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На 26 април 2021 г. бе 

премиерата на постанов-

ката “Отворен брак“ от 

Франка Раме и Дарио Фо 

на ТТ “Мелпоарт“, с ре-

жисьор Злати Златев. 

В главните роли на съп-

руга Валентин Виденов и 

съпругата Христина Ди-

м и т р о в а .  

Пиесата „Отворен брак“ 

е лирична комедия по 

творбата на Дарио Фо. В 

нея се говори за любовен 

триъгълник, в който се 

намира семейна двойка 

на средна възраст. Те ре-

шават да разрешат проб-

лема, като преминат към 

отворена връзка.Но се 

оказва, че тази ситуация 

е пълна с клопки и капа-

ни. 

През м. май трупата из-

несе още 5 спектакъла в 

гр. Нови пазар и гр. Шу-

мен. 

140 ГОДИНИ  
ТЕАТРАЛНО ДЕЛО 

 В НОВИ ПАЗАР 
Б ъ л г а р с к и я т 
театър е създа-
ден през 1856 
година. Само 
25 години по-
късно, през 
1881 година, 
възниква теа-
тър и в Нови 
пазар, жив вече 
140 години.  Та-
ка новопазарс-
кият театър из-
вървява един дълъг 
път, изпълнен с низ от 
достойни дела, пренес-
ли във времето пло-
дотворни възрожденс-
ки традиции и записа-

ли светли страници. В 
своето развитие театъ-
рът е преживял години 
на разцвет, но и годи-
ни на помръкване, той 
е имал своите върхове, 

но и своите бе-
ди. Театрален 
живот, близък 
до човешкия, с 
неговите болки 
и радости, на-
дежди и уни-
ния. Защото е 
сътворен от чо-
века и прилича 
на него: с него-
вото вглеждане 
в значимото, но 

и в преходното, с него-
вата пъстрота на живо-
та и пълнокръвие на 
преживяванията.  

“Насила доктор” - 1974 г. 

“ОТВОРЕН БРАК“ 
ПРЕМИЕРА НА ТТ “МЕЛПОАРТ„ 

Интервю с режисьора  

Злати Златев  на стр. 2-3 >> 

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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/продължение от стр.1/ 

Поводът за възникване 
на първото театрално 
представление е праз-
ник, свързан с открива-
не на новото училище. 
В една от класните 
стаи е построена сцена. 
Декорите и завесата са 
нарисувани изкусно от 
дядо Найден. Какво е 
изобразено на завесата, 
н е  е  и з в е с т н о . 
“Пердето” става сино-
ним на театър, негов 
съществен белег, а 
изографисването най-
често е с флорални мо-

тиви и тръбящи анге-
ли.  

Няма свидетелства за 
първата играна пиеса в 
Нови пазар. Големият 
театрал Марин Коп-
ринков твърдеше, че 
това е пиесата “Стефан 
Караджа” от Тодор 
Станчев. Както нався-
къде в България, така и 
в Нови пазар традиция-
та е спазена и първият 
спектакъл е дело преди 
всичко на учителите, 
подкрепени от по-
млади читалищни дей-
ци.  

Сред тях са запазени 
имената на Марко Къ-
нев, Станчо Русанов и 
Тодоричка Станчева. 

Началото е поставено. 
Пътят през годините 
тепърва предстои.   

През 1973 година чита-
лищното ръководство 
кани Злати Златев, то-
гава студент в Инсти-
тут за културно-
просветни кадри, спе-
циалност “Театър”, 
град Варна, за щатен 
режисьор. Злати идва в 
града с огромно жела-

ние за работа, защото 
знае за големите тради-
ции на новопазарския 
театър. За свой дебют 
избира пиесата “Всеки 
търси своя остров” от 
естонския драматург 
Едмонд Каугвер. 

Цялата история на теа-
търа е честен и всеот-
даен опит за духовен 
полет. 

Използвани материали: 
“Театърът опит за ле-
тене. 130 години теат-
рално дело в Нови па-
зар” - юбилеен сборник 

140 ГОДИНИ ТЕАТРАЛНО ДЕЛО В НОВИ ПАЗАР 

 

 

 

 

Театърът е прежи-
вял периоди на раз-
лични търсения. Кой 
период от историята 
на театъра би опре-
делил като най-

интересен? 

