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По традиция, в програма-

та на втория ден от наци-

оналния конкурс за гай-

дари и инструментални 

к а м е р н и  с ъ с т а в и 

“Вълшебни ритми” се 

провежда дефиле 

на участниците от 

конкурса. 

За 19-та поредна 

година гайдари от 

цяла България 

огласиха с въл-

шебните си из-

пълнения цент-

ралната част на 

града ни.  

Начало на дефи-

лето поставиха най-

малките гайдари от град 

Аксаково.  

XX НАЦИОНАЛЕН  
КОНКУРС “ТАНЦУВАЩИ  
КЛАВИШИ” НОВИ ПАЗАР 

През месец юни в НЧ 

“Христо Ботев” град Нови 

пазар се проведоха двата 

национални конкурса за 

акордеонисти “Танцуващи 

клавиши” и за гайдари и 

инструментални камерни 

състави “Вълшебни рит-

ми”. 

Конкурсът за акордеонис-

ти отпразнува своето 20-

то юбилейно издание. 

Организатори на конкур-

сите са: Община Нови па-

зар, Народно читалище 

“Христо Ботев - 1872”, 

под патронажа на кмета на 

Нови пазар г-н Георги  

Георгиев и Министерство-

то на културата. 
Интервю с  

доц. д-р Янна Рускова 

/стр.2-3/  

XIX НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС  
“ВЪЛШЕБНИ РИТМИ” 2021  

ДЕФИЛЕ 
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Продължава на стр. 3 >> 

Над 70 участника взеха 

участие в тазгодишното 

юбилейно издание на 

конкурса “Танцуващи 

клавиши”, пристигнали 

от градовете София, Ста-

ра Загора, Пловдив, Кне-

жа, Велико Търново, 

Бургас, Варна, Плевен, 

Ловеч, Добрич, Видин, 

Шумен, Русе, Габрово, 

Враца, Дряново, Само-

ков и Котел. 

На сцената, на гайдарс-

кия конкурс “Вълшебни 

ритми“, се включиха 95 

участници от градовете: 

Нови пазар, Шумен, Вар-

на, Аксаково, Несебър, 

Котел, Добрич, Плевен, 

Смолян и село Констан-

тиново.  

Конкурсите бяха тържес-

твено открити от кмета 

на Община Нови пазар г-

н Георги Георгиев. 

Той изрази надежда, че 

изкуството и културата 

ще ни дарят нужната вя-

ра и сила в тези време-

на... 

 

 

 

Янна Рускова е препо-

давател в Шуменски 

университет „Епископ 

Константин Преславс-

к и “ ,  к а т е д р а 

„Музика“, доцент, 

доктор; член на насто-

ятелството на НЧ 

„Христо Ботев – 

1872“; ръководител на 

в о к а л н а  с т у д и я 

„Доминанта“ при НЧ 

„Христо Ботев – 

1872“, която през тази 

година навършва сво-

ята 20 - годишнина. 

Доц. д-р Рускова, 

Вие сте жури на на-

ционалния конкурс 

„Танцуващи клави-

ши”, който тази го-

дина отпразнува 20-

тото си юбилейно 

издание. Как се роди 

идеята да има нацио-

нален конкурс в 

малко градче, като 

Нови пазар? 

Идеята за конкурса 

„Танцуващи клави-

ши“, подкрепена без-

резервно и с пълно 

съдействие за всичко 

необходимо от Общи-

на Нови пазар и НЧ 

„Христо Ботев – 

1872“, е на Стефан 

Петков, който през 

2001-2002 г. е препо-

давател по акордеон в 

музикална школа 

„Калина Малина“ към 

читалището. Началото 

на този конкурс, както 

и на този за гайдари и 

инструментални ка-

м е р н и  с ъ с т а в и 

„Вълшебни ритми“ (с 

начало през следваща-

та 2003 г.), тяхното 

развитие и вече две 

десетилетно провеж-

дане, са свързани с 

политиката на нашето 

читалище за развитие 

и подкрепа на подрас-

тващите, на търсенето 

и поддържането на 

форми на работа и 

дейности, които кате-

горично допринасят 

за израстването на бъ-

дещи ценители, твор-

ци, артисти инстру-

менталисти, свързани 

по различни начини с 

музикалното изкуст-

во.  

Кое е най-голямото 

Ви предизвикателст-

во като жури? 

