
 

 

В този брой: 
    Община Нови пазар 
изгражда нов паркинг с 
капацитет 55 парко-
места 

   Изпълнено е обещани-
ето, дадено пред жите-
лите на квартал 
“Добруджански” 

   Започнаха ремонти на 
две детски градини и 
пенсионерски клуб 

   I Национален фести-
вал за изпята поезия 
„Хачо Бояджиев“ Нови 
пазар 2022 

   „Дни на моя град“ 
програма за октомври 
2022 
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www.novipazar.eu 
Независима, регионална 

платфотма за новини. 

www.botevnp.eu 
100 години  

ФК „Ботев“ Нови пазар 

БЮЛЕТИН          

www. novipazar.bg 

Завръщането на женския хандба-

лен отбор СКХ „Васил Левски“ 

се случва по инициатива на кмета 

на Община Нови пазар Георги 

Георгиев и след проведена среща 

с ръководството на клуба. 

Мнозина помнят недалечното и 

славно минало на женския ханд-

бален отбор в гр. Нови пазар. 

Негов треньор е Николай Топуза-

ков, а помощник-треньор е Ста-

нислава Стоянова. 

За тези, които са забравили успе-

хите ще се върнем в далечната 

2010 година, където на Нацио-

налното първенство за „Купа 

България“ отборът ни се класира 

на 2-ро място. 

Поради тези причина, беше ред-

но да направим всичко възможно 

за завръщането на женския ханд-

бален отбор СКХ „Васил Левски“ 

там, където му е мястото, а имен-

но сред най-добрите отбори на 

България. 

В момента младите спортисти се 

подготвят за предстоящото Наци-

онално първенство, което ще 

започне на 8 октомври. Триразо-

ви тренировки и изкачване на 

връх Исполин, висок 1524 метра, 

са част от подготвителната прог-

рама на нашите момичета. Обществено важна информация, събития 

и съобщения - на последната страница! 

https://tv-novipazar.alle.bg/ 

Една легенда се завръща – женския 

хандбален отбор на Нови пазар 
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Започнаха дейностите за изграждане на нов 

паркинг в гр. Нови пазар. 

Паркингът ще бъде изграден до СУ “Васил Лев-

ски”, между кръстовището на ул. „Братя Мила-

динови” и ул. „Кирил и Методий”. Параметрите 

на терена позволяват капацитет до 55 паркомес-

та. Необходимите средства са заложени в бю-

джета на Община Нови пазар за 2022 година. 

В момента мястото, където паркират училищ-

ните автобуси, създава условия за ПТП. По този 

начин ще решим два основни проблема – еди-

ният е проблема с паркирането в този район, а 

другият – с безопасността на движение по пъти-

щата. 

 

 

Община Нови пазар изгражда нов паркинг с  

капацитет 55 паркоместа  
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Обществеността на Нови пазар има възможност 

да се наслади на изложба живопис, под наслов 

„Импулси“, представяща творчеството на проф. 

д-р Спартак Паскалевски от 1970 г. до 2000 г. 

Изложбата беше открита на 07.09.2022 г. 

Неочаквано за присъстващите проф. д-р Спар-

так Паскалевски подари цялата колекция от 

изложените платна на ОХГ „Петър Персенги-

ев“, Нови пазар. 

В знак на благодарност и с огромно уважение, 

към творчеството на професора, кметът Георги 

Георгиев връчи плакет на художника.  

Проф. д-р Спартак Паскалевски подари колекция от 
картини на ОХГ „Петър Персенгиев“ 

Община Нови пазар монтира 80 нови кошчета за  

отпадъци в града 

Община Нови пазар закупи 80 нови кошчета за 

отпадъци, които са разпределени в централната 

част на Нови пазар, градския парк и там, където 

липсват или са повредени. 

На по-късен етап ще бъдат закупени допълни-

телни за малките населени места от общината. 
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„За едно ново начало“- уникален по рода си 
концерт-послание на специалните хора в Общи-
на Нови пазар обедини усилията на държавни и 
културни институции, социални услуги и об-
щинска администрация около каузата за соци-
ална ангажираност, приемственост и сплоте-
ност. 