Бих определил като 
най-интересен перио-
да в началото. Нача-
лото, защото имаше 
цензура и се надбяг-
вахме с времето, за да 
го изпреварим. Какво-
то отнесохме… отне-
сохме…  

Първата ти поста-
новка е “Всеки тър-
си своя остров”.  

С какво ще я пом-

ниш? 

Запомних я със създа-
ването на една почти 
нова актьорска трупа 
и  с учудването на го-
лямата част от публи-
ката на условния ха-
рактер на театъра, 
който виждаха сякаш 
за първи път. 

Как се чувстваш ка-
то режисьор на теа-

търа в Нови пазар? 

Режисьор е болестно 
състояние на духа. И 
това болестно състоя-
ние се прехвърля в 
голяма част на актьо-
рите. Винаги трябва 
да се разхождаш с 
идея в душата и с об-
рази, които стават не-
делима част от теб по 
всяко време. Понякога 
много уравновесен, 
понякога доста луд и 
понякога непоносим. 
Това е житейската 
хармония. Докато се 

стигне до идеята и 
нейната реализация, 
има едни потърпевши 
хора, на които се из-
винявам. 

Може ли да се каже, 
че театърът има сво-

ите автори днес? 

Театърът винаги е 
имал автори, които са 
отражение на време-
то, в което живеят. 

Тази година се чест-
ва 140 години теа-
тър. С кой спекта-

къл го отбелязахте?  

Спектакълът се казва 
“Отворен брак”. В ек-
стремно време отбеля-
захме 140 години теа-
тър. Повече визуали-
зирахме представле-
нията на театъра през 
последните 10 години 
с излъчване на поста-
новки по телевизията.  

Интервю  със  
 Злати Златев 

“Всеки търси своя остров...“ 

“Всеки търси своя остров”- 1973 г. Продължава на стр. 3 >> 



 

Страница 3 ПРЕСЕЧНИ ТОЧКИ Брой  5 (5), май - юни 2021 г. 

Н о в и  п а з а р  д н е с   

Какво би казал за 

актьорите, с които 

работиш? 

Актьорите са най-

интересните хора, ко-

ито съм срещал през 

живота си. Като ха-

рактер, отношение 

към изкуството, жаж-

да за творчество, чо-

вешка доброта, спра-

вяне със сложни пер-

сонажи и различни 

стилистики театър. 

Винаги съм се чудил, 

особено преди преми-

ера, дали на тяхно 

място бил дошъл при 

мен. В този момент ми 

става мъчно за тях и 

моето самобичуване в 

края на краищата с 

нищо не ги облекчава. 

Какво е театърът... 

Театърът е много 

сложно изкуство. 

Сложно и скъпо. Реа-

лизирането на една 

постановка е свързана 

с много страдания без 

гаранция за възторг.  

Нашият театър е во-

дещ за България и 

представлява Югоиз-

точна Европа на евро-

пейски и световни 

фестивали. 

Репертоарът е съобра-

зен едновременно с 

разкази за публиката, 

изискванията на тема-

тиката и стилистиките 

в международен план, 

което е доста сложно.  

Кой е Злати Златев? 

Не го познавам много 

добре, защото ми се 

явява различно като 

познания. Ту умерен, 

ту разбунтуван, ту по-

зитивно мислещ… Лу-

тащ се! Общо взето е 

един хаос. 

Срещу какво най-

много се бунтуваш? 

Самото изкуство е 

един бунт. Трябва да 

разкажеш на публика-

та една истина, която 

ги вълнува и има на-

дежда за решение. Ис-

тина, която ти дава 

перспектива. И тук 

влизат всички човеш-

ки недоволства, които 

човек сам си създава и 

му е трудно да ги ре-

ши. В моята работа 

най-много се бунту-

вам срещу себе си - 

ако не намеря точната 

стилистика и точния 

изказ на спектакъла.  

Твоето послания към 

нашите читатели… 

Пожелавам им да хо-

дят на театър, макар и 

понякога да остават 

разочаровани, защото 

докосвайки се, те вече 

имат едно определено 

мислене. 

Благодаря на зрители-

те  за тяхната обич и 

постоянство, с което 

ни даряват.  

