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Н а 30 юни, новата сграда на 

“Археологическа музейна сбирка” 

в Нови пазар, отвори широко врати за 

посетители. 

На официалната церемония присъстваха 

г-н Георги Георгиев – кмет на Община 

Нови пазар, г-жа Златина Таскова – за-

местник-кмет на Община Нови пазар,  

г-н Иван Ганчев – Председател на Об-

щински съвет Нови пазар, г-н Калоян 

Хинчев – Секретар на Община Нови па-

зар, общински съветници, гости и граж-

дани на града. Сред гостите бяха и пред-

ставители на национални историко-

археологически резервати, кметове на 

община Нови пазар и кметства от общи-

ната. На откриването присъстваха и бив-

шите кметове на Нови пазар г-н Панайо-

тов и г-н Тонев. 

Това се случи благодарение на безвъз-

мездна финансова помощ за реализира-

нето на одобрен проект на Общината с 

наименование: „Подобряване на матери-

ално - техническата база за нуждите на 

“Археологическа музейна сбирка” към 

Общинска художествена галерия “Петър 

Персенгиев”, подписан на 26.11.2020 г. 

от МИГ „Нови пазар – Каспичан” и  

Община Нови пазар.  

ОБНОВЕНАТА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА В  

НОВИ ПАЗАР СТАНА ДОМ НА 8 ИНСТИТУЦИИ 

С ъвсем наскоро, 

о б н о в е н а т а  

административна 

сграда, която се на-

м и р а  н а  п л . 

“Оборище” 5 в Нови 

пазар, позната на 

мнозина като бив-

шия Профсъюзен 

дом, събра под един 

покрив 8 институ-

ции.  

Това са: Дирекция 

„Бюро по труда“, 

Териториална орга-

низация на слепите, 

МИГ „Нови пазар – 

Каспичан”, КНСБ, 

Телевизия „Часът на 

Нови пазар”, Архео-

логическата музей-

на сбирка, НЧ 

„Назъм Хикмет-

1954” и Агенция 

социално подпома-

гане. 

Това стана възмож-

но, след спечелен 

проект от Община 

Нови пазар, одобрен 

от Министерството 

на регионалното 

развитие и благоуст-

ройството, чрез 

Оперативна програ-

ма „Региони в  

растеж 2014-2020“. 

Беше извършен и 

частичен ремонт на 

покрива, поставена 

топлоизолация на 

сградата и нови ел. 

и отоплителна газо-

ва  инсталация.  

Изградена е окачена 

фасада в комбина-

ция от мазилка. 

Подменена е догра-

мата. Помислено е и 

за хората в нерав-

ностойно положе-

ние, като за целта е 

изграден нов асан-

сьор за 8 души в 

близост до стълби-

щето в източната ѝ 

част, спазвайки 

изискванията на На-

редба № 4 от 1 юли 

2009 г. за проекти-

ране, изпълнение и 

поддържане на 

строежи в съответс-

твие с изискванията 

за достъпна среда, 

включително за  

хора с увреждания.  

/продължава  на  4 стр./

/продължава  на  4 стр./
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ГЕОРГИ ВЕЛИНОВ: “ЩАСТЛИВ СЪМ ДА 
СЕ ЗАВЪРНА В НОВИ ПАЗАР” 

Десетки фенове на 

футболната игра пос-

рещнаха легендарния 

вратар на ЦСКА и на-

ционалния отбор по 

футбол, който завърши 

своята кариера именно 

тук, в местния „Ботев“ 

Нови пазар, през да-

лечната 1994 година. 

Залата, в която се със-

тоя срещата, се оказа 

тясна, но това не поп-

речи на новопазарци да 

се докоснат до Вели-

нов, да поговорят, да 

се снимат за спомен и 

да си вземат автограф. 

Заедно с него беше и 

известният български 

спортен журналист Ни-

ки Александров, който 

написа и представи 

книгата му „Джони Ве-

линов: Моята исто-

рия“, както и Кирил 

Войнов – издател. 

