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БЕЗ ТАКСА “ДЕТСКА ГРАДИНА”  
В ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР 

По предложение на кмета на Община 

Нови пазар – г-н Георги Георгиев от 1 

септември 2021 г. ще отпадне месечната 

такса за детските градини и детските яс-

ли в град Нови пазар и селата. Мярката 

ще важи за всички деца, без оглед на до-

ходите на техните родители. 

“Поели сме ангажимент към родителите 

и техните деца – да защитаваме правата 

им, да се грижим за тях и да им предос-

тавим еднакви възможности за достоен 

живот и развитие – основен приоритет в 

политиката, която следваме последова-

телно. 

Предучилищната възраст е възрастта, в 

която децата се развиват с най-бързи тем-

пове и отключват своя потенциал. Ето 

защо най-добрата инвестиция за образо-

ванието на едно дете е в детската гради-

на. 

С освобождаването от месечните такси 

целим да осигурим равен достъп до ка-

чествено образование на всички деца, 

независимо от финансовите възможнос-

ти на техните родители. 

Изпълнението на мярката е поредната 

стъпка, след въвеждането на метода 

„Монтесори“ в детските ясли, към осъ-

ществяването на поетите ангажименти в 

предизборната и впоследствие – управ-

ленска програма на кмета на Община 

Нови пазар.” 

НОВИ КНИГИ ЗА ЧИТАТЕЛИТЕ НА  
БИБЛИОТЕКА “ИВАН РАДОВ“  

В НОВИ ПАЗАР 
Читалищна библи-

отека „Иван Радов” 

при  читалище 

“Христо Ботев-

1872“ в Нови па-

зар, спечели про-

ект по Програма  

“Българските биб-

лиотеки – съвре-

менни центрове за 

четене и информи-

раност – 2021г.“  

към Министерст-

вото на културата 

н а  с т о й н о с т 

3869,11 ле-

в а .  

С осигуре-

ните средст-

ва са заку-

пени 284 

книги, подб-

рани според 

интересите 

и потреб-

ностите на 

читателите – худо-

жествена литерату-

ра за деца и възрас-

тни, научно- попу-

лярна и отраслова 

литература. 

Читателите на биб-

лиотеката ще имат 

възможност да зае-

мат новата литера-

тура в началото на 

месец октомври. 

https://novipazar.bg/wps/portal/municipality-novipazar/home
https://chitalishte-np.com/library/
https://60city.net/
https://tv-novipazar.alle.bg/
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Персоналът на детс-

ки кът „Гъбката“ 

посрещна първите си 

посетители, които 

пристъпваха плахо, 

но с жив интерес и 

любопитство. 

Логически игри, пъ-

зели, плюшени иг-

рачки, конструктори, 

блокчета за рисуване, 

това са само част от 

занимавките, които 

са като магнит за 

малките палавници. 

Детските помещения 

са обособени в ня-

колко зони, за раз-

личните възрастови 

групи. Навсякъде в 

помещенията е мон-

тирана ударопоглъ-

щаща настилка, за 

осигуряване на безо-

пасни условия на 

труд и игри. 

Припомняме, че тър-

говският базар, който 

се намира срещу 

сградата на община-

та, беше напълно 

адаптиран към нуж-

ните условия за тази 

цел. Модулите бяха 

трансформирани и 

обзаведени със сани-

тарни възли и изгра-

дена ВиК и ел. инста-

лации. Поставена е 

ПВЦ дограма, монти-

рани са климатици. 

Само преди 4 месеца 

проектът беше спече-

лен от Община Нови 

пазар, а днес вече 

екип от наети профе-

сионалисти се грижи 

за деца, чийто роди-

тели са заети с про-

фесионалните си за-

дължения, в рамките 

на работния ден. 

С реализирането на 

проекта на Община 

Нови пазар са наети 

и обучени 5 безра-

ботни лица за пози-

ция „Детегледач/ка“, 

за период от 12 месе-

ца. 

За коментар потър-

сихме кмета на Об-

щина Нови пазар: 

„Прекрасно чувство 

и радост от факти-

те, че спечелихме и 

реализирахме този 

проект, както и от 

това да видиш щас-

тливите детски ли-

чица. Ако някой е 

имал съмнение, от-

носно това дали ни 

е нужен този детс-

ки кът, то днес те 

напълно се изпари-

ха. Минути след от-

в а р я н е т о  н а 

„Гъбката“ вече 

имахме посетите-

ли, а час по-късно 

сградата беше пъл-

на с деца.“ 

В заключение кметът 

Георгиев отправи 

благодарности към 

всички, които са по-

дали ръка, за да се 

реализира тази идея: 

Общинско предприя-

тие – Нови пазар,  

ВиК Нови пазар, слу-

жителите от Общин-

ска администрация, 

екипът на проекта и 

работещите в Детски 

кът. 