Всеки участник идва 

със своята програма, 

със своя артистичен 

почерк, с достигнато 

ниво, с желанието да 

се докаже. Винаги 

съм се стремила да 

оценя и най-малкия 

нюанс, отговарящ на 

ясно разписаните кри-

терии и показатели за 

оценяване – и подбор 

на репертоар, и стил 

на интерпретиране, и 

точност, и прециз-

ност, и артистично 

присъствие, и.., и…  

Всяко жури на подо-

бен конкурс не е 

„машина“, която от-

мерва, например като 

в спорта всяка хиляд-

на от постижение за 

време.  

“АКОРДЕОНЪТ Е БЛАГОДАТЕН 
МУЗИКАЛЕН ИНСТРУМЕНТ” 

/продължава от стр.1/ 

НАЦИОНАЛНИ КОНКУРСИ В НОВИ ПАЗАР 

Интервю с  Янна  
Рускова 
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Затова се стремя към 

обхващане от моя 

страна на всичко, кое-

то участникът предс-

тавя, за да съм в мак-

симална полза при не-

говото оценяване.  

Какви впечатления-

та оставиха във Вас 

участниците? 

В последните издания 

на конкурса имаме все 

по-добри участници, с 

представяне на разно-

образен репертоар в 

рамките на изисквани-

ята. Понякога техните 

отлични резултати са 

изключително близки. 

Това само ни радва, 

макар да ни затрудня-

ва при оценяването. 

Но това говори за ут-

върждаването на акор-

деонни школи, с пос-

тоянен стремеж за по-

пуляризиране и разви-

тие на акордеонното 

изкуство (независимо, 

че е труден музикален 

инструмент), за лич-

ностното и творческо-

то развитие на всеки 

един от участниците в 

конкурсната надпрева-

ра. А какво по-хубаво 

от това! Много вълну-

ващи мигове носят и 

ансамбловите програ-

ми, в които все по-

често участват и други 

музикални инструмен-

ти, и пеене.  

Какъв е интересът на 

младите хора към 

изкуството? 

Труден въпрос, дълга 

тема… За музикално-

то изкуство и младите 

хора мога да споделя 

някои мисли и наблю-

дения. Имам, за щас-

тие, непрекъснати 

контакти и прекрасни 

моменти на общуване 

с много млади хора – 

и със занимаващи се 

допълнително с музи-

ка в различни форми 

ученици, и с бъдещи 

учители. Разнообразни 

са техните интереси – 

те са „всеядни“ по от-

ношение на съвремен-

ните видове музика за 

развлечение (и от ми-

налото, и от днешното 

ѝ битие). Акордеонът 

не се вписва някак в 

тази вълнà… Винаги 

съм се стремила да 

„прескочим“ по няка-

къв начин от техните 

предпочитания към 

другата музика, която 

е непозната за тях; да 

се свържат музикални 

явления от миналото с 

днешния живот на му-

зикалното изкуство – с 

многобройните му 

прояви и примери; да 

се формира толерант-

но отношение към му-

зиката на другия, на 

другото време и т.н. 

Защото добрият педа-

гог трябва да направи 

така, че да отвори вра-

тата на изкуството му-

зика, а не да тласка 

през нея учениците 

(А. Щвайцер), а само 

така ще се опита да 

формира ценностното 

им отношение към 

Музиката и ще допри-

несе за цялостното им 

личностно развитие. И 

колкото по-широка е 

тази врата, толкова 

успехите ни на това 

нелесно поприще ще 

са по-големи. В този 

контекст ясно и кате-

горично конкурсът 

играе своята катего-

рична роля! 

Какъв е съветът Ви 

към всички деца и 

младежи, които те-

първа посягат към 

акордеона? 

 

Да не се колебаят в 

своя избор, да не спи-

рат да го обичат! Той 

ще им се отплати– с 

емоционални съпре-

живявания, с много 

приятели, с превзети 

върхове... Акордеонът 

е благодатен музика-

лен инструмент – на 

него може да се свири 

всякаква музика, от 

всякакви стилове и 

жанрове; може да бъ-

де и средство за разв-

лечение, и за професи-

онален път – все пове-

че разнообразни фор-

ми на проява има вече 

и в България, а и по 

света...  