Георги Велинов спо-

дели: „Изключително 

съм радостен и щаст-

лив да се завърна в Но-

ви пазар, след толкова 

много години. Драго ми 

е да виждам и толкова 

много деца, които оби-

чат и практикуват 

тази игра. Посрещнаха 

ме и стари приятели, а 

други вече не са сред 

нас. Върнаха се стари 

спомени и благодаря на 

всички, които ме ува-

жиха и отделиха вре-

ме да се видим.” 

Кметът г-н Георги 

Георгиев приветства 

топло Велинов и му 

подари плакет със сим-

вола на Нови пазар – 

Часовниковата кула, 

след което отправи по-

кана към госта ни, във 

връзка със 100 годиш-

нината на ФК „Ботев“, 

която се навършва 

следващата 2022 годи-

на.  

Президентът и капитан 

на мъжкия отбор на 

ФК ,,Ботев’’ Нови па-

зар – Йордан Миленов 

подари на Велинов 

фланелка на клуба с 

номер 13 и изписана 

фамилия на великия 

вратар. 

Велинов обеща, че ще 

се видим отново дого-

дина, когато заедно ще 

отпразнуваме 100 го-

д и ш н и н а т а  н а 

ФК ,,Ботев’’ Нови па-

зар. 

На 7 юли гостувахте 

в град Нови пазар. 

Вие сте звезда в 

ЦСКА. Разкажете ни 

някоя интересна ис-

тория от времето, 

когато сте бил стар-

ши треньор на 

„Ботев” Нови па-

зар… 

Много са интересни 

историите, защото то-

гава беше интересно. 

От ЦСКА отивам в 

Нови пазар - да почна 

да играя мачове там. 

В един момент виж-

дам един млад вратар, 

много кадърен и си 

помислих, че ще му 

убия бъдещето, а аз 

съм вече на добра въз-

раст. Реших да напра-

вя така, че той да иг-

рае, за да може да се 

научи покрай мен на  

нещо и да заиграй в 

отбора на Нови пазар, 

а оттам евентуално в 

“А” група или в наци-

оналния отбор. Това 

ми беше мисълта. То-

ва беше първият инте-

ресен случай. Другият 

е първият мач, който 

изиграх там. Имаше 

един куриозен гол, 

който беше фал, някъ-

де в центъра на терена 

и някой свирна. И аз 

гледам, че топката е 

фал и я върнах там, а 

той взема, че я вкара. 

Така че, това е втори-

ят интересен случай в 

Нови пазар. След това 

вече ми тръгна карие-

рата там, като тре-

ньор.  

Как бихте се описал? 

Кой е Джони Вели-

нов? 

Един обикновен чо-

век, който обича хора-

та, който прави всич-

ко възможно за тях - 

да са живи и здрави, 

да помагам с каквото 

мога. Един човек, 

който обича да живее 

живота си спокойно.  

Интервю с Георги Велинов 

/продължава  на  3 стр./
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Какви бяха предиз-

викателствата пред 

вас, докато стигнете 

до националния от-

бор? Трудно ли се 

стига до национал-

ния отбор?  

Няма лесно никъде. 

Който мисли, че е лес-

но, жестоко греши. 

Националният отбор 

беше едно страхотно 

постижение, да се за-

държиш в него е пос-

тижение и повече ма-

чове да изиграеш. 

И така, до момента, в 

който не се получи 

това с треньора ми и 

тогава реших, че няма 

смисъл да бъда подло-

га на някой.  

На кои вратари сте 

се възхищавал, като 

сте бил млад? 

Възхищавал съм се на 

български вратари. 

Като бях млад, бъл-

гарските вратари бяха 

много. Говорим първо 

за Стоян Йорданов и 

Йордан Филипов от 

ЦСКА. Зафиров от 

Спартак - Варна. Мно-

го са - Кръстев, Хрис-

тов Бараката. В Бълга-

рия имаше много вра-

тари. Най-доброто, 

което можеше да изле-

зе, бяха вратарите, за-

щото имаше школа, 

имаше всичко. Няма-

ше отбор без стабилен 

вратар в “А” групата. 

Идоли от чужбина ми 

бяха: Сеп Майер, 

Шилтън и всички, с 

които съм играл. Въз-

хищавал съм им се, че 

съм имал възможност 

да играя срещу тях. 

Как бихте характе-

ризирал днешните 

български вратари? 

И нивото на днешни-

те вратари? 