Благодаря на Община 

Нови пазар за финан-

совата помощ и за ця-

лата логистична подк-

репа.  
 

Интервю на Силвия 

Йорданова 

“”Опечалените” - 2019 г. 

“Жена ни е…” - 2018 г. 

“”Волна соната - 2016 г. 
“Птиците и вълците” - 2014 г. 

“Опит за летене”  
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На 12 и 13 май 2021 г., 
в Детски отдел на биб-
лиотека "Иван Радов", 
град Нови пазар, гос-
туваха първокласници 
при СУ „Васил Левс-
ки” и СУ "Хан Испе-
рих".  

Герои от книжките 
буквално оживяха за 
минути пред децата.  

Деца от детско теат-
р а л н о  с т у д и о 
„Буратино”, облечени 
като Пипи Дългото 
чорапче, Хитър Петър 
и Патиланчо изненада-
ха децата със своите 
и с т о р и и . 
След това библиоте-
карката, запозна деца-
та с правилата  в ДО - 
какъв е редът, по кой-

то се подреждат кни-
гите в библиотеката, 
как се става читател и 
как да заемат книги за 
дома.   

Първокласниците по-
лучиха от "книгата" 
първите си библиотеч-
ни книжки и разгледа-
ха игротеката в библи-

отеката, в която могат 
през лятото да идват 
да четат книги и да 
играят образователни 
игри с приятели.   

Пожелаваме весело 
лято на първокласни-
ците.  

ДЕТСКИ ОТДЕЛ НА БИБЛИОТЕКАТА  

ПОСРЕЩНА ПЪРВОКЛАСНИЦИ 

I
а 

клас, СУ “Васил Левски“ 

I
б 

клас, СУ “Васил Левски“ 

I
в 

клас, СУ “Хан Исперих“ 

I
б 

клас, СУ “Хан Исперих“ 

I
а 

клас, СУ “Хан Исперих“ 
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Празнично шествие и 

общоградско тържест-

во, по случай 24-ти 

май – Деня на светите 

братя Кирил и Мето-

дий, на българската 

азбука, просвета и 

култура и на славянс-

ката книжовност, ор-

ганизира Община Но-

ви пазар. 

Кметът г-н Георги Ге-

оргиев поздрави всич-

ки присъстващи с то-

зи светъл празник. Из-

каза пожелания за 

лични и професионал-

ни успехи на хората, 

отдали се на високо 

благородното дело да 

просвещават. 

Присъстващите стана-

ха свидетели на вели-

колепна празнична 

музикално-артистична 

програма, в която 

участваха детски гра-

дини, училища, тан-

цови формации и 

спортни състави. 

Ученици, изявени гру-

пи и състави бяха от-

личени за своя висок 

професионализъм, 

граждански принос, 

талант и значими ус-

пехи. Наградите връ-

чи кметът на Нови 

пазар. 

ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ   
НА 24 МАЙ В НОВИ ПАЗАР  

ПРАЗНИК НА БУКВИТЕ В  
КИЛИЙНОТО УЧИЛИЩЕ 

На 11-ти май по повод 

деня на Светите братя 

Кирил и Методий-

Община Нови пазар, 

организира празник за 

буквите за първоклас-

ниците в килийното 

училище. 

Кметът на Община 

Нови пазар г-н Георги 

Георгиев, подари чи-

тателски дневници на 

всички ученици, в ко-

ито малчуганите да 

записват любимите си 

герои от прочетените 

книги. 

Празничният ден за-

почна с беседа от 

уредникът на Килий-

ното училище Светос-

лав Георгиев.  

Посещението се пре-

върна във весел праз-

ник за учениците от 

СУ „Васил Левски”, 

СУ „Хан Исперих”, 

ОУ „Н. Й. Вапцаров”, 

ОУ „Христо Ботев”, с. 

Памукчии, ОУ „Св. 

Климент Охридски”, 

с. Стоян Михайловски 

и ОУ „Васил Левски”, 

с Мировци. В мероп-

риятието взеха учас-

тие 150 деца, които с 

много песни посвете-

ни на Светите братя 

Кирил и Методий, от-

белязаха празничния 

ден. 
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ПОБЕДИТЕЛИТЕ ОТ “ВЕЛИКДЕН В МОЯ 

ДОМ” И “МОЯТ ШАРЕН ВЕЛИКДЕН”  

На 12 май, сряда, в 

ОХГ „Петър Персен-

гиев”, град Нови па-

зар, се откри изложба 

на детски рисунки от 

конкурса „Моят ша-

рен Великден”. 