Послание към наши-

те читатели… 

Защото поводът е на-

шият акордеонен кон-

курс, попътувайте с  

#акордеон в YouTube 

и няма да съжалява-

те… 

Интервю на  

Силвия Йорданова 
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На 9 юни, в зрителна-

та зала на читалище-

то, годишната продук-

ция на Детско теат-

р а л н о  с т у д и о 

„Буратино” при НЧ 

„Христо Ботев” събра 

много родители, учи-

тели и деца на един 

вълнуващ празник – 

п р е м и е р а т а  н а 

„Златна българска 

приказка” от Мая 

Дългъчева, която  бе-

ше пресъздадена от 

малките актьори по 

уникален начин. При-

казен спектакъл в ду-

ха на българските на-

родни традиции пред-

ставиха децата от 

ДТС „Буратино” с ръ-

ководител Христина 

Димитрова. С талант 

и въодушевление мал-

ките артисти се пре-

въплътиха в герои от 

приказката  на Мая 

Дългъчева. Младите 

актьори се представи-

ха блестящо и съвсем 

заслужено бяха бурно 

аплодирани от публи-

ката. Кметът на Об-

щина Нови пазар - Ге-

орги Георгиев ги поз-

драви и им връчи гра-

моти за отлично пред-

ставяне и грамоти за 

дебют.  

В спектакъла, в роли-

те на „малките речни 

духчета”, взеха учас-

тие и съвсем малките 

актьори – децата от 

Д е т с к а  г р а д и н а 

„Китка” с ръководи-

тел Пенка Христова. 

ПРЕМИЕРА НА ДЕТСКО ТЕАТРАЛНО СТУДИО “БУРАТИНО” 

Кметът на Община Но-
ви пазар г-н Георгиев и 
зам. – кмета Златина 
Таскова удостоиха с 
внимание актьорите на 
т е а т р а л н а  т р у п а 
„Мелпоарт” за  прек-
расното им представяне 
на спектакъла “Отворен 
брак“. 

На 5 юни, театралната 
трупа участва на Наци-
оналния фестивал за 
любителски театри, 

който се проведе в  
гр. Каварна и завоюва 
първа награда за спек-
такъла и първа награда 
за женска роля . 

Плакети и поздравле-
ния за успеха на театра-
лите ни получиха режи-
сьорът Злати Златев, 
актьорите Христина 
Димитрова и Валентин 
Виденов, както и Дана-
ил Иванов – звук и ос-
ветление. 

ПЛАКЕТИ И ПОЗДРАВИ ЗА  

ТЕАТРАЛНА ТРУПА “МЕЛПОАРТ” 

“ЛЯТНО ТЕАТРО 2021” ПРИСТИГА В НОВИ 
ПАЗАР ПО ПОКАНА НА КМЕТА 

 НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР  

През летните 

месеци 12 мал-

ки градове и села ще станат свидетели за пръв 

път на продукцията на Малка Театрална Компа-

ния. Малка театрална компания от град Габрово 

ще гостува и в Нови пазар, по покана на кмета 

Георгиев. Пътуващият мини фестивал на откри-

то ще зарадва, както най-малките, така и техни-

те родители с разнообразна весела и образова-

телна програма. Програмата включва игри, ани-

мация с лятно настроение и усмивки, куклен 

театър “От кулата” и арт ателие “Куклена фер-

ма” – изработка на кукли от зеленчуци. Мястото 

е лятното кино, денят е 8 юли /четвъртък/, а на-

чалният час на представлението е от 10:00 часа. 

Заповядайте! 
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Десетки деца се включиха в празничните проя-

ви за Деня на детето – 1 юни, организирани от 

Община Нови пазар. 

Многофункционалната залата на Народно чита-

лище „Христо Ботев – 1872” отесня за многоб-

ройните и щастливи детски усмивки. 

За танците, игрите и изненадите допринесоха 

аниматорите от Сдружение „Поощряване и под-

помагане на детски таланти – Вега“. 

УСМИВКИ И РАДОСТ ЗА НАЙ-МАЛКИТЕ 

ПО ПОВОД ДЕНЯ НА ДЕТЕТО 

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН  НА  

КУЛТУРНОТО МНОГООБРАЗИЕ 

На 21.05.2021 г. Мест-

ната комисия за борба 

с противообществени-

те прояви на малолет-

ните и непълнолетни-

те проведе съвместна 

дейност с 4 клас от 

СУ,, Хан Исперих” за 

отбелязването на 

Международния ден 

на културното много-

образие. Децата пред-

ставиха пред класа 

интересна информа-

ция за различни стра-

ни, за тяхното место-

положение, религия, 

забележителности, 

кулинарни специали-

тети, както и за обра-

зованието във всяка 

страна. 

