
 

 

В този брой: 
    С грандиозен празник 
ФК „Ботев“ отпразнува 
своя вековен юбилей 

   „Станата III“ – музика 
и шоу на макс!  

   Министерството на 
образованието отпусна 
92 хиляди лева за ре-
монт на покрива на ОУ 
„Никола Й. Вапцаров“ 

   Община Нови пазар 
кандидатства за от-
пускане на средства за 
изграждане на 3 ключо-
ви обекта 

   Започна ремонтът на 
поликлиниката в Нови 
пазар 
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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 

Поредната добра новина за Об-

щина Нови пазар пристигна от 

Министерството на регионалното 

развитие и благоустройството, 

което одобри жизненоважен про-

ект за изграждане на дълбоки 

сондажни кладенци за осигурява-

не на допълнително питейно-

битово водоснабдяване на селата 

Правенци и Избул!  

Успехът ни идва след много труд 

и постоянство и след 8 месеца 

можем да се поздравим за поред-

ния одобрен проект, който ще 

върне надеждите, спокойствието 

и водата на хората в селата Избул 

и Правенци. 

Повече от 15 години се търсеше 

решение на проблема с осигуря-

ването на редовно водоснабдява-

не и годна за пиене вода за жите-

лите на тези две села.  Обществено важна информация, събития 

и съобщения - на последната страница! 

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

МРРБ одобри проект на Община Нови 

пазар за изграждане на дълбоки сон-

дажни кладенци за осигуряване на пи-

тейно-битово водоснабдяване на селата 

Правенци и Избул 
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Въпреки многото срещи и дискусии между ВиК

-Шумен, тогавашния областен управител и мес-

тната власт на Община Нови пазар в този пери-

од, проблемът не беше решен.  

И днес – 15 години по-късно жителите на Пра-

венци и Избул страдат от безводие. 

Уважаеми жители на Община Нови пазар! 

През последните 3 години чухме упреци, че 

настоящото ръководство на Община Нови пазар 

дели жителите и селата на “свои” и “чужди”, но 

фактите говорят точно обратното, а резултатите 

от нашия труд го доказват. 

Одобреният от МРРБ проект на Община Нови 

пазар – „Допълнително питейно водоснабдява-

не на с. Избул и с. Правенци, община Нови па-

зар ” е на обща стойност 2 225 000 лева, като в 

него са включени следните дейности: 

• Изграждане на сондажи ТК-1 „Избул – общи-

на Нови пазар“ ТК-1 „Правенци – община Нови 

пазар“; 

• Оборудване на ТК-1 „Избул – община Нови 

пазар“ ТК-1 „Правенци – община Нови пазар“; 

• Изграждане на трафопост 20 кV и кабелна 

линия от ПИ 58027.21.84 с. Правенци, и 

ПИ32353.28.43 с. Избул до ВЕЛ 20 кV „Лиси 

връх – І”; 

• Изграждане на водопровод за питейно-битова 

вода от ТК-1 „Избул – община Нови пазар“ и 

ТК-1 „Правенци – община Нови пазар“ до водо-

ем с Избул и водоем с. Правенци; 

• Изграждане на помпени станции, санитарно-

охранителни зони и други необходими съоръ-

жения, според проектантското решение. 

С изграждането на допълнителното водоснабдя-

ване на с. Избул и с. Правенци ще бъде решен 

проблем от първостепенна значимост и ще се 

осигурят нормални битови условия на жителите 

на двете села. Изпълнението на инвестицион-

ния проект ще допринесе за дългогодишно бла-

гоприятно влияние в социален, икономически и 

демографски аспект в района. 

Чрез реализирането на дейностите по проекта 

ще търсим и решение за включване към сонда-

жите и на съседното на Избул село – Войвода, 

което също страда от безводие. 

Поставяме си високи цели, но само така можем 

да постигнем повече въпреки трудностите и 

изпитанията. Общината ни е малка, но не и 

желанието ни за по-доби условия на живот за 

всички нейни жители! 

Преди 3 години поехме ангажименти и дадохме 

обещания. 

Днес голяма част от тях са вече реализирани, а 

останалите предстои да бъдат осъществени 

скоро. Имаме още много какво да свършим, но 

вярвам, че голяма част от Вас ще оценят пос-

тигнатото до този момент! 

Благодаря на колегите от Община Нови пазар, 

които с много труд, постоянство и упоритост 

успяха и в това предизвикателство! 

Благодаря и на народния представител Иван 

Ганчев, който работи заедно с нас за одобрява-

нето на този важен проект, чрез който ще вър-

нем живота в селата Избул и Правенци. 

Георги Георгиев 

Кмет на Община Нови пазар 

 

 

Място за реклама! 

Място за обява! 

 За всички цени, варианти и рекламни  

пакети се обърнете към нас, като ни  

пишете на  p.vladimirov@novipazar.bg 
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Тържествено честване на 100 години футбол в 

град Нови пазар организираха Община Нови 

пазар и ФК „Ботев“. На градския стадион 

„Христо Ботев“ се събраха ветерани, футболни 

деятели, привърженици и гости, за да почетат 

едновековния юбилей от създаването на първия 

футболен клуб в града. 