ДЕТСКИ КЪТ „ГЪБКАТА“  
ОФИЦИАЛНО ОТВОРИ ВРАТИ! 
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Община Нови пазар въ-

вежда иновативен метод 

за обучение в детската 

ясла - от 1-ви септември 

2021 година. 

Всички работещи в дет-

ската ясла ще получат 

свидетелства за профе-

сионална квалификация, 

за обучение за групова 

работа с деца от 1 до 3 

години, по метода Мон-

тесори, в края на месец 

август. 

Най-важното за метода 

Монтесори е, че всяко 

дете е индивидуално и 

към него трябва да се 

подхожда индивидуал-

но. 

Методът Монтесори да-

ва резултати и помага на 

децата да стават по-

добри ученици и лич-

ности. Често, акцентът в 

обучението, е насочен 

върху самообучението. 

Тоест, децата се учат 

как да ползват материа-

ли. Учителите им показ-

ват и оттам нататък де-

цата сами работят по 

тях, изследвайки основ-

но с допир, тъй като е 

доказано, че развитието 

на мозъка е свързано с 

двигателните умения 

при децата. 

Мария Монтесори из-

вежда 19 принципа, кои-

то са водещи за успеха 

на метода Монтесори.  

Те са следните: 

1. Децата се обучават с по-

мощта на предмети от зао-

бикалящия ги свят. 

2. Дете, което е критикувано 

често, като порасне се прев-

ръща в съдник и критик на 

всички останали.  

3. Детето се учи да цени 

себе си и другите, ако често 

е хвалено. 

4. Агресивните деца често 

са расли в такава среда. 

5. Бъдете честни с детето си 

– то ще се превърне в добър 

и честен човек. 

6. Срамежливо и плахо е 

дете, което често е било 

осмивано. 

7. Ако осигурите чувство за 

сигурност на вашето дете, 

то със сигурност ще вярва в 

другите. 

8. Ако често порицавате 

вашето дете, то ще изпитва 

чувство за вина. 

9. За да разбере какво е са-

моуважение, детето трябва 

да среща одобрение. 

10. За да се научи на търпе-

ние, трябва да сте снизходи-

телни. 

11. Детето ви ще изгради 

доверие към вас, ако често 

прекарвате приятно време 

заедно. 

12. За да открива любовта, 

нужно е детето да е заобико-

лено от приятелство и доб-

ронамереност. 

13. Без значение дали при-

съства, или отсъства, не го-

ворете лошо за детето. 

14. Ако се концентрирате 

върху развиването на поло-

жителни качества у детето, 

то няма да остане място за 

негативни. 

15. Винаги слушайте децата 

и им отговаряйте. 

16. Уважавайте своето дете, 

дори когато греши. Всичко е 

поправимо, а и носи ценни 

уроци. 

17. Помагайте на деца, кои-

то са в търсене, но бъдете 

незабележими за онези, кои-

то всичко са намерили. 

18. От съвсем малко пома-

гайте на детето да открие 

своите способности, проявя-

вайки търпение, разбирател-

ство и обич. 

19. Показвайте се винаги в 

най-добра светлина, когато 

възпитавате детето. Защото 

то винаги ще ви има за при-

мер. 

Според метода Монте-

сори от 0 до 3 години е 

времето, в което се раз-

вива детската душев-

ност, която се влияе от 

тази на възрастните. 

Как възниква методът 

Монтесори? 

Италианският лекар и 

световно признат педа-

гог д-р Мария Монтесо-

ри развива система от 

научни наблюдения, ко-

ято се основава на въз-

растта на децата. Ней-

ните подходи могат да 

бъдат прилагани, както 

в детската градина, в 

училище, така и у дома. 

Основното за метода 

Монтесори е, че се 

сформират групи с деца 

на различна възраст с 

цел по-малките да се 

учат от по-големите. 

Ролята на възрастния/

учителя/родителя е да 

съблюдава процеса и да 

го води, но да не се на-

месва активно в него. 

Този тип комуникация е 

изключително полезна 

за всички страни. Деца-

та се научават да общу-

ват с хора на всякаква 

възраст, което в бъдеще 

им носи само позитиви. 