След приключване на 

беседата, децата полу-

чиха малък подарък и 

почерпка, за положе-

ните от тях усилия. 

По повод 1 юни, всяко дете, което посети 
детския отдел на читалищна библиотека 
“Иван Радов” град Нови пазар, имаше 
възможност да се регистрира безплатно и 
да участва в играта “Открий ме сред кни-
гите”. Децата откриваха своите скрити 
послания в книгите, които имат да четат 
през лятото. С голямо любопитство и 
вдъхновение четоха  и участваха в томбо-
ла с награди, като се забавляваха в при-
казния свят на книгите... 
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ОТЛИЧНО ПРЕДСТОВЯНЕ  
НА ДАМСКА ФОРМАЦИЯ “ЛИРА” 

Д а м с к а  ф о р м а ц и я 
“Лира” се представи от-
лично във фестивала 
“Насред мегдана в Арба-
наси”, както и в Десето-
то издание на фестивала 
за патриотична песен 
"Отечество" в град Пле-
вен.  Хор „Лира” участва 
за втора поредна година 
на фестивала. Даровити-
те ни изпълнители се 
пребориха с конкурен-
цията и взеха престиж-
ното трето място с пес-

ните „От тука започва 
България” и „Конници”. 
Изявилите се групи по-
лучиха юбилейни меда-
ли и купи.  

Двете участия на хор 
„Лира” са посветени на 
145 г. хорово дело в Но-
ви пазар, а новите кос-
тюми са ушити по про-
ект на Народно читали-
ще „Христо Ботев” към 
МИГ Нови пазар -  
Каспичан.  

ТРИО “СИНИМА” С ПЪРВА НАГРАДА 
На 5 юни, в двора на 

СУ “Сава Доброплод-

ни”, град Шумен, беше 

дадено началото на 

Шестия национален 

конкурс “Децата на 

България пеят, тан-

цуват, рисуват“, орга-

низиран от СУ “Сава 

Доброплодни” и Му-

зейният комплекс 

“Панчо Владигеров”,  

под патронажа на кме-

та на Община Шумен - 

г-н Любомир Христов. 

Участници от цяла 

страна демонстрираха 

своя талант в различни 

направления.  

Трио “СиНиМа” към 

Народно читалище 

“Христо Ботев - 1872” 

град Нови пазар, с ръ-

ководител Пенка Хрис-

това, също взе участие 

и  се завърнаха с първа-

та награда от конкурса. 

Те получиха грамота и 

медали за участието си. 

 Мотото на конкурса е: 

“Да подкрепим талан-

тливите деца и младе-

жи на България!“ 

На 27 юни Трио 
"СиНиМа" взе участие 
и в XIV издание на 
националния конкурс 
за млади изпълнители 
на популярна песен  
"Морско конче", къ-
дето са отличени със 
Специалната награ-
да на кмета на град 
Варна.  
Организатор на кон-
курса  е  ЦПЛР -
Общински детски 
комплекс, гр. Варна. 
Желаем на малките 
певици да продължа-
ват все така да жънат 
успехи и да носят на 
града ни още много 
отличия и награди. 
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Балетната школа за 
класически танци към 
НЧ“ Христо Ботев-
1872“, гр. Нови пазар, 
се завърна от участие в 
националния детско-
юношески конкурс 
„Танцуваща планета“, 
гр. Варна с успех.  
Въпреки краткото вре-
ме, което имаха за 
подготовка и имайки 
предвид трудната 
учебна година, те ус-
пяха да се подготвят и 
да се представят дос-
тойно, конкурирайки 
се с деца не само от 

други балетни школи, 
но и с деца от НУИ 
“Добри Христов“, гр. 
Варна. 
За втора поредна годи-
на Delta Planet Mall в 

партньорство с Народ-
но читалище "Христо 
Ботев 1928" Варна, ор-
ганизират Национален 
детско-юношески кон-
курс „Танцуваща пла-
нета“ за класически 
характерни и съвре-
менни танци, който се 
проведе на 29 и 30 май 
2021 г. в сградата на 
Delta Planet Mall. 
Програмата беше раз-
делена на няколко раз-
дела: класически ба-
лет, съвременни и ха-
рактерни танци, разде-
лени в три категории - 

