
 

 

В този брой: 
    Първа копка за изг-
раждането на памет-
ник на загиналите във 
войните герои  

   Общински съвет Нови 
пазар освободи от так-
си потребителите на 
детска млечна кухня 

   Кметство Енево спе-
чели проект за изграж-
дане на зона за отдих  

   Втори пазарен ден в 
Нови пазар 

   Община Нови пазар 
спечели проект към 
фонд „Социална закри-
ла“ 

БРОЙ №4 / ЮНИ 2022                                                                  БЕЗПЛАТНО МЕСЕЧНО ИЗДАНИЕ НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР 

www.novipazar.eu 
Независима, регионална 

платфотма за новини. 

www.botevnp.eu 
100 години  

ФК „Ботев“ Нови пазар 

БЮЛЕТИН          

www. novipazar.bg 

На Световния ден на водата - 22 

март, Басейнова дирекция 

„Черноморски район“ отбеляза 

20-годишния си рожден ден. Тър-

жеството се проведе на 22 март в 

хотел Голдън Тюлип Варна. 

С нескрита гордост можем да се 

похвалим, че Община Нови пазар 

е удостоена с плакет за призна-

телност от Министерството на 

околната среда и водите. 

Признателността е за дългого-

дишното партньорство при опаз-

ването на водите в Черноморския 

басейнов район и  

по повод 20-годишнината от съз-

даването на администрацията. 

На тържественото честване при-

състваха ръководството на Ми-

нистерството на околната среда и 

водите, представители на област-

ни и общински администрации 

на територията на Черноморския 

басейнов район, членове на Ба-

сейновия съвет, държавни, науч-

ни и образователни институции, 

регионалните инспекции по 

околната среда и водите, непра-

вителствени организации и об-

щински служители. 
Обществено важна информация, събития 

и съобщения - на последната страница! 

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

Община Нови пазар получи плакет за 

признателност от Министерството на 

околната среда и водите 
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На 15 април, по покана на кметския наместник на 

село Зайчино ореше  - Ивалин Павлов, беше напра-

вена символична първа копка за изграждането на 

паметник на загиналите във войните герои. 

Сред присъствалите официални гости бяха зам.-

кмета на Община Нови пазар, Златина Таскова и 

Михайл Михайлов – председател на Общински 

съвет Нови пазар. 

По време на церемонията в селото, където ще се 

издига паметникът, беше извършен водосвет от 

свещеник Димчо. 

Припомняме, че на 11 март 2022 година в село Зай-

чино ореше се проведе Общо събрание на населени-

ето, на което беше избран инициативен комитет за 

изграждане на паметник на загиналите във войните 

герои от селото. 

Това се случи по инициатива на кметския намест-

ник  - Ивалин Павлов и на основание чл. 54 от Зако-

на за пряко участие на гражданите в държавната 

власт и местното самоуправление. 

Председател на инициативния комитет е Величко 

Великов, на когото е поверена изработката на па-

метника. 

За подпомагане на благородната кауза е открита 

дарителска сметка във  

Fibank – Първа инвестиционна банка. 

IBAN: BG36FINV91501017599318 

Първа копка за изграждането на паметник на  
загиналите във войните герои в с. Зайчино ореше 
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Това се случи след направено предложение от кме-
та на Община Нови пазар г-н Георги Георгиев и 
одобрението в местния парламент. 

Общински съвет Нови пазар единодушно прие 
предложенията за решения на 38-то редовно заседа-
ние на Общински съвет Нови пазар, което се прове-
де на 31.03.2022 година. 

Категорично с 20 гласа „за“ бяха одобрени след-
ните предложения с най-голям обществен инте-
рес: 

Съфинансиране на проект „Реконструкция и благо-
устрояване на междублокови пространства, кв.116, 
кв.115 и кв.117, по плана на гр. Нови пазар“ по 
процедура № BG06RDNP001-19.572 – „МИГ Нови 
пазар-Каспичан“ по мярка 7.2 „Инвестиции в създа-
ването, подобряването или разширяването на всич-
ки видове малка по мащаби инфраструктура“ от 
Програма за развитие на селските райони 2014-
2020г. в размер на 149 835,50 лв. без ДДС, или 179 
802,60 лв. с включен ДДС. 