Най-важното за метода 

Монтесори е, че всяко 

дете е индивидуално и 

към него трябва да се 

подхожда по този на-

чин. Точно по тази при-

чина няма единна прог-

рама или метод, по кой-

то да възпитаваме всич-

ки деца. Затова и мате-

риалите, които се полз-

ват при метода Монте-

сори, са разнообразни: 

практически и сензорни 

умения, език и матема-

тика и други като всич-

ко е свързано със заоби-

калящия свят. 

Община Нови пазар 

осигурява оборудването 

за групите по Монтесо-

ри, а родителите на де-

цата ще получат като 

подарък книга с мно-

жество практически съ-

вети. Успехът във въз-

питанието е в партньор-

ството със семейството. 

Ние вярваме, че възпи-

тавайки децата си с лю-

бов, ги превръщаме в 

едни добри и успешни 

личности. 

МЕТОДЪТ МОНТЕСОРИ В ДЕТСКАТА ЯСЛА 
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ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ: Грижата за всеки човек е 
наш приоритет и отговорност! 

Уважаеми  

съграждани! 

Предстоят трудни ме-

сеци, през които се 

очаква пандемията 

отново да наложи своя 

отпечатък върху жи-

вота на хората. И тази 

година Община Нови 

пазар има готовност 

да откликне на нужди-

те на най-уязвимата 

група от хора – въз-

растните и децата с 

увреждания и да им 

предостави комплекс 

от социални услуги 

чрез Домашния социа-

лен патронаж. Според 

индивидуалните пот-

ребности на нуждае-

щите се, предлагаме: 

приготвяне и доставка 

на топла и разнообраз-

на храна до дома на 

потребителя и почасо-

ви социални услуги в 

дома. 

Социалната услуга 

Домашен социален 

патронаж се предоста-

вя от Община Нови 

пазар, а издръжката и 

е изцяло от бюджета 

на Общината. 

И тази година продъл-

жиха вътрешните ре-

монтни дейности на 

сградата с цел подоб-

ряване цялостната 

дейност на патронажа 

и създаване на много 

добри санитарно -

хигиенни условия за 

персонала, ангажиран 

с приготвянето на топ-

лия обяд за потребите-

лите. Вътрешният ре-

монт допринася за по-

добра визия и функци-

оналност на сградата и 

покрива съвременните 

изисквания за модер-

низирана материална 

база. Дейностите по 

ремонта са финанси-

рани от Община Нови 

пазар. 

Вниманието ни отново 

ще бъде насочено към 

солидарността и гри-

жата за хората в нап-

реднала възраст, които 

з а п л а щ а т  н а й -

високата цена на пан-

демията. С нужния 

п р оф еси он ализ ъ м , 

търпение и разбиране 

към индивидуалните 

нужди на всеки един 

от тях, ние сме готови 

да предоставим комп-

лекс от почасови со-

циални услуги – по-

мощ при поддържане 

на лична хигиена; хра-

нене; помощ при взе-

мане на лекарства, 

предписани от лекар; 

помощ при извършва-

не на рехабилитацион-

ни услуги в дома; 

придружаване до бол-

нично заведение; паза-

руване; плащания; из-

вършване на админис-

тративни услуги; по-

мощ в общуването; 

приготвяне и доставка 

на топла храна до до-

ма. 

Припомням, че при-

готвяне и доставяне на 

храна до дома на пот-

ребителя се осигурява 

на лица в пенсионна 

възраст и лица с нама-

лена работоспособ-

ност над 71%, удосто-

верена с ЕР на ТЕЛК/

НЕЛК/РЕЛКК/ЦЕЛКК 

или протокол на ЛКК. 

Предоставяме също и 

почасови социални 

услуги в дома на пот-

ребителя за лица с на-

малена работоспособ-

ност над 71%, удосто-

верена с ЕР на ТЕЛК/

НЕЛК/РЕЛКК/ЦЕЛКК 

или протокол на ЛКК 

със затруднения в са-

мообслужването, са-

мотно живеещи въз-

растни хора, които не 

са в състояние сами да 

организират и задово-

лят своите жизнени 

потребности и деца с 

увреждания, удостове-

рени с ЕР на ТЕЛК/

НЕЛК/РЕЛКК/ЦЕЛКК 

или протокол на ЛКК. 

Грижата за всеки чо-

век е наш приоритет и 

отговорност, ето защо 

от миналата година 

капацитетът на услу-

гата е увеличен от 220 

на 500 места и няма 

листа на чакащите. 
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Потече още една чеш-

ма на територията на 

община Нови пазар. 

Живителна течност 

бликна и от чешмата в 

село Мировци, след 

възстановителни ре-

монти, преди няколко 

дни. Наложително бе-

ше да се подмени част 

от захранващия водоп-

ровод, а след това се 

направи реновиране и 

на самата чешма. 