На 13.09.2022 г. в Център за грижа за лица с 
умствена изостаналост, с. Памукчии се проведе 
първия за Община Нови пазар, а и сред малкото 
такива в страната, концерт на възрастни хора с 
умствена изостаналост. 

Идеята за провеждане на това специално съби-
тие е дело на младежите от Национална програ-
ма „Нова възможност за младежка заетост“, 
подкрепени от Добромир Добрев, директор на 
Център за грижа за лица с умствена изостана-
лост, с. Памукчии и персонала, обслужващ пот-
ребителите. 

Благодарение на всеотдайната работа на персо-
нала на ЦГЛУИ, с. Памукчии, подкрепата от 
страна на отдел „Хуманитарна политика и прог-
рами и проекти със социална насоченост“, Об-
щина Нови пазар и всички участници в програ-
мата, мероприятието се превърна в трогателен 
концерт, даващ възможност на хората с умстве-
на изостаналост да изразят своята индивидуал-
ност. За повечето потребители, настанени в 

Център за грижа за лица с умствена изостана-
лост, с. Памукчии, пеенето, танците и рецити-
рането са единственият начин да изразят себе 
си и своите емоции, а възможността да го нап-
равят пред по-голяма публика превърна събити-
ето в истински празник за тях. Участие в кон-
церта взеха и жени от Дом за стари хора, гр. 
Нови пазар, деца от НЧ „Просвета- 1919“, с. 
Памукчии, ДЦПЛУ, гр. Нови пазар, както и 
младежи от ЦНСТ за деца и младежи с увреж-
дания, гр. Нови пазар. 

Обединени от благородната инициатива с надс-
лов „За едно ново начало“ граждани, държавни, 
социални и културни институции положиха 
основите на едно по-светло бъдеще, давайки 
пример за безкористна подкрепа и солидарност. 

„Нови пазар сред първите общини в България с  

концерт, проведен от хора с умствена изостаналост 
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Изпълнено е обещанието, дадено пред жителите на 
квартал “Добруджански”! 

Уважаеми съграждани! 

Преди 3 години поех ангажимент да осигуря 

финансиране за ремонт на една от най-

натоварените и амортизирани улици в града 

ни – улица „Хан Крум“. 

Всички помним нейното състояние. Не случай-

но дълги години тя беше избягвана от шофьо-

ри и пешеходци. 

Днес, след извършен основен ремонт на водоп-

роводна мрежа, подменени бордюри, изградени 

тротоари и положена нова пътна настилка ул. 

„Хан Крум“ ще бъде една от най-

предпочитаните улици за пресичане на града 

ни. 

Не сме забравили и озеленяването, което ще се 

случи на по-късен етап и в подходящо време. 

Със задоволство отново ще спомена, че даде-

ното обещание пред жителите на квартал 

„Добруджански“ е изпълнено! 

Ще припомня, че в проектобюджета на Общи-

на Нови пазар за 2022 година са планирани раз-

ходи за местни дейности за ремонт на още 24 

улици в града и 9 в част от селата на община-

та. Общата дължина на улиците, които ще се 

ремонтират в Община Нови пазар, е малко над 

5,5 км., а в селата - 2 км. 

Строително-монтажните работи обхващат 

улици в гр. Нови пазар, с. Стан, с. Енево, с. Зай-

чино ореше, с. Стоян Михайловски и с. Правен-

ци. 

Започнахме текущи ремонти на детските гра-

дини „Синчец“ и „Горска теменужка“ в села-

та Ст. Михайловски и Избул. 

Преди два месеца на изнесените срещи с жи-

телите на селата поехме ангажимент да ре-

монтираме пенсионерския клуб в с. Енево. 

За пенсионерския клуб в село Енево сме плани-

рали подмяна на дограма, нова подова настил-

ка и освежаване на помещението. 

Вярвам, че до края на месец септември и това 

обещание ще бъде изпълнено! 