На едно средно ниво 

са, лично за мен. Има 

двама, трима качест-

вени вратари. Мисля, 

че вратарите в момен-

та не са на това ниво, 

което искаме да бъ-

дем.  

С какви впечатления 

останахте от гостува-

нето си в Нови па-

зар? 

Бях много удовлетво-

рен от посещението 

си. От много дълго 

време, откакто спрях 

да играя, не съм ходил 

в Нови пазар. Станал е 

един прекрасен град, 

което ме подсеща, че 

трябва по-често да го 

посещавам, защото 

хората са невероятни, 

обстановката е прият-

на. Чист и хубав град. 

Дано да продължава 

да се развива. 

Какво бихте казали 

на младите футбо-

листи от Нови па-

зар? 

Бих им казал да се 

стягат, ще търсим 

спонсори, искам да 

помогна с каквото мо-

га на отбора. И се на-

дявам, че ще влязат на 

нивото, което заслу-

жават. Дай Боже, да 

попаднат и в “А” гру-

па.  

Да си вратар е…

трябва да си малко 

луд…  

Какво искате да про-

мените, ако имахте 

възможност… 

Ако имах тази въз-

можност, бих искал да 

имаме едни прекрасни 

условия в България, да 

сме всички равнопос-

тавени, да бъдем доб-

ри, обичани и да мах-

нем този Ковид, да 

изчезва по-бързо, за-

щото той смрази всич-

ко.  

Какво си пожелава-

те, макар че предиш-

ният отговор беше и 

нещо като пожела-

ние…  

Да! Пожелавам си да 

сме живи и здрави. 

Всички хора, които 

обичам и ме обичат - 

да са живи и здрави 

също. 

 

Интервю на  

Силвия Йорданова   



Н о в и  п а з а р  д н е с  
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К ратко слово про-

изнесе кметът на 

Община Нови пазар г-н 

Георгиев, с което при-

ветства гостите и поже-

ла новата музейна 

сбирка да се обогатява 

за да привлича все-

повече посетители с 

нови находки и арте-

факти. “Земята, на коя-

то сме родени, е пълна 

с история. И нека не 

забравяме, че от тези 

земи е започнала Бъл-

гария“, завърши Геор-

гиев и покани присъст-

ващите да разгледат 

сбирката, след което 

последва скромна по-

черпка на крак, където 

гостите имаха възмож-

ност да изгледат кра-

тък филм за историята 

на Нови пазар. 

Благодарствено слово 

прочете Светослав Ге-

оргиев – уредник на 

Археологическата му-

зейна сбирка. 

“Уважаеми дами и гос-

пода, 

Искам да изкажа специ-

ални благодарности на 

ръководството на Об-

щина Нови пазар за 

указаното съдействие и 

подкрепа, за да се слу-

чи това значимо кул-

турно дело, свързано с 

обновения облик на му-

зейната сбирка. Щаст-

лив съм, че днес, 28 го-

дини след създаването 

си, музейната сбирка 

придоби модерен и съв-

ременен облик, който 

гражданите и гостите 

на нашия град заслужа-

ват. Народ, който цени 

и съхранява миналото 

си, заслужава бъдеще.” 

История и факти: 

Археологическата му-

зейна сбирка в гр. Нови 

пазар е основана през 

далечната 1993 г. Тя 

представлява материал-

ната култура на племе-

ната и народите, насе-

лявали новопазарския 

край от старокаменната 

епоха до късното сред-

новековие. 

По-голяма част от екс-

понатите ни са придо-

бити от проведените 

археологически разкоп-

ки и експедиции на те-

риторията на общината 

в периода 1985 – 

1991г., дело на археоло-

зите проф. Георги Ки-

тов, проф. Георги Ата-

насов, Тодор Балаба-

нов, Захари Странджев 

и др. 

Като най-значими се 

открояват разкопките 

на Траколожката експе-

диция за могилни про-

учвания (ТЕМП) през 

1989–1990г., ръководе-

на от археолога проф. 

Георги Китов.  В мо-

гилния некропол на се-

ло Избул са проучени 

трийсетина могили. Ка-

то хронология са откри-

ти няколко епохи в тях: 

- Ранна бронзова епоха. 