Освобождават се от такси за ползване на детска 
млечна кухня към Детски ясли в Община Нови 
пазар до 1 порция дневно за периода 01.04.2022 г.-
31.12.2022 г. родителите/настойниците на всички 
деца от 10 месеца до 3-годишна възраст с настоящ 
адрес в Община Нови пазар. За всички деца, които 
не са с настоящ адрес Община Нови пазар, родите-
лите/настойниците да заплащат нужната такса. 

Приемане на общинска Програма на мерките за 
закрила и насърчаване на творческите заложби на 
деца с изявени дарби през 2022 година. Целта на 
Програмата е да се регламентират условията и реда 
за насърчаване и подкрепа на учениците с изявени 
дарби в областта на науката, изкуството и спорта. 

След извършено класиране от Комисия, назначена 

със заповед на Министъра на околната среда и во-

дите, бяха одобрени за финансирани 341 проектни 

предложения, от общо 1740, сред които и този на 

кметство Енево, за изграждане на зона за отдих по 

проект от МОСВ и ПУДООС в рамките на Нацио-

налната кампания за “ Чиста околна среда - 2022″. 

По проект зоната за отдих ще включва комплект 
маса и пейка, паркова пейка, беседка, детска люлка 
– тип махало, детска въртележка, детска беседка, 
парково барбекю и кошче за отпадъци. 

Предварително ще се извършат и дейности по под-
равняване и затревяване на терена, както и засажда-
не на дървета и храсти. 

Проектът на стойност 14 968,60 лева. 

 

Втори пазарен ден в  

Нови пазар 
 

Уважаеми жители и гости на община Нови пазар, 

До този момент пазарният ден в нашия град беше 
всеки петък. С цел да подкрепим производителите и 
търговците организираме и втори пазарен ден, кой-
то ще е всеки вторник. 

След направено допитване до местни производите-
ли стигнахме до решението, че това ще помогне за 
по-доброто реализиране на произведената от тях 
продукция. 

 

Общински съвет Нови пазар освобо-
ди от такси потребителите на детска 
млечна кухня към Детски ясли 

Кметство Енево спечели проект за 
изграждане на зона за отдих от  

Националната кампания  

“Чиста околна среда 2022г.“ 
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Община Нови пазар спечели проект към фонд 
„Социална закрила“ 

На 29.04.2022 г. Община Нови пазар подписа дого-
вор с Фонд „Социална закрила” за изпълнението на 
проект „Подобряване на материално - техническата 
база на ДЦДУ „Къщичката”, ЦНСТ№2ДУ и ЦНСТ-
МУ гр. Нови пазар”. 

Дейностите ще стартират на 01.06.2022 г. и ще обх-
ванат три социални услуги на територията на общи-
ната: услуга в общността - Дневен център за деца с 
увреждания “Къщичката” - Нови пазар и двете ре-
зидентните услуги: Център за настаняване от семе-
ен тип за деца с увреждания  и Център за настанява-
не от семеен тип за младежи с увреждания.  

 

Предвид целевите групи, които са потребители на 
трите социални услуги се налага да се предприемат 
действия за подновяване на амортизираното обо-
рудване и обзавеждане.  

Целта е създаване на оптимални условия за работа 
и обхващане на по-голям брой лица в неравностой-
но социално положение. 

Срокът на договора е четири месеца и е на обща 
стойност 50 766,00 лева, като 35 998,17 лева са от 
Фонд „Социална закрила”, а 14 767,83 лева са съфи-
нансиране от бюджетите на социалните услуги. 

Родените деца през 2020 година вече имат своя алея в 
градския парк! 

28 нови дръвчета ще растат в Градския парк, заса-
дени от 28 деца, родени през 2020 година. 
Събитието е включено в майската програма на Об-
щина Нови пазар. 

Инициативата „Да засадим заедно дръвче за по-
зелено и чисто бъдеще на нашите деца” започна с 
родените през 2019 година, по идея на кмета на 
Нови пазар – Георги Георгиев. Тя стартира като 
част от програмата „Дни на моя град“ през 2020 
година. 

28 деца и техните родители и близки засадиха 28 
дръвчета на специално подготвена за целта алея. 