По повод отминалия 

празник – Великден, 

Община Нови пазар, 

Читалищна библиоте-

ка „Иван Радов“ и 

ОХГ „Петър Персен-

гиев“ организираха 

конкурс за детска ри-

сунка под мотото 

„Моят шарен Велик-

ден“. 

Община Нови пазар, 

организира и фото-

конкурс на тема 

„Великден в моя 

дом“. 

Имаше огромен инте-

рес към конкурсите. 

Участваха повече от 

150 рисунки. 

Победителите в кон-

курса за детска ри-

сунка „Моят шарен 

Великден“, органи-

зиран от читалищна 

библиотека “Иван 

Радов” са: 

I-ва възрастова гру-

па – Деца от детските 

градини 

3-то място – Викто-

рия Славчева ДГ 

„Пролет“ 

 

2-ро място – Алек-

сандър Георгиев – ДГ 

„Зорница“ 

1-во място – Рая Бо-

римечкова – ДГ 

„Калина Малина“ 

II-ра възрастова 

група – ученици от I 

и II клас 

3-то място – Жулиен 

Яворов – СУ „Хан 

Исперих“ 

II-ро място – Богос-

лава Павлова – СУ 

„Хан Исперих“ 

I-во място – Даная 

Йорданова – СУ „Хан 

Исперих“ 

III-та възрастова 

група – ученици от 

III и IV клас 

3- място – Флориана 
Стоянова –  СУ 
„Васил Левски“ 

2-ро място – Петя 

Петева – СУ „Васил 

Левски“ 

1-во място – Галена 

Йорданова – СУ 

„Васил Левски“ 

Победителите в кон-

курса за детска ри-

сунка „Моят шарен 

Великден“ получиха 

грамоти, комплекти 

за рисуване и книж-

ки. 

Победителите във 

ф о т о к о н к у р с а 

„Великден в моя 

дом“, организиран 

от Община Нови па-

зар са: 

3-та награда – Кате-

рина Георгиева 

II-ра награда – Да-

вид Добрев 

I-ва награда – Детс-

ка градина „Здравец“, 

село Войвода 

Победителите във 

ф о т о к о н к у р с а 

„Великден в моя 

дом“ получиха гра-

моти и парични наг-

ради. 

Благодарим на всич-

ки участници в кон-

курсите. Честито на 

всички наградени!  

Галена Йорданова – СУ „Васил Левски“ 

Детска градина „Здравец“, село Войвода  
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На 14 май 2021 година, 
ръководството на Об-
щина Нови пазар доб-
роволно предаде власт-
та. За един ден в тяхна-
та роля влязоха учени-
ци от гимназиален етап. 
Това интересно и любо-
питно събитие е част от 
Майския културен ка-
лендар – „Мениджър за 
един ден”. 
Целта на общинското 
ръководство беше да 
запознае младото поко-
ление с устройството, 
работата и функциите 
на Общината. От своя 
страна, учениците има-
ха възможност да усе-
тят атмосферата и да 
участват в директен ди-
алог с управниците на 
община Нови пазар. 
В това предизвикателс-
тво се включиха учени-
ци от СУ „Васил Левс-
ки“, СУ „Хан Испе-
рих“ , ПГХТД “Проф. Д
-р Асен Златаров” и 
Професионална гимна-
зия по селско стопанст-
во. 
Кметът Георгиев при-
ветства гостите си. 
След това ги запозна 
със своите задължения 
и отговорности като 
градоначалник. 
Последваха прожекция 
на филм за встъпването 
му в длъжност през 
2019 година и избиране 
на Председател на Об-
щински съвет Нови па-
зар. 
Жребий отреди кой да 
заеме длъжностите 
Кмет, Зам.-кмет, Пред-
седател на Общински 
съвет и Секретар на Об-
щина Нови пазар, а 
всички останали учени-
ци се заклеха като об-

щински съветници. 
За първи път в ръковод-
ството на общината 
имахме силно дамско 
присъствие, което ни 
показа, че макар и без 
опит и идея законода-
телната и изпълнител-
ната власт могат да бъ-
дат работещи и в нежни 
ръце. 
Привилегията и отго-
ворността да заеме 
длъжността Кмет на 
Община Нови пазар се 
падна на Деница Геор-
гиева. 