Три могили на около 1 

км. западно от селото с 

височина до 2,5 м. 9 

гроба в ями. В един от 

тях е открита глинена 

чашка, днес изложена 

тук. 

- Ранна желязна епоха. 

Дарина могила. Гроб с 

полагане. В него са отк-

рити рядко срещани 

глинени съдове, с които 

разполага нашият му-

зей. 

- Римска епоха. Най-

популярни са разкопки-

те в Дамянова, Несина, 

Александрова и Владова 

могила, намиращи се в 

близост до с. Избул. Там 

са намерени най-

ценните експонати от 

нашата музейна сбирка 

– два бронзови балсама-

рия – бюстове, два сгъ-

ваеми стола с бронзови 

апликации – глави на 

горгона Медуза, голям 

меч в ножница с плас-

тична украса, стъклени 

балсамарии, златни на-

кити, бронзови, глинени 

и стъклени съдове, мра-

морна човешка глава и 

култови предмети. 

Разкопките на (ТЕМП) 

се провеждат и през 

1991 г. в Могилния  

некропол на село  

Памукчии – на около 3 

км. северно от селото 

са открити 5 могили от 

римската епоха. В тях 

са открити плитки неп-

равилни правоъгълни 

гробни ями, в които са 

положени бронзови, 

стъклени и керамични 

съдове. 

Всички тези предмети 

са изложени във витри-

ните на археологичес-

ката музейна сбирка и 

ще можете да ги  

разгледате. 

Ремонтирани са всич-

ки стаи до финално 

пребоядисване, под-

менена е настилките и 

всички интериорни 

врати. Извършена е 

пълна реконструкция 

на котелната, отопли-

телна и ВиК инстала-

ция. Изградена е 

пожароизвестителна 

инсталация, която об-

хваща всички поме-

щения. 

Сградата разполага и 

с две зали – много-

функционална и зри-

телна. 

А преди броени дни, 

на 30 юни 2021 г.,    

Археологическата му-

зейна сбирка отвори 

широко врати за посе-

тители, която беше 

преместена в обнове-

ната сграда. 

По-голяма част от  

експонатите ни са 

придобити от прове-

дените археологичес-

ки разкопки и експе-

диции на територията 

на  об щината  в  

периода 1985 – 1991г.,  

дело на археолозите 

проф. Георги Китов, 

проф. Георги Атана-

сов, Тодор Балабанов,  

Захари Странджев и 

други. 

ОБНОВЕНАТА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА  

В НОВИ ПАЗАР СТАНА ДОМ НА 8 ИНСТИТУЦИИ 

Продължение от 1 стр. 
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ПРАЗНИК ПО ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ 

П олицейски слу-

жители от облас-

тната дирекция в Шу-

мен и от РУ- Нови па-

зар се включиха в 

празник по пътна безо-

пасност, организиран 

от Община Нови пазар 

в лицето на Местната 

комисия за борба с 

противообществените 

прояви на малолетни и 

непълнолетни. Дома-

кин на игрите беше СУ 

„Хан Исперих“, които 

продължиха с много 

настроение до обяд. 

Децата бяха уважени и 

аплодирани от г-н Ге-

орги Георгиев – кмет 

на Община Нови пазар, 

г-н Калоян Хинчев – 

Секретар на Община 

Нови пазар, Старши 

инспектор Илиян Или-

ев – Началник група 

охранителна полиция, 

към РУ Нови пазар и 

Инспектор Тони Дечев 

– Пътен контрол към 

РУ Нови пазар. 

Както и миналата го-

дина, водещ на игрите 

беше полицай Тихо-

мир Миленов, а кака 

Мери  - негов пръв по-

мощник. В навечерие-

то на професионалния 

празник на служители-

те на МВР пътни поли-

цаи от полицейското 

управление в града 

участваха в открит 

урок по безопасност на 

пътя. Бяха пресъздаде-

ни ситуации от пътно-

то движение, в които 

децата трябваше да 

вземат решение как да 

реагират. Униформе-

ните им напомниха 

основни правила за 

движение с тротинетки 

и велосипеди, както и 

как да играят безопас-

но през лятото. 