За настроението на малки и големи се грижеше 
аниматор. Станахме свидетели на музикални и 
танцови изпълнения. И тази година малките худож-
ници показаха своите умения с рисунка на асфалт. 

 

 

В края на това прекрасно събитие децата получиха 
подаръци, осигурени от Община Нови пазар. 

Инициативата ще продължи наесен за децата, роде-
ни през 2021 година. 
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14-тото издание на „Еньовски ритми“ стана сцена 

на 19 фолклорни групи и изпълнители, дошли от 

близо и далеч, за да изпеят, изсвирят и изиграят 

своите песни и танци, чрез които все още съхраня-

ват духа на миналото. 

Съборът е част от майската програма на Община 

Нови пазар и се организира от НЧ “Васил Левски – 

1895”, реализиран с финансовата подкрепа на Об-

щина Нови пазар. 

Провеждането на събора спомага за популяризира-

не и съхраняване на фолклора в селските райони в 

нашата община и няма конкурсен характер. 

По традиция съборът беше открит от кмета на село 

Енево, Антон Борисов. 

Сред официалните гости бяха Златина Таскова – 

зам.-кмет на Община Нови пазар, Валентин Димит-

ров – кмет на село Стан, Ивалин Павлов – кметски 

наместник на село Зайчино ореше и др. 

 

Стотици зрители, домакини и гости, се насладиха 

на певческите и музикални умения на: 

НЧ “Васил Левски-1895“ с. Енево 

НЧ „Христо Ботев-1872“ гр. Нови пазар 

НЧ „Пробуда-1928“ гр. Каспичан 

НЧ „Просвета-1921“ с. Преселкa 

НЧ “Съзнание 1928“ с. Хан Крум, общ. Велики 

Преслав 

НЧ „Развитие-1903“ с. Блъсково, общ. Провадия 

НЧ “Назъм Хикмет-1954“ гр. Нови пазар 

НЧ „Нива-1901“ с. Невша, общ. Ветрино 

НЧ „Каменен стълб-1888“ с. Кюлевча, общ. Каспи-

чан 

НЧ „Народна просвета 1904“ с. Млада гвардия, 

общ. Ветрино 

НЧ „Христо Ботев 1905“ с. Неофит Рилски, общ. 

Ветрино 

НЧ „Светлина-1904“ с. Белоградец, общ. Ветрино 

НЧ “Пробуда-27.12.1927“ с. Вехтово, общ. Шумен 

НЧ “Освобождение-1904“ кв. Калугерица, общ. 

Каспичан 

Пенсионерски клуб „Хармония“ с. Енево 

НЧ „Просвета-1924“ с. Стан 

НЧ “Христо Ботев-1922“ с. Зайчино ореше 

НЧ “Васил Левски-1924“ с. Върбяне 

Клуб №1 гр. Нови пазар 

Десетки изпълнители и стотици гости на фолклорния 
събор „Еньовски ритми“ 2022 г. 
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Кметът на Нови пазар и началникът на полицията  

отново при децата 

На 18.05.2022 година кметът на Община Нови па-

зар, заедно с началника на РУ Нови пазар – Румен 

Симеонов, началника на група Охранителна поли-

ция – Илиян Илиев и младши автоконтрольор – 

Тихомир Миленов посетиха всички детски градини 

в града. 

А поводът е да връчат грамоти и подаръци на деца-

та, които взеха участие в инициативата “Не на Аг-

ресията! Нека бъдем по-добри”, която започна в 

началото на тази година. 

Чрез различни занятия и ролеви игри, децата бяха 

възпитавани да бъдат по-добри, да избягват агреси-

ята и да реагират правилно в подобни ситуации. 

Наградите на децата връчи лично Георги Георгиев, 

като им благодари и ги поздрави за проявения инте-

рес и наученото от тези занимания. 

Грамота получи и инициаторът на благородната 

кауза Пенка Христова, която е учител в детска гра-

дина „Китка“ и заедно с Тихомир Миленов вложиха 

много труд и търпение с грижа за децата и тяхното 

безопасно израстване. 
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Вижте победителите от турнира по тенис на маса в 

Нови пазар 

В осмото събитие от майския календар на Община 

Нови пазар – Турнир по тенис на маса се включиха 

7 отбора в различни възрастови групи. Спортната 

надпревара се проведе на 12 май в залата по тенис 

на маса на СК „Ботев“ гр. Нови пазар, намираща се 

на пл. „Оборище“. 

