продължим да надг-

раждаме постигнатото и 

през следващата 2022 

година! 

С гордост можем да 

споделим, че за 2021 

година по европейски, 

национални и регионал-

ни програми, успяхме 

да реализираме 36 про-

екта на обща стойност 

9 305 742 лева и разкри-

ем 289 работни места. 

В края на тази година 

ще затворим още една 

страница, но ще отво-

рим нова – Община Но-

ви пазар има нов офи-

циален сайт с адрес 

www.novipazar.bg, дос-

тъпен и за хора със зри-

телни увреждания. По 

този начин Община Но-

ви пазар стана част от 

федерирания портал на 

Държавна агенция 

„Електронно управле-

ние“. 

 

 

Уважаеми съграждани, 

Вярвам, че положените 

от нас усилия за подоб-

ряване качеството на 

живот, спечелените 

проекти във всички 

сфери, вниманието и 

грижите към хората в 

нужда, към възрастни-

те, както и към децата, 

ще бъдат положително 

оценени. 

Вярвам, че идват по-

спокойни и плодотвор-

ни дни. Опитът, натру-

пан за последните две 

години, ни дава вяра и 

сили за да продължим 

програмата си и надгра-

дим постигнатото до 

тук! 

Пожелавам на Вас и 

Вашите семейства  

преди всичко здраве, 

много успехи и благо-

денствие! 

Весели празници! 

Георги Георгиев 

Кмет на  Община  

Нови пазар 
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  На прага на най-

светлите празници чи-

талище “Просвета-

1919“ в село Памук-

чии подготви малки 

изненади за своите чи-

татели на библиотека-

та. 

Благодарение на про-

ектите за книги към 

Министерството на 

културата, от които  

библиотека вече раз-

полага с много нова и 

разнообразна литера-

тура, през изминалата 

годината, много чита-

тели намериха люби-

ми приказки, романи и 

енциклопедии.  

Ръководството на чи-

талището реши да наг-

ради най-активните 

читатели с грамота и 

хубава книга.  

На 17.12.2021г. кметът 

на с. Памукчии Кадир 

Бодур и председател 

на читалищното нас-

тоятелство връчи наг-

ради на тримата най-

активни читатели. В 

този период читали-

щето организира и 

конкурс за най – кра-

сива изработена ко-

ледна картичка. В него 

се включиха ученици 

от  ОУ „Христо Ботев” 

с. Памукчии, които 

предоставиха най - 

прекрасните коледни 

картички. Всяко дете 

беше наградено от 

кмета Кадир Бодур с 

малък подарък и вкус-

ни лакомства. 

Коледните изненадите 

не спират дотук.  

Подготви ли сме и ма-

лък подарък за Центъ-

ра за грижа на хората 

с умствена изостана-

лост - 13 книги - Ал-

манах “Традиции и 

празници на българи-

те“ и още 12 бр. худо-

жествена литература. 

Коледа е!  

И стават чудеса! 

 

Даниела Голбан - 

читалищен секретар 

Поредната заслужена 

п ъ р в а  н а г р а д а  

на нашите малки вока-

л и с т к и  Т р и о 

“СиНиМа“ към ЦПЛР 

- ОДК - Нови пазар.  

Те взеха участие в сед-

мия национален он-

лайн конкурс за вокал-

но и танцово изкуство 

“Звезден сблъсък“, 

раздел Вокални изпъл-

нители, категория 

“Рождествени и ново-

годишни песни“, пър-

ва възрастова група -  

от 5 до 8 години. Де-

цата участваха с пе-

сента “Коледен звън“. 

Малките певици дока-

заха със своите отли-

чия през изминалата 

година, че упоритият 

труд се възнагражда-

ва. Благодарение на 

тяхната ръководителка 

Пенка Христова, която 

полага неуморен труд 

и репетиции с децата, 

в Нови пазар, може 

само да се гордеем с 

такова талантливо 

младо поколение. 

 

 

Желаем им успех  
и все напред!  

ЗВЕЗДЕН СБЛЪСЪК 
ПОРЕДНАТА ПЪРВА НАГРАДА ЗА ТРИО “СИНИМА“ 

КОЛЕДНИ ИЗНЕНАДИ 
ЧИТАТЕЛ НА 2021 В БИБЛИОТЕКАТА В С. ПАМУКЧИИ 
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“У ДОМА ЗА КОЛЕДА”, ДЖЕНИ ХЕЙЛ 
    Коледа е време за се-

мейството. Или пък не? 

Али Ричфийлд обича Коле-

да. Затова е на седмото не-

бе, когато започва работа 

като управител на старото 

имение Ашфорд. А това 

включва и организирането 

на коледното тържество на 

семейство Марли. С бю-

джет, по-голям от всичките 

ѝ спестявания, и цял отряд 

от персонала по поддръж-

ката, това не би трябвало 

да е особено трудно...  

Срещайки се обаче с члено-

вете на семейството, Али 

започва да се пита дали ще 

се справи със задачата. Но-

вият ѝ шеф - Робърт, може 

да изглежда великолепно, 

но е по-студен и от снега 

навън. Той отказва да се 

прибере за празниците. Не-

говият брат пък непрестан-

но флиртува с Али. Сестра 

им се появява в имението с 

целия си багаж, двете мал-

ки деца и новината за раз-

вода си. А деветдесет и две 

годишната им баба Пипа 

отказва да приеме решени-

ето на внуците си да прода-

дат имението. 

Али е решена на всичко, за 

да събере семейството и те 

да прекарат една последна 

и незабравима Коледа в 

родния си дом. Дори да ѝ е 

нужно малко вълшебство. 