Основна цел на заняти-

ето беше да се опреде-

лят уязвимите участни-

ци в движението по 

пътищата; учениците 

да затвърдят знанията 

си за участниците в 

движението по пъти-

щата, да научат кой е 

„уязвим човек“ и кой е 

„уязвим участник в 

движението по пъти-

щата“ и да ги разпозна-

ват. 

Младите полицаи раз-

казаха много ситуации 

от живота си - когато 

са пешеходци, велоси-

педисти или просто 

пътници в колите на 

родителите си. Беше 

разигран и конкретен 

казус от младите поли-

цаи- майка с две деца 

пресича пешеходна 

пътека и реакцията на 

приближаващата кола. 

Под формата на игри и 

викторини малчугани-

те показаха завидни 

знания по безопасност 

на движението. Истин-

ска радост за тях беше 

демонстрацията с по-

лицейското куче Айк и 

неговият водач поли-

цай Добромир Добрев. 

Водачът запозна деца-

та с качествата на слу-

жебните кучета, изпол-

звани в МВР, разясни-

ха какво означава 

„служебно куче”, как 

се отглежда; как стар-

тира дресировъчният 

процес за придобиване 

на умения от служеб-

ното куче с цел използ-

ването му в полицейс-

ката дейност; какви 

породи кучета се из-

ползват най-често в 

служебната дейност. 

Полицай Добрев нап-

рави практическо онаг-

ледяване на възмож-

ностите на Айк - обща 

дресировка с команди 

за сядане, „добре“, 

„не“ и обясни как 

всичко се свежда до 

игра и награда с люби-

мата им играчка.  

Демонстрираха и за-

държане на престъп-

ник. Децата придобиха 

първоначални позна-

ния за възможностите 

на служебните кучета 

за изпълнение на  

специфични задачи  

в полицейската дей-

ност, както и за  

помощта, която оказва 

служебното куче на 

полицая в ежедневната 

м у  р а б о т а .  

Любомира Николова – 

секретар на Местната 

комисия за борба с 

противообществените 

прояви на малолетни и 

непълнолетни подари 

на децата каски, све-

тулки за велосипеди и 

с в етл оот р аз ит ел н и 

гривни. 
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РОК НА СТАНАТА 2021  
Н а 9  и 10 юли 

2021 година 

местността Станата, 

край Нови пазар, от-

ново събра десетки 

почитатели на рок му-

зиката. 

Организатори на това 

второ музикално съ-

битие отново са кон-

ниците от MADARA 

HORSEMEN и  

ОБЩИНА НОВИ  

ПАЗАР със съдейст-

вието на кмета г-н Ге-

орги Георгиев. 

В първия ден - бяхме 

свидетели на завладя-

ващите и популярни 

изпълнения на Dan 

Colrat, който е от Но-

ви пазар  и бургаската 

група G.A.N.G. 

На 10 юли на сцената 

се раздадоха Васко 

Кръпката с Подуене 

блус бенд и софийска-

та група трибют на 

Rammstein – Елинор. 

През годините Стана-

та е била център на 

много други събития, 

най-вече по празници, 

но това което се случи 

тази година, надмина 

всички очаквания!  

Ето какво споделят 

организаторите: 

Д-р Димо Димов – 

п р е з и д е н т  н а 

M A D A R A 

H O R S E M E : 

„Изключително съм 

щастлив, че това съ-

битие става все по-

грандиозно. Минала-

та 2020 година се 

разделихме с обеща-

нието да го повторим 

отново, и ако е въз-

можно, то да стане 

традиция.  

Тази, 2021 година, 

вдигнахме летвата и 

го направихме два 

дни.  

Благодаря на нашите 

партньори и съорга-

низатори – Община 

Нови пазар в лицето 

на кмета г-н Георгиев.“ 

 

Георги Георгиев – 

кмет на Община Нови 

пазар: „Може да сме 

малка община, но то-

ва не ни пречи да мис-

лим мащабно. Мина-

лата година приехме 

и прегърнахме идеята 

на мотористите да 

го  организираме  

заедно. 

Музикалните събития 

не са много чести в 

общината ни и това, 

което се случи на мес-

тността Станата, е 

уникално. И бих казал 

- вече запазена марка! 