Позицията на г-жа Зла-
тина Таскова – Зам.-
кмет по Хуманитарна 
политика се падна на 
Валентин Димитров. 
В стола на г-н Ганчев, 
като Председател на 
Общински съвет се нас-
тани Елис Мустафа. 
Умелото и вещо напът-
ствие в ръководенето на 
импровизираната сесия 
от страна на г-н Ганчев 
към Елис доказа, че 
младото поколение има 
сериозен потенциал и 
не се плаши от предиз-
викателства. 
За Секретар на Община 
Нови пазар жребият 
отреди г-н Хинчев да 
предаде доброволно 
властта на Драгомир 

Николов. 
Новото и старо Общин-
ско ръководство се от-
теглиха за кратко в ка-
бинетите си, където за-
познаха новопостъпи-
лите в длъжност с 
ежедневната среда, в 
която се обсъждат 
проблеми и вземат ре-
шения, свързани с об-
щината ни. 
В кратка беседа Секре-
тарят на Община Нови 
пазар г-н Калоян Хин-
чев запозна учениците 
със структурата, функ-

циите и задълженията 
на отделите на Община-
та. Чрез мултимедията 
младите общински съ-
ветници имаха възмож-
ност да добият отлична 
представа - как е изгра-
дена структурата на об-
щината и ролята  

ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВО  

ДОБРОВОЛНО ПРЕДАДЕ ВЛАСТТА  

на всяко звено в нея. 
В пленарна зала бяха 
предложени, обсъжда-
ни и гласувани пред-
ложения, като част от 
тях предизвикаха ис-
тински дискусии. Не 
бяха малко и въпроси-
те, на които се наложи 
да отговарят кметове-
те. Станахме свидете-
ли на вълна от предло-
жения, свързани със 
спорта в Нови пазар и 
желанието на младите 
да се търсят нови въз-
можности в тази посо-
ка. 
Всички участници в 
тази уж игра, превър-
нала се в истинска ра-
ботна среща, получиха 
сертификат за преми-
нато обучение за зае-
маната длъжност, как-
то и подаръци. 
В заключение кметът 
Георгиев заяви: 
„Благодаря ви за учас-
тието, за въпросите и 
предложенията. Щаст-
лив съм, че виждам 
във ваше лице истинс-
ки активни граждани 
на този град с поглед и 
визия за бъдещото му. 
Благодаря ви за идеи-
те, над които си струва 
да се замислим, а защо 
не и да реализираме в 
близко бъдеще.  
Пожелавам ви здраве, 
неспирно развитие и 
лични успехи!“  
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ПЛАКЕТ И ТОРТА ЗА СК “ПРИМА” 
ОТ КМЕТА НА НОВИ ПАЗАР 

В приятелска атмос-

фера, кметът на Об-

щина Нови пазар – 

Георги Георгиев, за-

едно с г-жа Златина 

Таскова – зам. – кмет 

„ХП и ППСН”, пос-

рещнаха спортистите 

на СК „Прима“, воде-

ни от треньора Румен 

Левски. 

В знак на благодар-

ност, за многобройни-

те титли, медали и 

неуморим дух г-н Ге-

оргиев поздрави спор-

тистите и връчи пла-

кет на техния тре-

ньор. 

На свой ред г-н Левс-

ки благодари за жеста 

и вниманието, като 

подчерта, че общинс-

кото ръководство ви-

наги е подкрепяло 

спортистите, което ги 

мотивира още повече. 

А за да създадат слад-

ко настроение, от Об-

щината се бяха погри-

жили с превъзходна 

торта, с която почер-

пиха своите гости. 

Отново ще припом-

ним, че СК “Прима” е 

Европейски шампио-

ни батон-флаг за 2019 

година. 

Отново през 2019 го-

дина грабнаха и спе-

циална награда на 

Българска Мажоретна 

Асоциация за най-

добра техника на ба-

тон и най-атрактивна 

мажоретка при джу-

ниъри. 