Поетапно ще бъдат 

възстановявани и чеш-

мите в останалите се-

ла на общината, а след 

седмица се очаква да 

потече Конашката 

чешма в Нови пазар, 

която се изгражда на-

ново. Нейното ново 

местонахождение е до 

оградата на болница-

та.“, завършва Георги-

ев. 

Припомняме, че възс-

тановяването на чеш-

мите започна в края на 

2020 година, по ини-

циатива на кмета на 

община Нови пазар. 

През месец ноември 

2020 година бяха ре-

монтирани чешмите в 

селата Сечище и Зай-

чино Ореше. 

В село Зайчино Ореше 

е ремонтирана чешма-

та на улица “Пирин”, 

построена преди пове-

че от 80 години. Там е 

подменен тръбопрово-

да и е изградена съби-

рателната шахта. 

В село Сечище се ре-

монтираха и потекоха 

две чешми, построени 

през миналия век. Та-

ка наречените Долна и 

Средна чешми отново 

утоляват жаждата на 

хора и животни. 

В края на миналата 

година, беше ремонти-

рана и Черкезката 

чешма, намираща се 

на изхода на Нови па-

зар, до разклона за се-

ло Енево. 

ПРОДЪЛЖАВА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ЧЕШМИТЕ В  

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР 

Започнаха текущи и частични ремонти на  
улици и паркинги в община Нови пазар 

През април месец 2021 

година, кметът Георги-

ев съобщи, че е започ-

нала процедура за час-

тични и текущи ремон-

ти на част от улиците в 

община Нови пазар. 

Два месеца по-късно, 

ремонтните работи са 

в ход, като основно ще 

се наблегне на силно 

к о м п р о м ет и р ан ат а 

пътна настилка по пар-

коместата в Нови па-

зар и участъци със 

силно разбити улици в 

селата. 

На първи етап това се 

случи в селата Стан, 

Зайчино ореше, Ми-

ровци и Правенци, а 

миналата година бяха 

ремонтирани участъци 

в село Преселка. 

Отделените средства 

за тези села са на стой-

ност 188 138 лева, с 

ДДС. 

Финансирането е изця-

ло от бюджета на об-

щината, а общата стой-

ност на проекта е 288 

015 лева, с ДДС. 

На 27 юли 2021 година 

започна и втори етап, в 

който са включени 

частични ремонти на 

паркингите на следни-

те улици в град Нови 

пазар: „Ст. Караджа“ 

48, Чавдар войвода“ 3 

и 5, „Ангел Ангелов – 

Дядото“, Кооперати-

вен пазар, „Бреза“, 

както и паркинга око-

ло общинския пазар, 

ул. „Хаджи Димитър“ 

42, „П. Евтимий“, 

„Бачо Киро“ 2, паркин-

га на Бърза помощ, 

„Христо Смирненски“ 

29, ул. „Хаджи Дими-

тър“ ОК384-ОК394. 

Цялостен ремонт на 

пътната настилка е 

предвиден за улица 

„Васил Левски“ 7 и 9 

(карето между улици 

„Бузлуджа“ и „Гоце 

Делчев“).  

Отделените средства 

за ремонти на терито-

рията на град Нови па-

зар са на стойност 99 

877 лева с ДДС. 
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С Постановление № 

262 от 29.07.2021г. на 

Министерски съвет са 

одобрени допълнител-

ни разходи/трансфери 

за 2021г. за ремонт на 

държавни и общински 

училища и закупуване 

на преносими компют-

ри за провеждане на 

обучение в електронна 

среда. 

За Община Нови пазар 

са предоставени средс-

тва в размер на 920 947 

лева, за прилагане на 

мерки за енергийна 

ефективност в сграда-

та, в която се помеща-

ват СУ „Хан Исперих” 

и ПГХТД „Проф. д-р 

Асен Златаров“. 

 Община Нови пазар 

има изготвен проект, 

включващ дейности за 

подобряване на енер-

гийната ефективност 

на публична сграда с 

образователни функ-

ции. Сградата се нами-

ра в центъра на гр. Но-

ви пазар с администра-

тивен адрес гр. Нови 

пазар, ул.”Цар Асен” 

№38. 

С реализирането на 

предвидените в проек-

та дейности ще се доп-

ринесе за намаляване 

на крайното потребле-

ние на енергия и нама-

ляване на емисиите на 

парникови газове. 