Тя не подозира обаче, че 

нейният живот също ще се 

промени завинаги. И Ро-

бърт Марли може би ще е 

замесен в това...  

“МАЛКОТО ХОТЕЛЧЕ НА ИМЕ КОЛЕДА”, КОЛИЙН РАЙТ 

Малко хотелче, далеч от 

света, изглежда като пер-

фектното място за прекар-

ване на празниците. Моли 

има нужда от тишина и 

спокойствие, за да завърши 

новата си книга, защото от 

месеци страда от писателс-

ки блокаж. Появяването на 

Маркъс обаче – красив 

вдовец с две малки дъщери 

– може би е точно каквото 

ѝ трябва за ново вдъхнове-

ние. 

Хана се надява на зимна 

сватба като от приказките, 

но годеникът ѝ внезапно 

разваля годежа два дни 

преди събитието. В търсе-

не на утеха и закрила Хана 

се сблъсква с приятеля си 

от детство Люк, който е 

пристигнал в хотела точно 

преди снежната буря. 

Джийн и Тим се борят да 

свържат двата края и да 

успеят да поддържат хоте-

ла отворен – и охладнялата 

си връзка топла. Дали неп-

редвидените проблеми от 

виелицата ще запалят нов 

огън? 

С идването на коледните 

празници героите само 

трябва да си позволят да 

повярват отново в чудеса-

та… и в любовта. 



Страница 11 Брой 11(11), ноември - декември  2021 г.  

 

Съставители: 
 

Редактор:  

Силвия Йорданова 

Техническо оформление: 

Наталия Неделчева 

Бележити дати:  

Мария Иванова 

Лого: Наталия Неделчева  

Печат: Община Нови пазар 

Адрес на редакцията: 

град Нови пазар,  

ул. “Патриарх Евтимий“ №1 

тел.: 0537/ 2 31 77 

GSM: 0878833463 

email: magicofbooks@abv.bg 

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    

КОЛЕДНА 

ОНЛАЙН ИГРА  
Всяка година читалищна библиотека 

“Иван Радов“ в гр. Нови пазар  провежда  

онлайн Коледна игра за своите последова-

тели във Facebook страницата си. 

Целта е да се повдигне Коледния дух, като 

ги стимулира по-често да се обръщат към  

книгите за вдъхновение. 

Тази година играта се проведе в периода от 

16.11.  до 15.12.2021 г., а всеки, който бе  

написал коментар под поста, се включи в 

жребия за коледната книга.   

На 16 декември, четвъртък, беше изтеглен 

жребият, а щастливката се казва Татяна  

Кирилова. Тя спечели книгата “Всичко,  

което искам за Коледа”. 

Честита награда на Таня! 

Екипът на ЧБ “Иван Радов“  

Ви пожелава  

Щастлива Коледа 

и Успешна Нова 2022 година! 

Н о в и  п а з а р  д н е с   
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    Община Нови пазар  
организира конкурс за 
детска рисунка на тема 
“Коледа и Нова годи-
на”. За първи път кон-
курсът се провежда 
през 2019 г. по идея на 
Ивайло Петров - зам. 
кмет на община Нови 
пазар, който ни напус-
на през 2020 г. 
    Идеята е да се пов-
дигне коледния дух на 
гражданите, като сти-
мулира малките деца и 
ученици да се включат 
с рисунки и да създадат 
коледно настроение.  
    С всяка следваща 
година интересът към 
конкурса расте, а през 
тази година в него взе-
ха участие деца от об-
щините  Враца, Кук-
лен, В. Търново и Пав-
ликени. Рисунките  
наброяваха повече от 
200 в четири възрасто-
ви групи. Във всяка 
група са раздадени по 3 
награди - I, II  и III мяс-
то.  
   На 21 декември, втор-
ник, наградите бяха 
връчени лично от кмета 
на община Нови пазар 
г-н Георги Георгиев. 
   Всички рисунки са 
изложени в ОХГ 
“Петър Персенгиев“- 
Нови пазар. 
Наградени: 
5-6 години 
1.Мартин Тихомиров 

Конорски - ДГ “Детски 
свят“, гр. Враца 
2.Ивона Иванова Васи-
лева - ДГ “Калина Ма-
лина”, група “Мечо 
пух”, гр. Нови пазар 

3. Едже Ешреф Рашид - 
ДГ “Калина Малина”, 
група “Мечо пух”, гр. 
Нови пазар 

 

 

 

 

 

I-IV клас 

1.Богослава Станисла-

вова Павлова - 2а клас, 

СУ “Хан Исперих” 

2.Дениз Юмит Рухи -  
2б клас, СУ “Хан Испе-

рих” 
3.Габриела Светославо-
ва Цветкова - 2а клас, 
СУ “Хан Исперих” 

V-VII клас 

1.Мелек Хасан - 5а 
клас СУ “Отец Паи-
сий”, гр. Куклен 

2.Учениците от про-
гимназиален етап на 
ОУ “Васил Левски”, с. 
Мировци 

3.Дамла Ерджанова 
Исуфова - СУ “Васил 
Левски”, гр. Нови пазар 

VIII-XII клас 

1.Анелия Стефанова 
Севдалинова  - 11 клас 
ПГХТД “Проф. д-р 
Асен Златаров” 

2.Айлин Ерол Рахим - 9 
клас СУ “Хан Испе-
рих” 

3.Иксан Елмазов Мус-
тафов - 9 клас ПГХТД 
“Проф. д-р Асен Злата-
ров“ 
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