А през 2018 година на 

Европейското първен-

ство на NBTA в гр. 

Пореч -Хърватия, от-

борът завоюва две 

четвърти места, при 

огромна конкуренция, 

с участници от всички 

европейски държави. 

На 10 май, в камерна-

та зала на читалище 

"Христо Ботев", се 

с ъ с т о я  с р е щ а -

разговор с писателка-

та Ивелина Радионо-

ва, която представи 

книгите си "Писано с 

огън" и "Цвете за 

теб". Авторката беше 

изненадана от танцов 

състав "Луди млади" 

к ъ м  ч и т а л и щ е 

"Христо Ботев", град 

Нови пазар, с ръково-

дител Тодор Ганчев, 

които изпълниха тан-

ца "Задявка".  

Срещата беше много 

емоционална и зареж-

даща. Благодарим на 

Ивелина, че ни госту-

ва.  

СРЕЩА С ПИСАТЕЛКАТА  
ИВЕЛИНА РАДИОНОВА  
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СТАРТИРА ПРОЕКТ “ПАТРОНАЖНА 
ГРИЖА + В ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР“ 
На 01.05.2021 г. старти-

р а  п р о е к т :  № 

BG05M9OP001-6.002-

0114-С01 „Патронажна 

грижа + в Община Но-

ви пазар“, одобрен от 

МИНИСТЕРСТВО НА 

ТРУДА И СОЦИАЛ-

НАТА ПОЛИТИКА, 

финансиран по ОПЕРА-

ТИВНА ПРОГРАМА 

„РАЗВИТИЕ НА ЧО-

ВЕШКИТЕ РЕСУР-

СИ” 2014 -2020 и съфи-

нансиран от Европейс-

кия социален фонд на 

Европейския съюз. 

Финансираща програма: 

ОП „Развитие на човеш-

ките ресурси 2014-2020“ 

Процедура за БФП: 

BG05M9OP001-6.002 

„Патронажна грижа +“ 

Обща стойност на про-

екта: 403 171,45 лв. , 

100% БФП 

Срок на изпълнение: 

01.05.2021 – 30.06.2022г. 

Цели и очаквани ре-

зултати: 

Проектът предвижда 

предоставяне на интег-

р и р а н и  с о ц и а л н о -

здравни услуги за лица с 

увреждания и лица в 

риск, във връзка с огра-

ничаване разпростране-

нието и преодоляване на 

последиците от COVID-

19. 

Целта на проекта е да се 

осигури подкрепа чрез 

предоставяне на патро-

нажни грижи за възраст-

ни хора и лица с увреж-

дания чрез услуги в до-

машна среда, както и 

подкрепа за адаптиране 

на социалните услуги, 

делегирани от държава-

та дейности във връзка с 

разпространението на 

COVID-19.  

За реализацията ѝ ще 

се осъществят два типа 

дейности, разпределе-

ни в направления, кои-

то да посрещнат нуж-

дите на лицата от целе-

вите групи на проекта: 

– Направление I – дей-

ност „Патронажна 

грижа“. Очаквано 

стартиране на дей-

ността: 01.07.2021г. 

В рамките на Направле-

ние 1 ще се осигури пре-

доставянето на интегри-

рана здравно-социална 

услуга, насочена към 54 

възрастни хора и лица с 

увреждания и от уязви-

ми групи, в т.ч.- лица, 

засегнати от COVID-19. 

Спектърът от услуги 

включва комплекс от 

почасови мобилни 

здравно-социални услу-

ги в домашна среда, в 

т .ч . -психологическа 

подкрепа и консултира-

не и подкрепа за извър-

шване на ежедневни би-

т о в и  д е й н о с т и 

(пазаруване и заплащане 

на битови сметки със 

средства на потребите-

лите и др.), които се 

предоставят за до 2 часа 

на ден за срок от 12 ме-

сеца. Дейностите ще се 

предоставят от специа-

лизиран екип – меди-

цински сестри, психо-

лог, социални работни-

ци и санитари. 

– Направление II – дей-

ност „Превенция на 

COVID-19 в социални-

те услуги, делегирани 

от държавата дейнос-

ти“. Очаквано старти-

ране на дейността: 

01.07.2021г. 

