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един век, ЦСКА-София 
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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 

Вековната традиция отново събра 

малки и големи от всички краища 

на Североизтока.  

Техните песни и танци, запазили 

духа на миналото, непреходни 

във времето, превърнаха слънче-

вия майски ден в един прекрасен 

празник. 

Фолклорният събор „Станата 

пее“ беше сцена за общо 271 из-

пълнители - 26 фолклорни групи 

и 11 индивидуални изпълнители 

с общо 66 изпълнени песни. 

В него се включиха състави от 

селата Енево, Невша, Равна гора, 

Стан, Зайчино ореше,  

Красен дол, Ст. Михайловски, 

Жилино, Мадара, Приселци, 

Тръстиково, Садово, Преселка, 

Караманите, Ивански и градовете 

Смядово, Добрич и Нови пазар. 

Официално съборът беше открит 

от кмета на Община Нови пазар, 

Георги Георгиев, който  

приветства изпълнителите и им 

благодари, че отново заедно съ-

живяват традицията след наложе-

ните 2-годишни отлагания. 
Обществено важна информация, събития 

и съобщения - на последната страница! 

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

Съборът „Станата пее“ събра стотици 

изпълнители и любители на българс-

кия фолклор!  
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Община Нови пазар предостави на всички изпълни-

тели пакети с храна и разхладителни напитки, а за 

желаещите да посетят събора беше осигурен авто-

бусен транспорт. 

Ще припомним, че фолклорният събор няма кон-

курсен характер и всички участници получиха гра-

моти за добро представяне. 

Провеждането на събора спомага за проучване и 

съхраняване на фолклора от нашия регион, за при-

емствеността между поколенията и утвърждаването 

му в съвременния живот. 

Съборът „Станата пее“ беше 19-тото по ред събитие 

от майския календар на Община Нови пазар, които 

започнаха на 3 и завършиха на 31 май.  
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Във връзка с реализирането на Регионална програ-

ма за заетост, 22 лица от Община Нови пазар започ-

ват работа на трудов договор за 6 месеца. 

Програмата стартира на 01.06.2022 г. и завършва на 

30.11.2022 г., а включените в нея лица ще бъдат 

назначени на длъжност „общ работник“. 

Населените места, в които ще бъдат назначени ли-

цата по програмата, са гр. Нови пазар и кметствата 

в селата Стан, Енево, Избул, Преселка, Войвода, 

Ст. Михайловски, Памукчии, Правенци, Зайчино 

ореше и Писарево.  

Уважаеми родители и учители, 

Скъпи деца, 

За поредна година Община Нови пазар предлага 

различни възможности за полезното и приятно 

прекарване на дните от лятната ваканция. 

ЦПЛР ОДК – Нови пазар, училища, културни и 

спортни организации, извънучилищни центрове, 

читалища и библиотеки на територията на Община 

Нови пазар организират занимания за деца и учени-

ци от 4 до 19 години през месеците юни, юли, ав-

густ и септември. 

Заниманията започнаха от 6 юни и ще продължат 

до 7 септември 2022 година. 

Всички читалища на територията на общината орга-

низират занимания в различни видове творчески 

ателиета – рисуване, моделиране, гравиране, апли-

киране, четене, писане, музика, танци и театър, 

прожекция на филми, организират се излети, похо-

ди, посещения на културно-исторически обекти и 

др. 

22 безработни лица от Община Нови 
пазар започват работа по Регионал-
на програма за заетост 

Община Нови пазар организира  

летни занимания за деца и ученици 

Започнаха срещите на кмета Георги Георгиев с жителите на селата 
от Община Нови пазар 

Проведоха се първите изнесени приемни дни на 

кмета на Община Нови пазар – Георги Георгиев в 

селата Мировци и Преселка. На тези срещи жители-

те на селата имаха възможност да задават въпроси и 

отправят предложения към общинския градоначал-

ник. 

Ето какво сподели той в социалните мрежи. 

„Уважаеми жители на Община Нови пазар, 

Днес, 9 юни 2022 година, възобновихме срещите си 

с хората от селата на общината. 

Заедно със зам.-кмета – г-жа Златина Таскова и 

председателя на Общински съвет Нови пазар – 

Михайл Михайлов посетихме селата Мировци и 

Преселка. 

Благодарим за отправените предложения, свърза-

ни с живота на всяко едно от селата и направени-

те препоръки за ефективността на управление от 

страна на Общинското ръководство и  
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кметовете на тези две села. 

Ние сме наясно, че има още много какво да се же-
лае, за да се подобри живота в малките населени 
места, но както казах и на срещите – правим всич-
ко по силите си, въпреки сложната политическа 
обстановка, замразените проекти, икономическа-
та криза и растящата инфлация. 

Дискутирахме въпроси по много теми, за едни на-
мерихме решение, а за други ще потърсим. Част 
от въпросите са решими в кратки срокове, но кога-
то са необходими много средства, с които общи-
ната не разполага, е невъзможно да поемем анга-
жименти или да дадем напразни обещания. 