Надявам се, че сме 

зарадвали много наши 

съграждани и гости 

на Нови пазар.“ 
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Н а 26 юни всяка 

година се отбе-

лязва Световен ден 

против наркотиците. 

Център за обществена 

подкрепа от десет го-

дини отбелязва този 

ден под мотото „ДА 

на таланта, НЕ на дро-

гата“. 

През 2021 година де-

нят се отбеляза с ня-

колко мероприятия 

насочени към младите 

хора от нашия град. 

На 24 юни се проведе 

конкурс за рисунка 

под същото мото „ДА 

на таланта, НЕ на дро-

гата“, като взеха учас-

тие ученици от СУ „В. 

Левски“. Заявилите 

желание за участие 

деца, изгледаха филм-

че за съвременните 

наркотици, изготвено 

от Дирекция полиция 

– Шумен. В  рисунки-

те изразиха своето не-

гативно отношение 

към употребата на 

наркотици, като из-

ползваха различни 

техники за рисуване – 

черен молив, цветни 

моливи, флумастери и 

цветни боички. Всеки 

участник получи Гра-

мота за участие и те-

матичен сувенир. 

На 28 юни се органи-

зира мероприятие съв-

местно с НЧ „Хр. Бо-

тев“ и МКБППМН 

към Община Нови па-

зар. Проведе се среща-

разговор с Тихомир 

Радев, наречен от ор-

г а н и з а т о р и т е 

„Дунавския лодкар“. 

На срещата, той спо-

дели за сбъдването на 

детската си мечта, да 

плава по река 

Дунав от из-

вора до устие-

то, след като е 

прочел книга-

та „Дунавския 

лодкар“ на 

Жул Верн. 

Подготовката 

му е отнела  

две години,  а  

за екстремните момен-

ти  разказа с усмивка. 

Сподели за  любопит-

ни  случки през дните 

прекарани във водата, 

запечатани и на каме-

ра, която е неразделна 

част от оборудването 

му. 

С тази среща органи-

заторите поставят на-

чалото на следващи 

кампании „ДА на та-

ланта, НЕ на дрогата“, 

по време на които да 

не се поставя акцент 

върху дрогата, а по-

скоро на добрия при-

мер за занимания с 

интересни  нещ а,  

осмисляне на свобод-

ното време и най-

важното - сбъдване на 

мечтите. 

Амбицията е тази  

кампания да се  

превърне във форум, 

на който следващите 

участници да споделят 

с в о и т е  т а л а н т и ,  

насочени както към 

децата, така и към  

възрастните, които са 

модел на поведение за  

тях. 

“ДА НА ТАЛАНТА, НЕ НА ДРОГАТА” 
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З а шеста поредна 

година Читалищна 

библиотека „Иван Ра-

дов” осъществи лятна 

детска работилница 

“Рециклирай безопас-

но” съвместно  със 

сдружение “Децата и 

природата на  тема 

“АртЗанаяти“.  

В продължение на  

четири седмици - от 5 

до 30 юли 2021 г.,  

малките читатели на  

библиотеката, имаха 

възможност да се 

включат в различни 

ателиета. 

Лятната работилница 

започна с ателието 

„Пази природата”, къ-

дето децата всеки ден 

пътуваха до местност-

та “Станата”,  с ръко-

водител г-жа Сълзица 

Громан. 

Д е ц а т а ,  и з б р а л и  

ателието, изработиха 

интересни изделия от  

природни материали,  

общуваха и играха  

весели  игри  на  

открито. Седмицата 

приключи с поход до 

“Крачещият дъб” и 

барбекю в гората. 

Във второто ателие по 

“Приложни изкуства”, 

децата усвоиха техни-

ката за бродиране 

“фъкане” и изработиха 

цветен несесер за  

моливи, а в последния 

ден демонстрираха 

своите способности и 

знания в настолните 

игри.  

Третото ателие по 

“Дърворезба”, с ръко-

водител г-жа Елица 

Стоянова,  бе наистина 

много вълнуващо за 

малчуганите.  

Децата положиха  

много труд, старание  

и търпение в изработ-

ването на паничка за  

ядки под формата на 

рибка.   

Те усвоиха първите 

стъпки в това уникал-

но приложно изкуство. 

Месецът приключи с 

ателието “Къщичка за 

музика и радост” с  

ръководител г -жа  

Пенка Христова.  