В рамките на Направ-

ление 2 ще се осигури 

реализирането (за 12 

месеца) на следните 

поддейности, насочени 

към 112 служители в 8

-те социални услуги – 

ДДД, на територията 

на Община Нови пазар, 

обслужващи 294 пот-

ребители, а именно: 

1. Осигуряване на ЛПС 

(лични предпазни средс-

тва) за служители и пот-

ребители на социалните 

услуги ДДД; 

2. Въвеждане на мерки 

за дезинфекция на 

сградния фонд на соци-

алните услуги, делегира-

ни от държавата дейнос-

ти; 

3. Тестване на персона-

ла и на потребителите 

на социалните услуги, 

делегирани от държава-

т а  д е й н о с т и  з а 

COVID19; 

4. Въвеждане на мерки 

за разделяне/изолиране 

на потребителите на ус-

лугите ДДД, в т.ч. и фи-

зическо разделяне/

преграждане на същест-

вуващи помещения; 

5. Осигуряване на ком-

пютърна техника и др. с 

цел адаптиране и прис-

пособяване на средата 

на социалните услуги, 

делегирани от държава-

та дейности в контекста 

на въведените ограниче-

ния в резултат от епиде-

мичната обстановка и 

осигуряване на възмож-

ности за тяхното пре-

доставяне дистанцион-

но. 

Целеви групи, обхва-

нати от проекта: 

– над 54 лица, които ще 

получават патронажна 

грижа; 

– над 294 лица, ползва-

щи услуги, делегирани 

от държавата дейности; 

– 112 заети лица (заети 

в социалните услуги, 

делегирани от държава-

та дейности 

Основни очаквани ре-

зултати: 

За Направление I – 

сформиран екип от спе-

циалисти за предоставя-

не на услугата; осигуре-

но ефективно функцио-

ниране на услугата 

„Патронажна грижа + в 

Община Нови пазар“; 

предоставени качестве-

ни интегрирани здравно

-социални услуги на над 

54 потребители и др.  

По направлението ще 

бъдат назначени: меди-

цински сестри-2 бр. на 4 

часа; санитари – 6 бр. на 

8 часа; социален работ-

ник – 4 часа трудов до-

говор, координатор – 4 

часа – трудов договор, 

психолог и социален 

работник-граждански 

договор, шофьор – 4 ча-

са – трудов договор. 

За Направление II – 

осъществяване на регу-

лярна дезинфекция и 

обезопасяване на поме-

щенията в социалните 

услуги ДДД в гр. Нови 

пазар; периодично тест-

ване на персонала и пот-

ребителите и др. По вто-

рото направление ще 

бъдат назначени 18 чис-

тачи – хигиенисти, разп-

ределени във всяка со-

циална услуга делегира-

на от държавата дей-

ност. 
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ВЪТРЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛУЧИ ДАРЕНИЕ ОТ ДНЕВЕН  

ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ 

На 21 май 2021 годи-

на потребителите и 

екипът на Дневен цен-

тър за пълнолетни ли-

ца с увреждания, гр. 

Нови пазар, подариха 

един безконтактен 

термометър, три окси-

метъра и един апарат 

за измерване на кръв-

но налягане на колек-

тива на Вътрешно от-

деление в болницата. 

Средствата от 135 ле-

ва за дарението са 

осигурени от продаж-

бите на сувенири на 

Великденския базар, 

и з р а б о т е н и  о т 

ДЦПЛУ. Директорът 

на Дневния център – 

Мария Димитрова, 

пожела на колектива 

здраве и професиона-

лизъм в хуманната си 

професия. 

ПРОДЪЛЖАВАТ ГРИЖИТЕ ЗА  

ВОЕННИТЕ ПАМЕТНИЦИ НА  

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 
 НОВИ ПАЗАР 

Ето какво сподели 

кметът Георгиев в 

официалната си ФБ 

страница: 

“Уважаеми съгражда-

ни, 

На 26 април 2021 го-

дина, Община Нови 

пазар и Военно окръ-

жие Шумен за поред-

на година се погрижи-

ха за военните памет-

ници, които се нами-

рат в село Беджене. 

Причината отново да 

се организират двете 

институции в това 

благородно мероприя-

тие е наближаващия 6 

май – Денят на храб-

ростта и празника на 

Българската армия. 