На жителите на тези села представихме в кратка 
форма реализираните проекти от началото на 
мандата. Запознахме ги и с предстоящите, които 

ще започнат реализация до дни или месеци. 

Ние не делим селата от Община Нови пазар на 
наши и чужди, на малки и големи. Там, където е 
необходимо, спрямо нашите възможности, ще 
помагаме с каквото можем. Упорито следим и 
кандидатстваме за всяка една програма, която ще 
подобри социалния, икономически и жизнен стан-
дарт в общината ни. 

Благодарим за гостоприемството, за въпросите и 
градивната критика, които ни помагат да сверим 
часовниците си. 

Преди две години обещах да бъда близо до Вас. 
Това беше едно от първите ми обещания, когато 
се кандидатирах за кмет на Община Нови пазар. 
Вярвам, че оценявате казаното и направеното до 
този момент от мен и моя екип.“ 

4500 бегонии красят Нови пазар!  

Над 4500 броя летни цветя от рода Бегония ще кра-

сят Нови пазар! 

Акцията е традиционна, а целта на цветните компо-

зиции е да се придаде по-приветлив и по-

привлекателен облик на обществените места. 

Със засаждането на растенията са се заели работни-

ците от Общинско предприятие Нови пазар, а мес-

тата, където може да се насладим на шарената глед-

ка, са около Часовниковата кула, Бялата чешма и 

пред сградата на Общинска администрация. 

Община Нови пазар започна ремонт на 5 медицински 
кабинета в селата 

Уважаеми жители на Община Нови пазар, 

Поради окаяното си състояние и липсата на средст-

ва за обновяване, много от медицинските кабинети 

в селата от Община Нови пазар не функционират 

пълноценно и не предлагат необходимите условия 

за качествено здравеопазване. 

В тази връзка започнахме неотложни ремонти на 

кабинетите в селата Сечище, Памукчии, Ст. Михай-

ловски, Войвода и Енево. 
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Със средства от бюджета на Община Нови пазар ще 

бъдат извършени следните ремонтни дейности: 

подмяна на подови настилки, подмяна на дограми, 

монтиране на нови мивки, подмяна на ВиК и ел. 

инсталация, където е необходимо, шпакловане на 

тавани и стени, финално измазване и освежаване на 

помещенията. 

След приключване на ремонтите на кабинетите ще 

потърсим вариант и за тяхното обзавеждане с най-

необходимото медицинско оборудване. 

Надяваме се, че по този начин ще създадем по-

добри условия за лечение и повишаване на стандар-

та на медицинските услуги! 

С всеки изминат ден Нови пазар се променя 

Входната отсечка на Нови пазар е вече с подменено 

осветление. Монтирани са над 40 осветителни тела, 

а положеният кабел е с дължина 3 километра.  

Проектът е реализиран от Общинско предприятие 

Нови пазар. 

Предстои да бъде озеленена алеята между двете 

пътни платна на отсечка при входа на града. 

В ход е и почистване на речното корито на река 

Крива от наноси и растителност, саниране на пеше-

ходните мостове, повдигане на нивото на подпор-

ната стена на коритото и направа на ново бетоново 

корито.  

Започна и почистването на участъка, който не е 

включен в проекта. До 15 – 20 дни ще бъде премах-

ната растителността по останалите 500 метра от 

коритото на реката. 
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ФК „Ботев“ навърши един век, ЦСКА-София ще иг-
рае с юбилярите 

Тази година ФК „Ботев“ навършва 100 години. 

Юбилеят ще бъде отбелязан на 2 юли на стадион 

„Христо Ботев“ в града. Празникът ще започне в 

17:00 часа с награждаване на над 100 бивши футбо-

листи, треньори, ръководители и деятели, допри-

несли за развитието и израстването на клуба. 

Кулминацията на тържествата започва в 18:00 часа 

с футболна среща между ветераните на Ботев и 

ЦСКА-София. Легендарният вратар Георги Вели-

нов ще предвожда армейците. Именно в Ботев 

(Нови пазар), Джони завърши славната си футболна 

кариера. 

В хода на мача ще се проведе томбола с награди за 

зрителите. Вековният юбилей ще уважат и гости от 

БФС. Паметното събитие ще се проведе със съдейс-

твието на Община Нови пазар. 

Продължават кърпежите на улици в  

Община Нови пазар, предстоят текущи ремонти 

Уважаеми жители на Община Нови пазар, 

И през тази година продължават кърпежите на най-

компрометираните улици в Община Нови пазар, 

включително и по селата. 

Всички знаем какво е състоянието на пътната мре-

жа на територията на общината ни, но изоставеното 

за десетилетия не може да се възстанови за година 

или две. 