Георги Георгиев 

Кмет на Община Нови пазар  
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Започнаха ремонти на две детски градини и пенсионерски клуб 

В началото на септември започнаха планирани 

ремонти на две детски градини и един пенсио-

нерски клуб. 

Приоритетни са детските градини „Синчец“ и 

„Горска теменужка“ в селата Ст. Михайловски 

и Избул, които се нуждаят от неотложни пок-

ривни ремонти. 

Тече ремонт и на пенсионерския клуб в село 

Енево. 

Покривният ремонт на детска градина „Горска 

теменужка“ включва и подмяна на керемидите 

на участък с площ над 200 кв. м. 

Преди два месеца, на изнесените срещи с жите-

лите на селата, кметът пое ангажимент да бъде 

ремонтиран пенсионерския клуб в с. Енево, 

като за него са планирани подмяна на дограма, 

нова подова настилка и освежаване на помеще-

нието. 

„Спомени от стария Нови пазар“ – изложба от невиждани до този 
момент фотоси, макети и печатни издания 

Община Нови пазар съвместно с Археологичес-

ка музейна сбирка организираха изложба от 

невиждани до този момент фотоси, макети и 

печатни издания, които ще ни пренесат десетки 

години назад в миналото. 

Изложбата под надслов „Спомени от стария 

Нови пазар“ беше открита на 19.09.2022 г. в 

Археологическа музейна сбирка, гр. Нови па-

зар. Посетителите ще могат да я видят до края 

на месец октомври. 
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I Национален фестивал за изпята поезия 
„Хачо Бояджиев“ Нови пазар 2022 

На 17 септември 2022 г. се проведе I Национа-

лен фестивал за изпята поезия „Хачо Бояджи-

ев“. Събитието, организирано от Община Нови 

пазар, за пръв път събра едни от най-

талантливите поети с китара от цяла България. 

Фестивалът, носещ името на видния наш съг-

ражданин Хачо Бояджиев – телевизионен, теат-

рален и кинорежисьор, генерален директор на 

Българската национална телевизия и носител на 

наградата „Следа в ефира“, е събитие, чрез кое-

то Община Нови пазар се утвърждава високо на 

културната сцена в страната. 

Неприятните метеорологични условия не поз-

волиха фестивалът да се проведе на открито, но 

залата на НЧ „Христо Ботев“ посрещна гости и 

творци в уютна обстановка и приятелска атмос-

фера. 

Секретарят на Община Нови пазар – Калоян 

Хинчев отправи топло приветствие към всички 

участници и гости, и даде старт на културното 

събитие. 

Впечатляващите произведения на Красимир 

Йорданов, Борис Жеков, Бойко Беров, Иван 

Павлов, Светлана Йонкова, Костадин Шотев, 

Пламен Цонев, Атанас Стоянов, Надежда Цан-

ков, Валери Грешков, Виктор Макаров и дуета 

Димитър Милушев и Нина Василева вдигнаха 

многократно публиката на крака, предизвик-

вайки бурни аплодисменти. 

След невероятното представление, в знак на 

благодарност и приятелски чувства, от името 

на кмета на Община Нови пазар – Георги Геор-

гиев, Калоян Хинчев връчи плакети на всички 

участници, с пожелание за силно творческо 

вдъхновение и бъдещи срещи. 
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 ОБЩЕСТВЕНО ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ, СЪБИТИЯ И СЪОБЩЕНИЯ! 

Уважаеми жители на Община Нови пазар! 

Община Нови пазар напомня на гражданите, че строителни 
отпадъци от домакинствата може да се депонират на ул. 
„Въстаник“ – срещу градския парк. 

 

За по-големи количества строителни отпадъци (от строителст-
во и събаряне на сгради) моля, обърнете се към общинска ад-
министрация за издаване на насочващо удостоверение за ка-
риерата в с. Златна нива, съгласно договор между  

Община Нови пазар и „Голдън фийлд” ООД. 