солово изпълнение, 
дует/трио и формации 
с по две възрастови 
групи във всяка кате-
гория. Участниците 
бяха оценявани от 

тричленно жури про-
фесионалисти в об-
ластта на класическия 
танц. В конкурса учас-
тваха училища и шко-
ли от Варна, Търгови-
ще и Нови пазар. 
Балерините от Нови 
пазар участваха в пър-
вия ден от конкурса, в 
раздел индивидуални 

изпълнения и дует/
тиро  с  т анците 
“Вариация на Китри” 
от балета “Дон Ки-
хот“, “Вариация на 
Мирта” от балета 
“Жизел“, “Испанска 
качуча“ и танца “В 
темпо на валс“ хореог-
рафия на Юлия Нико-
лова.  В раздел класи-
чески балет – солово 

изпълнение 9 -12 годи-
ни, Габриела Ангелова 
получи грамота за от-
лично представяне за 
изпълнението си на 
танца “Вариация на 
Китри” от балета “Дон 
Кихот“, а в раздел ду-
ет/трио, категория 13 – 
16 години, Мария Ма-
нева и Пламена Ди-

митрова, спечелиха 3-
то място с танца “В 
темпо на валс“.  
Момичетата бяха пох-
валени и насърчени от  
г-жа Антоанета Алек-
сиева, член на журито, 
за труда, който са по-
ложили, като им поже-
ла да продължават да 
работят упорито в ба-
летната зала. 

УСПЕХИ ЗА БЕЛЕТНАТА ШКОЛА 

КЪМ ЧИТАЛИЩЕТО В НОВИ ПАЗАР 

На 19-21 юни балерини-
те взеха участие и в на-
ционалния конкурс за 
класически, характерни, 
модерни танци за купа 
“Българска роза” град 
Казанлък, от където се 
завърнаха с медали и 
дипломи в категория 
индивидуални изпълне-
ния - класически танци.   
Габриела Ангелова, ко-

ято участва във 2 въз-
растова група спечели 3
-то почетно място с из-
п ъ л н е н и е т о  с и 
“Вариация на Китри” от 
балета “Дон Кихот“. 
В третата възрастова  
група взеха участие  
Пламена Димитрова с 
изпълнението си Вариа-
ция на Мирта от балета 
“Жизел“,  която също  

взе 3-то място, и Мария 
Манева , която  получи 
призовото 1-во място за 
изпълнението си Вариа-

ция на Хеба от балета 
“Пробуждането на Фло-
ра“. Желая им още мно-
го изяви и успехи!  

НАГРАДИ ОТ КОНКУРСА “БЪЛГАРСКА РОЗА” В КАЗАНЛЪК 

Статия на 
Юлия Николова 
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НОВИ ПАЗАР С НОВ ПО-ЗЕЛЕН  
И ЦВЕТЕН ОБЛИК 

Продължава зелената 

инициатива на ръко-

водството на Община 

Нови пазар, за един 

по-чист и по-зелен 

град.  

Ето какво сподели 

кметът г-н Георгиев 

във връзка с тази ини-

циатива: 

„Продължаваме зеле-

ната инициатива, за 

един по-чист и по-

зелен град! Както на 

територията на града, 

така и по селата, през 

последните месеци, 

бяха засадени стотици 

пролетни цветя и де-

сетки дръвчета.  

Над 2800 цветя от ви-

да Бегония, бяха поса-

дени в зелените пло-

щи, около Часовнико-

вата кула, пред Об-

щинската сграда и 

около паметника на 

Христо Ботев. Над 70 

дръвчета от видовете 

Бреза, Явор, Златен 

дъжд и Шестил вече 

растат по улуците 

„Васил Левски“ и 

„Хан Крум“. 

За жалост не липсваха 

и вандалски прояви. 

Само ден след засаж-

дането бяха изкорене-

ни над 40 цветя и зах-

върлени в една от гра-

динките, а на следва-

щия откраднаха 12 от 

друга. 

Припомням, че през 

месец април, Община 

Нови пазар осигури 

над 500 липови дръв-

чета, които подари на 

жителите в общината. 

Същите бяха засадени 

на територията в гра-

да и малките населе-

ни места. 