Децата се запознаха 

отблизо с музикалните 

и н с т р у м е н т и  -  

акордеон, кавал, гайда,  

китара и пиано. 

След това  изработиха 

магнитчета под фор-

мата на всеки инстру-

мент .  Седмицата  

премина в музикални  

игри и забавления. 

ЛЯТО В БИБЛИОТЕКАТА 
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Е дин уникален 

подарък получи 

Нови пазар от Иван 

Ганчев – Председател 

на Общински съвет 

Нови пазар. Една от 

стените на лятното 

кино е изрисувана с 

двуметровите образи 

на великите и незабра-

вими актьори Тодор 

Колев, Калоянчев, 

Парцалев, Мутафова, 

Коканова и Стефан 

Данаилов.  

Съвременните техно-

логии позволиха това 

да се случи за по-

малко от 30 часа, а из-

пълнителите обещават 

образите да запазят 

цветовете и въздейст-

вието си години. Този 

жест от страна на  

г-н Иван Ганчев е 

символ на градивното 

и съвременно мислене 

на младите хора. 

Ето какво сподели г-н 

Ганчев за причината 

да направи този жест 

към съгражданите си: 

„Идеята за този про-

ект се роди преди вре-

ме. Това прекрасно 

място вече изглежда 

завършено. Успяхме 

да вдъхнем нова енер-

гия и да увековечим 

тези велики и безс-

мъртни български ак-

тьори. Вярвам, че се 

получи прекрасно и 

тематично и лятното 

кино ще се хареса на 

новопазарци и гостите 

на града ни. 

Огромна благодарност 

към младежката орга-

низация на БСП, както 

и към екипа на „EPIC 

Technology”, които 

работиха цяла нощ, за 

да се получи този ре-

зултат.“ 

Доброто наистина е 

във всеки от нас, стига 

да го потърсим! 

ИВАН ГАНЧЕВ И МЛАДЕЖИТЕ ОТ БСП:  

“ДОБРОТО Е ГОСПОДАР НА ЧОВЕШКОТО СЪРЦЕ” 

Н а 8-ми юли 2021 
година, лятното 

кино в Нови пазар,  
беше арена на куклен 
театър, игри, много 
забавления и изработ-
ка на кукли от зелен-
чуци. Малка театрална 
компания от град  
Габрово ни гостува по 
покана на кмета  
Георгиев, за да ощаст-

ливи десетки малки 
сърчица и създаде  
незабравими спомени. 

Двучасовата програма 
на пътуващия мини 
фестивал на открито, 
зарадва както най-
малките, така и  
техните родители с 
весела и образовател-
на програма. 

ЛЯТНОТО КИНО В НОВИ ПАЗАР  

СТАНА АРЕНА НА “ЛЯТНО ТЕАТРО 2021” 
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Н а 19 юни, само-

дейците от НЧ 

"Васил Левски-1895" 

с.Енево, участваха в 

Празника на фолклор-

ното изкуство "Като 

жива вода" гр. Суво-

рово. Съборът е с кон-

курсен характер. Фол-

к л о р н а  г р у п а 

"Еньовска китка", с 

рък. Георги Бонев, взе 

1-во място в катего-

рия “камерни състави 

и хорове за народно 

пеене”. Детската гру-

па "Еньовче", с рък. 

Георги Бонев, също 

зае 1-во място в кате-

гория “камерни съста-

ви и хорове”. И двете 

певчески формации 

получиха диплом и 

плакет.  

През лятото самодей-

ците продължават с 

репетициите, за да се 

подготвят за следва-

щи участия. В библи-

отеката на читалище-

то се провеждат летни 

занимания с деца и 

младежи. 

ПЪРВИ НАГРАДИ ЗА ЧИТАЛИЩЕТО  

В СЕЛО ЕНЕВО 

ДЕТСКИ ФОЛКЛОРЕН СЪБОР 
“СЛЪНЧОВА ЛЮЛКА” 

Д етският  фолкло-

рен събор 

„Слънчова люлка“ е 

дело на г-жа Пенка 

Златева, която преди 

дванадесет години да-

де идеята за този детс-

ки събор. По това вре-

ме, тя беше председа-

тел на читалището, 

както и 

ръководи-

тел на те-

атралната 

трупа.  