Почетни плакети и награди получиха всички 

футболисти, треньори, ръководители, съдии, 

футболни деятели, които написаха 100-

годишната история на футбола в Нови пазар и 

оставиха с имената си трайна следа в историята 

на ФК „Ботев“. 

Почетни плакети бяха връчени и на бивши и 

настоящ кмет, които никога не изоставиха фут-

болния клуб и заедно надграждаха и създаваха 

условия за развитието на този спорт. 

 

С поздравителни адреси към празнуващите се 

обърнаха Веселин Василев – делегат към Бъл-

гарски футболен съюз, Зонален съвет БФС Вар-

на, както и президентът на Българския футбо-

лен съюз Борислав Михайлов. 

Благодарност за подкрепата през вековната 

история на клуба изказа президентът на ФК „ 

Ботев“ Йордан Миленов. 

С грандиозен празник ФК „Ботев“ отпразнува своя  

вековен юбилей 
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С приветствие към всички присъстващи се 
обърна кметът на Община Нови пазар и дома-
кин на събитието г-н Георги Георгиев. 

„Честит вековен юбилей на футболен клуб 
„Ботев“ Нови пазар! 

За мен е чест и удоволствие да Ви поздравя по 
повод 100-годишния юбилей на клуба, създаден 
в далечната 1922-ра година. 

Вярвам, че посрещате този юбилей с гордост и 
увереност, че ФК „Ботев“ ще пребъде! 

Нека постиженията и отличията се множат 
през годините и радват многобройните при-
върженици на „Ботев“! 

Желая Ви много бъдещи успехи! 

Честит юбилей!“ 

Празничния ден продължи със звездния мач 
между ветераните на ФК „Ботев” и ЦСКА-
София предвождани от легендарният вратар на 
армейците – Георги Велинов. 

В хода на мача се проведе томбола с много и 
разнообразни награди за зрителите.  

„Станата III“ – музика и шоу на макс! 

И тази година станахме свидетели на грандиоз-

но шоу, организирано от Община Нови пазар и 

мотоклуб „Мадарски конници МСС“. 

За трета поредна година местността Станата 

край Нови пазар отново беше сцена на двудне-

вен музикален маратон, където стотици почита-

тели на рок музиката имаха възможност да се 

забавляват до насита на популярния музикален 

жанр. 

За настроението на всички фенове се погрижи-

ха групите „Стресс“, Steelers, „Стив Бонс“ , „Ер 

Голям“, Ивайло Ранов – Шеки и нашият съг-

ражданин Христо Христов. 

Илюзионист със спектакъл от огнено шоу и 

различни забавления очарова най-малките гос-

ти на музикалното събитие. 

Малко преди полунощ изненадваща заря освети 

небето над Станата и допринесе за пълната 

еуфория, подпалена от звука на китарите. 

С нетърпение очакваме и следващата порция 

рок – „Станата IV“, когато отново ще се събе-

рем на същото място и по същото време! 
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Министерството на образованието отпусна 92 000 лв. 
за ремонт на покрива на ОУ „Никола Й. Вапцаров“  

Уважаеми съграждани, 

Министерството на образованието и науката 

разпореди паричен трансфер на сумата от 92 

962 лв. за ремонт на покрива на ОУ „Никола Й. 

Вапцаров“ , гр. Нови пазар. 

Това се случи след подадено писмено искане от 

директора на училището до МОН и разпоредба 

на ресорното министерство за отпускане на 

средствата. 

Средствата са бюджетни от ЕС и Министерст-

вото на образованието и науките и ще бъдат 

използвани за демонтаж на съществуващото 

покривно покритие, подмяна на покривната 

конструкция, доставка и монтаж на метални 

керемиди, доставка и монтаж на ОСБ 1,2 см. 

дебелина, доставка и монтаж на метални капа-

ци по покрив, натоварване и извозване на стро-

ителни отпадъци. 

Община Нови пазар кандидатства за отпускане на 
средства за изграждане на 3 ключови обекта 

Община Нови пазар кандидатства за отпускане 

на средства, които да бъдат насочени към дей-

ности за изграждане и реализиране на 3 основ-

ни обекта с обществено значение. 

В документите, изпратени до Министерство на 

финансите, Община Нови пазар посочва наме-

рение за обновяване спортната зала с плувен 

басейн на СУ „Васил Левски“, подмяна настил-

ки, съоръжения и оборудване на стадион 

„Христо Ботев“ и реконструкция и благоустро-

яване централната пешеходна алея в гр. Нови 

пазар. 

Проектите са подадени за финансиране във 

връзка с писмо, получено от Министерство на 

финансите, в което се посочва възможността за 

целева помощ от държавния бюджет за пости-

гане на устойчиво развитие на общините. 
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Започна ремонтът на поликлиниката в Нови пазар 

Сградата ще бъде изцяло обновена. Ще бъде 

направена изолация на стените и покрива. Ще 

бъде обновено и пространството пред лечебно-

то заведение. 