Заложените мерки ще 

имат и допълнителен 

ефект, тъй като ще 

осигурят рентабилна 

експлоатация на об-

ществената сграда, ко-

ето ще позволи устой-

чиво да продължи уп-

равлението и поддръж-

ката им. Изпълнението 

на заложените в проек-

тното предложение 

дейности ще доприне-

сат за: 

• Достигане клас на 

енергопотребление 

„А“ в общинската 

сграда. 

• Намаляване на разхо-

дите за енергия. 

• По-високо ниво на 

енергийната ефектив-

ност, което пряко да 

допринесе за намалява-

не на крайното енер-

гийно потребление и 

косвено – за намалява-

не на емисиите на пар-

никови газове в малки-

те градове 

• Постигане на индика-

тивните национални 

цели за пестене на 

енергия; 

• Подобряване на експ-

лоатационните харак-

теристики за удължа-

ване на жизнения ци-

къл на сградата.“ 

НОВ ОБЛИК ЗА ДВЕ УЧИЛИЩА В НОВИ ПАЗАР 

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР ЗАПОЧНА ПОДНОВЯВАНЕ В 

ДЕТСКИТЕ И СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ 

За това съобщи кметът 

г-н Георгиев, преди 

седмица: 

“Уважаеми съгражда-

ни, родители и деца! 

С радост съобщавам, 

че започнахме подно-

вяване на люлки и 

фитнес уреди в детски-

те площадки и зони за 

спорт. Първите ново-

монтирани детски 

люлки са в Градския 

парк и в детската пло-

щадка, срещу хотел 

„Берислав“. 

Част от люлките бяха 

остарели, а други сери-

озно повредени. Отно-

во ще призова малки и 

големи: Пазете ги, за-

щото те са ваши! 

Предстои монтиране 

на фитнес уреди за 

кардио тренировки с 

натоварване на горната 

и долна част на тялото, 

фитнес уред – трена-

жор за ханш и талия, 

фитнес уред велоерго-

метър и лег преса, 

фитнес уред – гребен 

тренажор и нова къ-

щичка в парка. 

Това не е всичко, кое-

то ще направим за де-

цата. Ще продължим 

да изграждаме детски 

зони и места за спорт.  

Опитваме се да бъдем 

иновативни и съвсем 

скоро ще видите нови 

и интересни неща”, 

завършва Георгиев. 



 

Брой 8 (8), август - септември 2021 г. Страница  7  

Н о в и  п а з а р  д н е с   

СТАРТИРА СОЦИАЛНАТА  

УСЛУГА ЗА ГРИЖА ЗА ЛИЦА  

С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ 

Община Нови пазар 

разкрива социалната 

услуга Център за грижа 

за лица с умствена 

изостаналост в с. Па-

мукчии. Считано от 

01.09.2021 г ., съобщи-

ха от общинския прес-

център. 

Община Нови пазар 

п о д п и с а  д о г о в о р 

BG05M9OP001-2.90-

0010- C01 с Министер-

ството на труда и соци-

алната политика за пре-

доставяне на безвъз-

мездна финансова по-

мощ по процедура 

„Нова дългосрочна гри-

жа за възрастните хора 

и 

хората с увреждания – 

Етап 2 – предоставяне 

на новите услуги“. 

Срокът за изпълнение 

на проекта е 15 месеца. 

В рамките на първите 

три месеца от изпълне-

нието на проекта ще 

бъдат осъществени 

подготвителни дейнос-

ти, както и дейности по 

доставка и монтаж на 

обзавеждане и оборуд-

ване. 

От 01.12.2021 г. ще 

стартира дейността по 

предоставяне на самата 

услуга, като в продъл-

жение на 12 месеца 

един директор на 8 ча-

сов работен ден; чети-

ри санитаря на 8 часов 

работен ден; три меди-

цински сестри на 4 ча-

сов работен ден; двама 

социални работника на 

4 часов работен ден; 

един работник под-

дръжка на 8 часов ра-

ботен ден; трима пси-

холога на 4 часов рабо-

тен ден и един пазач-

портиер на 6 часов ра-

ботен ден ще полагат 

грижи за петнадесет 

лица, с умствена изос-

таналост на възраст над 

18 години, които ще 

бъдат изведени от спе-

циализирани институ-

ции и настанени в Цен-

търа. 

Социалната услуга ще 

създаде среда за живот, 

близка до семейната, 

при която лицата ще 

получават необходима-

та им индивидуална 

подкрепа за водене на 

относително независим 

живот. 

Персоналът, който ще 

се грижи и работи с 

потребителите с профе-

сионалната си подкре-

па ще им осигури емо-

ционална и психическа 

стабилност. 