 

ИЗДАНИЕ НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР 

Адрес: ул. “Васил Левски” 3, 

Телефон: 0537/23311, факс: 0537/95530, 

Email: npazar@icon.bg; novipazar@novipazar.bg 

Приемен ден на кмета - всеки първи и трети петък на месеца 
от 08:00 до 12:00 часа. 

Записване за приемния ден на пропуска на общинска адми-
нистрация. 

За да публикувате кратки съобщения, от обществено значение, с цел на информираност на обществеността ни изпратете имейл 
на адрес: p.vladimirov@novipazar.bg 

Дни на моя град 2022 
03.10 – Откриване на традиционен есенен панаир – Етрополска духова музика; Юнашкия тиган;  

пл. „Оборище“, 17:00 ч. 

04-05-06.10 – Общински турнир по футбол, градски стадион „Христо Ботев“, 12:30 ч. 

(04.10 – V – VII клас; 05.10 – VIII –X клас; 06.10 - XI – XII клас) 

05.10 – „50 години заедно“ - Златна сватба на двойките, сключили брак през 1972 г.; Мултифункционална зала в 
Община Нови пазар, 16:00 ч. 

05.10 – „Труп“ - постановка на театрална трупа „Мелпоарт“, Зрителна зала на НЧ „Христо Ботев-1872“, 18:30 ч. 

08.10 – Индивидуален турнир по тенис на маса, зала СКТМ „Ботев“ - Нови пазар, пл. „Оборище“ /над хлебозаво-
да/, 9:00 ч. 

08.10 – IX Фестивал на клубовете за народни хора „Автентични ритми“, пл. „Оборище“, 14:00 ч. 

08.10 – Инициатива на синдикалната организация на „Ново стъкло“ ЕАД и Община Нови пазар, част от зеле-
ната кампания на КНСБ за поставяне на подвижна библиотека „Вземи, прочети и върни“, къщички за птици и обно-
вяване на част от детската площадка в парк „Люксембургска градина“, 14:00 ч. 

09.10 – Концерт на Дамска формация „Лира“ – “Пейте на нашия Бог, пейте!“, Православен храм „Св. Петка“, 
10:00 ч. 

10.10 – XII Национален литературен конкурс за детско-юношеска литература „Калина Малина“; Мултифунк-
ционална зала в Община Нови пазар, 17:00 ч. 

11.10 – Детска атлетика –„Рън Нови пазар“, част от „Рън България“, пл. „Оборище“, 10:00 – 18:00 ч. 

12.10 – Първо шосейно бягане – „Рън Нови пазар“, част от „Рън България“, регистрация: 8:00 ч.; Масов старт 800 
метра бягане, пл. „Оборище“, 10:10 ч. 

12.10 – „Приказни видения“ – цветни рисунки - изложба на художника Красимир Арсов; ОХГ „Петър Персенги-
ев“; 17:30 ч. 

13.10 – Военно-приложни игри, двор на СУ „Васил Левски“, 14:30 ч. 

14.10 – Празнична утреня и Св. Божествена литургия, Православен храм „Св. Петка“, гр. Нови пазар, 8:00 ч.  

14.10 – Ежегоден крос по случай Празника на града; градски парк, 9:00 ч. 

14.10 – Празничен концерт с ансамбъл „Добруджа“ и народната певица Цветелина, пред сградата на Община 
Нови пазар, 19:00 ч. 

26.10 – Юбилеен концерт по случай 150 години НЧ „Христо Ботев-1872“, Зрителна зала на НЧ „Христо Ботев-
1872“, 18:00 ч.  

29.10 – Празничен концерт по случай предстоящите празници – 1. ноември - Ден на народните будители и праз-
ника на с. Памукчии, Многофункционална зала с. Памукчии, 19:00 ч. 

30.10 – „С песни славим Вам, Будители народни“ – матине с участието на Детски хор „Люлка“ и Дамска форма-
ция „Лира“ при НЧ „Христо Ботев-1872“, гр. Нови пазар, Камерен хор „Еуфоника“ при НЧ „Пенчо Славейков-
1871“, гр. Трявна; камерна зала на НЧ „Христо Ботев -1872“,  11:00 ч. 
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