Нашият морален дълг 

ни задължава да го 

правим, защото мина-

лото е урок за безоб-

лачното бъдеще на 

децата ни!   

Пространствата около 

паметниците бяха по-

чистени и окосени, а 

изсъхналите и висящи 

клони, в периметър 

около тях премахнати. 

В инициативата се 

включиха и Местната 

комисия за борба сре-

щу противообществе-

ните прояви на мало-

летни и непълнолетни, 

заедно със служители-

те на Общинско пред-

приятие Нови 

пазар. 

На територията на се-

ло Беджене има 2 вой-

нишки паметника, а в 

началото му е поста-

вена паметна плоча на 

една от чешмите, в 

знак на признателност 

на загиналите от село-

то във войните от 1912 

– 1918 години. Не бе-

ше забравен и памет-

никът на братята Ки-

рил и Методий, който 

се намира до кметст-

вото. 

Преди година бяха 

възстановени надпи-

сите по тях, които и 

днес са в отлично със-

тояние. 

Благодаря на всички, 

които се включиха в 

това благородно де-

ло!“, завършва Геор-

гиев. 

Ще припомним, че на 

територията на Шу-

менска област има 94 

войнишки паметници, 

а на територията на 

община Нови пазар са 

11. В селата Беджене – 

3, Войвода – 1, Ми-

ровци – 1, Писарево – 

1, Преселка – 1, Ст. 

Михайловски – 1, 

Стан – 1 и гр. Нови 

пазар – 2. 



Страница 11 Брой  5 (5), май - юни 2021 г. ОБЯВИ 

Н о в и  п а з а р  д н е с   

Съставители: 

Редактор:  

Силвия Йорданова 

Техническо оформление: 

Наталия Неделчева 

Рубрика “Изкуство” 

Елица Стоянова 

Рубрика “Бележити дати” 

Мария Иванова 

Лого: Наталия Неделчева  

Печат: Читалище “Христо 

Ботев” , гр.Нови Пазар  

Адрес: 

град Нови пазар,  

ул. “Патриарх Евтимий“№1 

тел.: 0537/ 2 31 77 

GSM: 0878833463 

email: magicofbooks@abv.bg 

 

ТВ програма “Часът на Нови пазар се из-

лъчва 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 
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Н о в и  п а з а р  д н е с  

ДЕСИСЛАВА ТИВЧЕВА ПРЕДСТАВИ НОВАТА 
СИ ИЗЛОЖБА “БЕЛЕЖКИ ПОД ЛИНИЯТА” 

На 20-ти май в Об-
щинска художествена 
галерия „Петър Пер-
сенгиев” беше откри-
та изложбата –
„Бележки под линия-
та” на Десислава Тив-
чева. 

На събитието присъс-
тваха г-н Георги Ге-
оргиев – кмет на Об-
щина Нови пазар, г-
жа Златина Таскова – 
заместник кмет на 
Община Нови пазар и 
г-н Калоян Хинчев – 
секретар на Община 
Нови пазар. 

Проф. д-р Ростислава 
Енчева – изкуствовед 
и преподавател в Шу-
менски университет 
„Еписоп Константин 
Преславски” запозна 

присъстващите по 
обстойно с изкуство-
то, техниките и твор-
чеството на авторка-
та. 

На откриването ху-
дожничката получи и 
специалната награда 
от участието си в он-
лайн изложба, която 
беше връчена от име-
то на проф. Валери 
Чакалов – преподава-
тел в ШУ “Еп. К. 
Преславски”. 

В „Бележки под ли-
нията” Десислава по-
казва нови неща раз-
лични от реалистич-
ното интерпретиране 
на природата. 

Десислава Тивчева 
представи 48 творби 

нарисувани с акрил и 
смесена техника. В 
тях тя ни показва 
важността на емоция-
та и интуицията.  

Водещото в работата 
и е цвета с цялата му 
сила на действие вър-
ху сетивата и душата. 
Зад една нейна карти-
на не стои просто 

удоволствието да раз-
махва четката, а мно-
го труд, много любов 
и много емоция. 

Жителите и гостите 
на Нови пазар могат 
да се насладят на 
творбите до 15 юни.  

Източник: Община  
Нови пазар 