Потребителите ще бъ-

дат социализирани и 

приобщени към общ-

ността. Общата стой-

ност за изпълнение на 

проекта е 272 000 лв. 

безвъзмездна финансо-

ва помощ по ОП 

„Развитие на човешки-

те ресурси“ 2014-2020, 

съфинансирана от Ев-

ропейския социален 

фонд. 

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР ОРГАНИЗИРА 2-РО ДЕПО ЗА 

СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ 
През месец май 2020 

година Община Нови 

пазар организира пър-

вата локация за събира-

нето, оползотворяване-

то и обезвреждането на 

строителни отпадъци от 

ремонтна дейност, об-

разувани от домакинст-

вата на територията на 

общината. Контейнери-

те се намират на пло-

щ а д к а  н а  у л . 

„Въстаник“ – срещу 

Градски парк. 

От 19 август вече има-

ме и 2-ра локация, коя-

то се намира на изхода 

н а  г р а д а ,  д о 

„Черкезката“ чешма. 

Там са поставени 2 кон-

тейнера с вместимост 

по 6 кубически метра. 

От общинското ръко-

водство призовават 

всички граждани да из-

ползват поставените 

съдове по предназначе-

ние, като изхвърлят в 

тях само строителни 

отпадъци от ремонтни 

дейности в количество 

до 1 кубик – бетон, тух-

ли, керемиди, плочки, 

керамични изделия, 

дървесина, пластмаса, 

асфалтови смеси, гипс, 

метали. 

За по-големи количест-

ва строителни отпадъци 

(от строителство и съ-

баряне на сгради) може 

да се обърнете  към об-

щинска администрация 

за издаване на насочва-

що удостоверение за 

кариерата в с. Златна 

нива, съгласно договор 

между Община Нови 

пазар и „Голдън фийлд” 

ООД. 

Не оставяйте строител-

ните отпадъци до кон-

тейнерите за битови 

отпадъци или в тях, за-

щото това изключител-

но много затруднява 

работата на общината 

при почистването им, 

води до изразходване 

на средства и ангажира-

не на човешки ресурс, а 

не на последно място е 

грозящо. 

В контейнерите за 

СТРОИТЕЛНИ ОТ-

П А Д Ъ Ц И  Н Е  

ИЗХВЪРЛЯЙТЕ: 

• битови отпадъци 

текстилни отпадъци 

(дрехи, килими, завеси) 

• едрогабаритни отпа-

дъци (шкафове, столо-

ве, маси, матраци, под-

матрачни рамки) 

• зелени отпадъци 

(клони, листа, цветя и 

градински отпадъци)“. 
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Те нямат дипломи за 

уменията си, но имат 

сърце и златни ръце, 

за това което създа-

ват. 

Те не са научили зана-

ята си от училище. 

Казват, че занаят не се 

учи, а се краде, но 

трябва да имаш душа 

за него! 

Нека ви запознаем с 

двама занаятчии и ед-

на мила стопанка от 

село Зайчино ореше, 

община Нови пазар. 

При тях ни заведе 

кметът на селото, 

Ивалин Павлов. 

Стефан Георгиев е на 

90 години. Дълги го-

дини си е изкарвал 

прехраната като тех-

ник, но е овладял об-

работката на дървото 

и горещия метал. По-

кани ни в двора си, 

показа ни работилни-

цата, инструментите и 

дори ни демонстрира 

подковаване на мага-

ре. Завидни умения, 

бодър и силен дух, за 

натрупаните немалко 

години. 

Бъчварството е сред 

занаятите, които се 

практикуват все по-

малко. Един от пос-

ледните занаятчии, 

който все още не из-

пуска чука от ръцете 

си и укротява дъски-

те, за да се получи 

правилният дървен 

съд, е 83-годишният 

Христо Юнаков. Дру-

гата му дарба е да ре-

монтира или прави 

пчелни кошери. Пока-

ни екипа ни и ни по-

каза неговия свят. Там 

няма чертежи, няма 

компютри и сложни 

машини, но има дух и 

мирис на минало. 

Последно гостувахме 

на 93 годишната 

Станка Герова. Баба 

Станка не е занаятчия, 

но нейната дарба е 

откакто свят светува. 

Няма по-прекрасен 

мирис на току-що 

опечен хляб. Помагат 

и близките ѝ, защото 

годините са си взели 

своето. Станахме сви-

детели на приготвяне-

то на домашен хляб, 

така както тя го е пра-

вила, нейната майка и 

баба. Бяхме там от 

самото начало. Видях-

ме как се меси, изча-

кахме го да втаса, 

метнахме го да се из-

пече в предварително 

опалената камина. 