Със задачата за изкърпване на най-лошите участъци 

се заеха част от служителите на Общинско предп-

риятие Нови пазар, като за целта Община Нови 

пазар осигурява 2 тона студена асфалтова смес. 
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Станата III – рок събитието на Нови пазар е на 8 и 9 
юли 2022 

През месец юли ще бъдат извършени текущи ре-

монти на пътна настилка на тринадесет подобекта 

на територията на град Нови пазар. 

Това са: паркинга на блока на ул. „Бачо Киро“, 

паркинга на улица „Патриарх Евтимий“ – срещу 

читалището, ул. „В. Априлов“ в отсечката м/у 

„Княз Борис и „Л. Каравелов“, ул. „Л. Каравелов“ в 

отсечката м/у ул. „Плиска“ и ул. „Цар Петър“ (зад 

пощата), ул. „Оборище“ – от пазара до ул. 

„Каблешков“, ул. „Цар Асен“, ул. „Хр. Смирненс-

ки“, ул. „Тодор Икономов“, ул. „Евлоги Георгиев“, 

ул. „Чавдар Войвода“, ул. „Шипка“, паркинга около 

общинската сграда и ул. „Ангел Кънчев“, ул. 

„Марица“ (от ул. „Плиска“ до ул. „Ст. Караджа“), 

ул. „Вл. Заимов“, ул. „Цар Симеон“ в пресечката от 

улици „Вл. Заимов“ до „И. Вазов“. 

Периодично ще обновяваме информацията за бъде-

щи планирани дейности, които ще се извършват на 

територията на Община Нови пазар. 

Всяка година, през месец юли, местността Станата 

край Нови пазар е сцена на двудневен музикален 

маратон, където стотици почитатели на поп и рок 

музиката имат уникалната възможност да празну-

ват заедно. А този празник, за душата и сърцето, си 

заслужава вниманието, с шарената програма от 

разнообразни и уникални изпълнители. 

Организатори са Община Нови пазар и мотоклуб 

„Мадарски конници МСС“. 

На 8 юли на сцената ще излязат Петър Петров – със 

солово изпълнение, група „Стресс“ и Ивайло Ранов 

– Шеки. 

На 9 юли ще видим Варненската група „Painout“, 

група „Steelers“ – трибют концерт за Рони Джеймс 

Дио, Стив Бонс и група „Ер Голям„. 

В антрактите за най-малките гости ще има илюзио-

нист с огнено шоу и забавления! 
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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 

Програма на Община Нови пазар за месец юли 2022 г. 

2 юли / 17:00 часа 

100 години ФК „Ботев“ Нови пазар 

Юбилеят ще бъде отбелязан на 2 юли на стадион „Христо Ботев“ в града. Празникът ще започне в 17:00 
часа с награждаване на над 100 бивши футболисти, треньори, ръководители и деятели, допринесли за 
развитието и израстването на клуба. Кулминацията на тържествата ще бъде в 18:00 часа с футболна среща 
между ветераните на „Ботев“ и ЦСКА-София. Легендарният вратар Георги Велинов ще предвожда армей-
ците. Именно във ФК „Ботев“ Нови пазар Джони завършва славната си футболна кариера. В хода на мача 
ще се проведе томбола с награди за зрителите. Вековният юбилей ще уважат и гости от БФС.  

4 юли / 18:00 часа 

Концерт-спектакъл “Балетна сцена“ - Школа за класически танци към НЧ “ХРИСТО БОТЕВ-1872“.  

7 юли / 19:00 часа 

”Трудни за обичане” - Постановка на Драматичен театър – Габрово.  

8 и 9 юли / 18:00 часа 

Станата III  - ежегодно музикално рок събитие 

Всяка година през месец юли местността Станата край Нови пазар е сцена на двудневен музикален мара-
тон, където стотици почитатели на поп и рок музиката имат уникалната възможност да празнуват заедно. 
Организатори са Община Нови пазар и мотоклуб „Мадарски конници МСС“. 

В двудневното музикално събитие ще участват 5 групи и двама солови изпълнители. 

На 8 юли: Петър Петров – солово изпълнение, група „Стресс“ и Ивайло Ранов – Шеки.  

На 9 юли: Група Painout, група Steelers - трибют концерт за Рони Джеймс Дио, Стив Бонс и група "Ер 
Голям". 

В антрактите за най-малките гости ще има илюзионист с огнено шоу и забавления! 

16 юли / 10:00 часа 

100 години Народно читалище „Христо Ботев – 1922“ с. Зайчино ореше - Празнична програма, органи-
зирана от Народно читалище „Христо Ботев – 1922“ с. Зайчино ореше. 

18 юли 

Откриване на жътвата в с. Зайчино ореше 

25 юли / 20:30 часа 

“Танцово кино на път из България” - Прожекция на селекция танцови филми от млади български авто-
ри на Фондация "Човек с шапка". Лятно кино, Нови пазар, вход свободен. 
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