Със средства от бюджета се ремонтират и 

здравните кабинети в 5 села от общината, които 

се обслужват от лични лекари. 

След приключване на ремонтите кабинетите ще 

бъдат обзаведени с най-необходимото медицин-

ско оборудване. 

Припомняме, че на 16 февруари 2022 година 

пристигна решение №1/16.02.2022 на УС на 

Проект „Красива България“, Мярка М02 

„Подобряване на социалната инфраструктура”, 

с което се одобрява финансирането на проекта 

на Община Нови пазар за основен ремонт на 

поликлиниката в Нови пазар. 

Фестивалът на фолклорната носия в Жеравна е  

безплатен за жителите на Община Нови пазар 

Заповядайте на Фестивала на фолклорната носия – Жеравна 2022 г., който ще се проведе на 

19, 20 и 21 август. 

Входът за фестивалната територия за посетителите е 30 лева общо за трите фестивални дни. 

За деца до 7 години входът е безплатен, а от 7 до 14 години е 15 лева. 

 

ЗА ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР – ВХОД СВОБОДЕН, ПОДА-

РЪК ОТ ОБЩИНАТА! 
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Народно читалище „Христо Ботев – 1922“ с. Зайчино 
ореше отпразнува своята 100 годишнина 

На 16 юли 2022 година Народно читалище 

„Христо Ботев – 1922“ с. Зайчино ореше отп-

разнува своята 100 годишнина. 

 

Сред официалните гости, присъствали на ве-

ковния юбилей на читалището бяха кметът на 

Община Нови пазар Георги Георгиев, народни-

ят представител Иван Ганчев, зам.– кметът Зла-

тина Таскова и председателят на Общински 

съвет Нови пазар Махайл Михайлов.  

 

Юбилеят на читалището се превърна в празник 

на песните и танците, в който се включиха чи-

талищни и фолклорни групи от Община Нови 

пазар. 

Трупата от село Драгоево, Община Велики 

Преслав представи 3 различни обичая, свързани 

с българския бит и традиции. 

За настроението на гостите се погрижиха ор-

кестър „Лудогорие“ и фолклорната изпълнител-

ка Ваня Вълкова. 
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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 

ОДМВР- Шумен напомня задълженията на водачите на 
индивидуални електрически превозни средства!  

Във връзка със запитвания за правата и задълженията на водачите на индивидуалните електричес-
ки превозни средства и във връзка с въведеното споделено използване на електрически скутери в 
града ОДМВР- Шумен напомня: 

 1. Минималната възраст на водачите за управление на индивидуално електрическо превозно средство е 14 
години, като водачите от 14 до 16 годишна възраст може да ги управляват само по велосипедни алеи. 

2. Водачът на индивидуално електрическо превозни средство има следните задължения: 

- да се движи по изградената велосипедна инфраструктура, а при липса на такава - възможно най-близо до 
дясната граница на платното за движение; 

- в тъмните часове на денонощието и/или при намалена видимост да управлява индивидуалното електри-
ческо превозно средство с включени светлини и да има светлоотразителни елементи върху видимата част 
на облеклото, позволяващи да бъде лесно забелязан; 

- да ползва каска, ако е на възраст до 18 години. 

3. На водача на индивидуалното електрическо превозно средство е забранено: 

-  да се движи по пътища и улици, на които максимално разрешената скорост за движение е над 50 km/h; 

- да се движи в зони, обозначени с пътен знак В9 - "Забранено е влизането на велосипеди"; 

- да се движи по улици, обозначени с пътен знак Г13 - "Пътна лента или платно за движение само на пре-
возни средства от редовните линии"; 

- да развива скорост, по-висока от 25 км/ч; 

- да превозва други лица; 

- да се движи успоредно до друго индивидуално електрическо превозно средство или двуколесно пътно 
превозно средство; 

- да управлява превозното средство, без да държи кормилото с ръка; 

- да се движи в непосредствена близост до друго пътно превозно средство или да се държи за него; 

- да превозва, тегли или тласка предмети, които пречат на управлението на превозното средство или съз-
дават опасност за другите участници в движението; 

- да управлява превозното средство по площите, предназначени само за пешеходци; 

- да използва мобилен телефон при управлението на индивидуално електрическо превозно средство. 

Контрол по спазване на правилата за движение от водачите на индивидуални електрически превозни сред-
ства се осъществява от служители на пътна полиция и от служители на общинска администрация- Шумен 
по отношение на тези водачи, които се движат по велосипедната инфраструктура. 

ОДМВР - Шумен отправя апел за отговорно и внимателно управление на електрическите скутери. Призо-
ваваме да се спазват всички разпоредби на чл. 80 а от Закона за движение по пътищата. 

Областна дирекция на МВР - Шумен 
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