Казват, няма по-голям 

от хляба! Видяхме, 

помирисахме и кусах-

ме със шарена сол и 

сирене! И го разбрах-

ме! 

Благодарим на дома-

кините, които отвори-

ха сърцата и домовете 

си. Благодарим и на 

кмета на село Зайчино 

ореше – Ивелин Пав-

лов. Бъдете здрави, 

мили хора! 

Разделихме се с ус-

мивка и лека тъга, за-

щото те са последни-

те. Техният занаят не 

е предаден, младите 

нямат нужда от него, 

а и не се застояват на 

село. 

Да, те са все още сред 

нас, но са последните! 

ЗАНАЯТЧИИТЕ СА СРЕД НАС, ВСЕ ОЩЕ! 

Стефан Георгиев  

Христо Юнаков 
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Започна новата 

учебна година. 

Нека е изпълнена 

с желание за зна-

ния, нови прияте-

ли, безгрижни и 

усмихнати дни! 

Специалист от 

Център за общест-

вена подкрепа от-

правя няколко съ-

вета към родите-

лите, за по-

успешно справяне 

с предизвикателс-

твата в училище. 

Екипът на ЦОП 

може да помогне с  

психологическа и 

социална подкре-

па, както на деца така 

и на техните родите-

ли.  

Покрай цялата суетня 

на 15-ти септември 

често пъти се забравя 

простата истина, че 

образованието може 

да направи детето ум-

но,  но щастливо ще 

го направи само сър-

дечното,  разумно ор-

ганизирано общуване 

с близките и любими 

хора,  с неговото се-

мейство. 

Ето няколко съвета от 

мен, които ще помог-

нат за създаване на 

обстановка,  която не 

само ще подготви де-

тето за успешното му 

обучение, но и ще му 

позволи да заеме дос-

тойно място сред  съу-

чениците си, чувст-

вайки се комфортно в 

училище. 

1.Вярвайте в детето 

си и знайте,  че то е 

уникално. 

2. Помогнете на дете-

то си да се чувства 

ценено и да вярва в 

способностите си. 

3. Изслушвайте дете-

то  си - винаги може 

да научите повече, 

когато слушате, от-

колкото когато зада-

вате въпроси. 

4. Научете детето си 

да се справя с неуспе-

ха, загубата, срама, 

трудностите и пора-

жението. 

5. Помогнете на дете-

то си да има куража 

да допуска грешки, 

след това да ги поп-

равя и да върви нап-

ред. 

6. Добрите маниери 

на детето са огледало 

на семейните отно-

шения - „Благодаря“, 

“Моля“, “Извинете“ 

… 

7. Научете детето си 

да взима самостоя-

телни решения - 

това умение раз-

вива у човека чув-

ство на самоува-

жение. 

Никога, никога не 

се съмнявайте, че 

сте най-добрия 

родител за вашето 

дете, защото само 

вашето сърце бие 

така лудо, когато 

пламъците на све-

щичките върху 

тортата подскачат 

леко в безнадеж-

ден опит да се 

противопоставят 

на решителния 

порив на малкия чо-

век да порасне и угас-

ват с възхищение 

пред новата вяра, че 

Утре ще бъде по хуба-

во от днес!  

Свържете се с нас  на 

адрес:  

гр. Нови пазар, 

ул. „Ген. Скобелев“ 

№18 

И

Ивелина Петрова  

Психолог в ЦОП 

СЪВЕТИ КЪМ РОДИТЕЛИТЕ ЗА ПО-УСПЕШНО  

СПРАВЯНЕ С ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА В УЧИЛИЩЕ  
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„БОТЕВ“ НОВИ ПАЗАР С ЧЕТИРИ  
ПОБЕДИ В ПЪРВЕНСТВОТО 

Ф ут б о ли ст ит е  н а 

„Ботев“ (Нови пазар) 

постигнаха четири по-

редни победи от нача-

лото на новото първен-

ство в Североизточна 

Трета лига. В първата 

им среща футболисти-

те на „Ботев“ постиг-

наха минимална побе-

да с 1:0 срещу втория 

отбор на „Спартак 

1918“ (Варна). В среща 

от III-ти кръг новопа-

зарци гостуваха на 

„Доростол“ (Силистра) 

на градския стадион 

Луи Айер и се завърна-

ха с пълен актив от три 

точки. Победата в Си-

листра прати отбора на 

„Ботев“ на шесто мяс-

то във временното кла-

сиране. Трета поредна 

победа от IV кръг пос-

тигнаха срещу тима на 

новака Рилци (кв. 

„Рилци“, Добрич) и го 

победиха доста трудно 

с минималното 1:0.   