Класиране: 

I място – СУ „Хан Исперих“ 

II място – ПГ по СС 

III място – СУ „Васил Левски“ 

Най-малките в турнира, деца до 6 клас от ОУ „Н.Й. 

Вапцаров“, се класираха на 4 място 

Класиране на тенисистите от СК „Ботев“ Нови 

пазар: 

I място – Недко Недев, който вдигна купата на 

СКТМ „Ботев“ Нови пазар 

II място – Богомил Йорданов 

III място – Станислав Станчев.  

Наградите, осигурени от Община Нови пазар, връ-

чи Сийка Димитрова – главен експерт „Младежки 

дейности, спорт и ЗБУТ“, която поздрави спортис-

тите от името на кмета на Община Нови пазар – 

Георги Георгиев, пожелавайки им още много спор-

тни успехи. Всички участници получиха медали и 

грамоти, а за децата имаше и раници. 
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Нови пазар беше домакин на Национален пленер 

по живопис 
За първи път Нови пазар беше домакин на тридне-

вен Национален пленер по живопис, който се про-

веде от 18 до 20 май 2022 година. 

Изложбата с картините от пленера беше подредена 

в ОХГ „Петър Персенгиев“ под надслов „От тука 

започва България“. Събитието се проведе под 

егидата на Георги Георгиев – кмет на Община Нови 

пазар. 

14 художника, пристигнали от цяла България, полу-

чиха вдъхновение от красивите пейзажи на нашия 

край и ги запечатаха завинаги в платната си. С 14 

картини ОХГ „Петър Персенгиев“ в Нови пазар 

стана по-богата, благодарение на 14 златни ръце, 

владеещи енергията на това изкуство до съвършен-

ство. 

В пленера участие взеха художниците Симеон 

Кръстев, Иван Апостолов, Димитър Пенелов, Ма-

рия Бакърджиева, Димитър Евстатиев, Анета Стоя-

нова, Спас Мавров, Мария Маркова, Лиляна Русева, 

Емил Паралюзов, Красимир Арсов, Атанас Атана-

сов, Елеонора Галинова, Десислава Тивчева и мест-

ният художник Йордан Йорданов, който идейно и 

организационно създаде този малък празник в Нови 

пазар. 

На откриването на изложбата присъстваха кметът 

на Община Нови пазар - Георги Георгиев, зам.-

кмета - Златина Таскова, председателят на Общинс-

ки съвет - Михайл Михайлов, местни творци и 

граждани. 

Кметът Георгиев приветства гостите и обеща, че 

този пленер няма да бъде единствен и това е само 

началото! 

Всеки художник получи грамота за участие и пла-

кет на Община Нови пазар, връчени от Георги Ге-

оргиев и Златина Таскова. 

 ОБЩЕСТВЕНО ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ, СЪБИТИЯ И СЪОБЩЕНИЯ! 

Уважаеми жители и гости на Община Нови пазар, 

От месец май 2022 г. пазарните дни в нашия град са вече два - 
вторник и петък. 

С добавянето на втори пазарен ден целим е да подкрепим 
производителите и търговците, за по-доброто реализиране на 
произведената от тях продукция. 

 

 

 

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 

СУ „Васил Левски“  

За учебната 2022/2023 г. СУ „Васил Левски“ град Нови пазар обявява прием след завършен VII клас в 2 паралелки: 

1 профилирана паралелка с профил „Природни науки“ с профилиращи предмети Биология и ЗО и Химия и ООС.  

Балообразуващи предмети: (2 *НВО БЕЛ + 2 *НВО МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС) 

1 една професионална паралелка със следните специалности: 

-  0,5 паралелка със специалност „Графичен дизайн“, професия „Графичен дизайнер“. Балообразуващи предмети: (2 *НВО БЕЛ + 
2 *НВО МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ИТ). 

- 0,5  паралелка със специалност „Малък и среден бизнес“, професия „Сътрудник в малък и среден бизнес“. Балообразуващи 
предмети: (2 *НВО БЕЛ + 2 *НВО МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ИТ). 

Повече информация на място в СУ „Васил Левски“ град Нови пазар. 
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