По нейна 
инициати-
в а  Н Ч 
„Просвета-

1924“ организира 
ДФС „Слънчова люл-
ка“ и до днес следва 
нейните стъпки. Раз-
бира се, без финансо-
вата подкрепа на Об-
щина Нови пазар, 
всичко това би било 
невъзможно, за което 
сърдечно благодарим. 

Целта на Детския съ-
бор, е не само да по-

пуляризира българс-
кия фолклор, а и да го 
съхрани и запази чрез 
нашите деца за идва-
щите поколения. 

След едногодишно 
прекъсване, поради 
епидемичната обста-
новка, тази година се 
проведе единадесето-
то издание на събора. 

Групите, които взеха 

участие в детския съ-
бор, са от селата Па-
мукчии, Ст. Михай-
ловски, Енево, НЧ 
„Назъм Хикмет“ гр. 
Нови пазар, Жилино, 
Мировци и Стан, като 
броят на участниците 
беше приблизително 
70 деца. 

Съборът се проведе на 
03 юли от 10.00 часа. 
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На 26.06.2021 г. певческа 
група “Веселите звуци” 
към ПК “Възраждане” 
град Нови пазар взеха 
участие във фолклорния 
фестивал “Веселие в Еле-
на”. Групата получи дип-
лом за отлично представя-
не и поощрителна награда. 
Дефилето на участниците, 
придружено от музикални 

ритми, изпълни улиците 
на града.  
Багрите на богато извеза-
ните носии, нарисуваха 
приказна картина, внуша-
ваща гордост, уважение и 
красота, съчетана с бързия 
ритъм на танца и магията 
на песните, понесени от 
ехото на Еленския балкан.  

“ВЕСЕЛИЕ В ЕЛЕНА” 

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 

У В А Ж А Е М И  
СЪГРАЖДАНИ! 

Започна прием на до-
кументи за финансо-
во подпомагане на 
процедури „инвитро“ 
на двойки и семейст-
ва с репродуктивни 
проблеми от Община 
Нови пазар. 

 

 

В края на месец ап-
рил Общински съвет 
прие Правилник за 
финансово подпома-
гане на процедури 
„инвитро“ на двойки 
и семейства с репро-
дуктивни проблеми 
от Община Нови па-
зар. Правилникът за 
организацията и реда 
за подпомагане на 
двойки и семейства с 
репродуктивни проб-

леми, както и необхо-
димите документи за 
кандидатстване са 
качени на сайта на 
Община Нови пазар. 
Те могат да бъдат 
разгледани и изтегле-
ни от сайта на общи-
на Нови пазар! 

Попълненият комп-
лект документи се 
подава в запечатан 
плик, адресиран до 

отдел „Хуманитарна 
политика и ППСН“. 

За въпроси: Златина 
Таскова – заместник - 
к м е т  п о 
„ Х у м а н и т а р н а  
политика и ППСН“ в  
Община Нови пазар. 

Телефон:0889 008 801 
(в  р амките  на  
работното  време) 

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР ПРИЕМА ДОКУМЕНТИ ЗА  

ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ “ИНВИТРО” 
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О б щ и н с к а 

художестве-

н а  г а л е р и я 

„Петър Персенги-

ев“ стана дом на 

прекрасни гобле-

н и ,  у ш и т и 

от  талантливи 

новопазарки.  

В изл ож б ата 

участват 24 гоб-

лена. 

Това, което мно-

гобройните цени-

тели на този вид 

изкуство ще мо-

гат да видят, е че 

всеки един от 

гоблените е изпъл-

нен с красота, неж-

ност и творчество, 

които идват от ръ-

цете на майсторки-

те, а това създава 

усещането за уют и 

топлина. Гобленар-

ството е кралско 

изкуство, което 

изисква много вре-

ме, умения, търпе-

ние и желание.  

Изложбата е допъл-

нена с картини от 

фонда на галерията 

и ще продължи до 

9 август 2021 г. 

ИЗЛОЖБА НА ГОБЛЕНИ  
ОТ СРЪЧНИ МАЙСТОРИ  

В ГАЛЕРИЯТА 