Четвърта поредна по-

беда извоюваха при 

гостуването си над 

„Светкавица“  

(Търговище) с 2:0.  

Двубоят от поредният 

V-ти кръг на Североиз-

точната Трета лига се 

игра на градския ста-

дион „Димитър Бур-

ков“ в Търговище. 

След двубоя видимо 

много доволен Деян 

Кирилов – треньор на 

„ Б о т е в “  з а я в и : 

„Момчетата ни стрикт-

но спазиха всички ука-

зания които им дадох 

преди мача и на полув-

ремето. Играхме затво-

рено, но на контраата-

ки, които се оказаха 

успешни за крайния 

успех в двубоя. Защи-

тата ни се справи с на-

падателите на домаки-

ните, а нашите бързи 

нападатели можеха да 

реализират още голове 

в ъ в  в р а т а т а  н а 

„Светкавица“  

(Търговище).  

Много съм доволен от 

стриктното спазване на 

всички указания, които 

дадох на нашите фут-

болисти. Само така ще 

постигнем успехи и в 

следващите двубои“, 

каза още Деян Кири-

лов. В следващия кръг 

„Ботев“ (Нови пазар) 

приема у дома „Устрем 

Д“ (Дончево).  

ЖЕРАВНА – МАГИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ ФОЛКЛОР 

На 21.08.2021г. предс-

тавители на певчески-

те групи от пенсионер-

ските клубове в Нови 

пазар гостувахме на 

международния фести-

вал на носията в с. Же-

равна. 

“Дойдохме в Жеравна 

– видяхме красота! 

Носии прекрасни рису-

ваха разноцветна дъга! 

Багрите на богато из-

везаните народни но-

сии нарисуваха при-

казна картина, внуша-

ваща гордост и уваже-

ние! 

Красота, голяма красо-

та, съчетана с бързия 

ритъм на танците и 

магията на песните, 

понесени от ехото  на 

Жеравна. Музикалните 

ритми пленяваха сър-

цата ни, разиграваха 

снагата ни. Прекрасни-

те  емоции ни дариха 

гордост и настроение, 

оставиха незабравим 

спомен в сърцата ни. 

Радост и обич имаше в 

очите на всички-

празник празнуваха 

спомените за дедите 

ни! 

Днес от сърце благода-

рим на хората сътвори-

ли тази красота! 

Благодарим на органи-

заторите за прекрасни-

те преживявания! 

Сърдечни благодар-

ности на ръководство-

то на Община Нови 

пазар и кмета Георги 

Георгиев за предоста-

вената ни възможност 

да участваме в този 

фестивал на красота-

та.” 
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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   

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 

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ - 1872“ - ГРАД НОВИ ПАЗАР 

ОБЕДИНЕНА ШКОЛА ПО ИЗКУСТВАТА “КАЛИНА МАЛИНА“ 

ОБЯВЯВА ПРИЕМ ЗА НОВИЯ ТВОРЧЕСКИ СЕЗОН 2021/2022 

В СЛЕДНИТЕ  ШКОЛИ: 

НАРОДНО ПЕЕНЕ 

с рък. Ралица Райчева - тел. за връзка и записване 0876 843 666 

ГАЙДА  
с рък. Явор Митев - тел. за връзка и записване 0896 556 814 

БАЛЕТ   
с рък. Юлия Николова  - тел. за връзка и записване 0878 933 781 

ДЕТСКИ ХОР “ЛЮЛКА“ ОТ 5 ДО 8 ГОДИНИ  
с рък. Пенка Христова - тел. за връзка и записване 0893 754 493 

ДТС “БУРАТИНО“  ОТ  III ДО VII КЛАС  
с рък. Христина Димитрова - тел. за връзка и записване  0899 896 467 

 

 

 

 

 

 

Краен срок за записване 30 септември - на обявените телефони за връзка 

 или във Facebook страницата ни https://www.facebook.com/npazar.chitalishte/ 

https://www.facebook.com/npazar.chitalishte/
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“ЕСЕН“  
ИЗЛОЖБА НА ЕМИЛИЯ ПЕНКОВА 

Емилия Пенкова е от град 

Девня. Родена е в семейст-

вото на художника Тодор 

Георгиев. Завършила е 

ПГХТД “Проф. д-р Асен 

Златаров” в град Нови пазар 

с ъ с  с п е ц и а л н о с т 

“Декорация”.  

В ОХГ гостува за 3-та по-

редна година, като предста-

вя 31 платна маслена живо-

пис.  

Изложбата в галерията ще 

продължи до 30 септември. 