Няма да се откажем и 

няма да се примирим 

с вандалските прояви. 

Убеден съм, че наши-

те съграждани, които 

обичат и пазят краси-

вото и хубавото, са 

много-повече, от оне-

зи, които рушат и по-

тъпкват труда ни. Ние 

ще продължим да ра-

ботим, да правим 

инициативи и да тво-

рим, защото имаме 

уникален град с мно-

го добри и позитивни 

хора, а те го заслужа-

ват. 

Виждам, че усилията 

на работниците от но-

вото стопанско предп-

риятие не са били 

напразни. Красивите 

и шарени градинки, 

изпълнени с живот и 

аромат лично мен ме 

радват, надявам се и 

вас!“, завършва Геор-

гиев. 

СТАРТИРА ПРОЕКТ “СЪЗДАВАНЕ НА 
ДЕТСКИ КЪТ” В ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР 

Община Нови пазар 

спечели и стартира 

проект за детски кът, 

по оперативна програ-

ма за Развитие на чо-

вешките ресурси, ин-

формират от институ-

цията. 

Както вече ви съоб-

щихме, детският кът 

ще бъде напълно адап-

тиран към нужните 

условия за тази цел. 

Модулите ще бъдат 

трансформирани и об-

заведени със санитар-

ни възли и изградена 

ВиК и ел. 

и н с т а л а -

ции. 

Д е т с к и т е 

п о м е щ е -

ния, ще бъ-

дат обосо-

бени в ня-

колко зони, 

за различ-

ните въз-

р а с т о в и 

групи. Нав-

сякъде в 

помещени-

ята ще бъде монтирана 

ударопоглъщаща нас-

тилка, за осигуряване 

на безопасни условия 

на труд и игри. 
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ДЖОНИ ВЕЛИНОВ, ЛЕГЕНДАРНИЯТ  

НАЦИОНАЛЕН ВРАТАР, ПРИСТИГА В НОВИ ПАЗАР 

Когато стане дума за 

онзи велик отбор на 

ЦСКА от първата по-

ловина на 80-те годи-

ни, неизменно споме-

ните започват с врата-

ря. Изброяват се ня-

колко легендарни иг-

рачи на червените, но 

на първо място винаги 

е Джони Велинов. 

Георги Велинов, по 

известен като Джони 

Велинов – легендарни-

ят вратар на ЦСКА и 

националният отбор 

по футбол, който за-

върши своята кариера 

именно в местния 

„Ботев“ Нови пазар, 

през далечна 1994 го-

дина, пристига по по-

кана на местния клуб и 

Община Нови пазар. 

На 7-ми юли /сряда/ 

Георги Велинов, заед-

но със спортния жур-

налист Ники Алексан-

дров, ще представят 

книгата „Джони Вели-

нов: Моята история“ в 

Нови пазар. 

Историята на Джони 

не е само футболна. 

Животът на тази ис-

тинска легенда невина-

ги е белязан от черве-

ния цвят на триумфа, 

победите често са отс-

тъпвали място на загу-

бите. Истинските жи-

тейски загуби, след 

които трябва да наме-

риш сили да се съвзе-

меш, за да продължиш. 

Да останеш изправен. 

Както подхожда на 

един голям вратар. С 

емблемата на ЦСКА 

на гърдите. 

Заповядайте в зрител-

ната зала на Профсъ-

юзния дом на 7-ми 

юли от 18:00 часа, за 

да се докоснете до тази 

легенда. 

MADARA HORSEMEN MCC И ОБЩИНА НОВИ  
ПАЗАР С КОНЦЕРТ НА СТАНАТА 

На 9 и 10 юли 2021 го-

дина местността Ста-

ната, край Нови пазар, 

отново ще събере сто-

тици почитатели на 

българската поп и рок 

музика. 

Организатори на това 

второ музикално съби-

тие отново са конници-

те  от  MADARA 

HORSEMEN и ОБЩИ-

НА НОВИ ПАЗАР със 

съдействието на кмета 

г-н Георги Георгиев. 

На 9 юли /петък вечер/ 

ще свирят бургаската 

група G.A.N.G и небе-

зизвестния новопазарс-

ки изпълнител Дан 

Колрад, със струнен 

квартет от Шуменската 

филхармония. 

На 10 юли /събота ве-

чер/на сцената ще из-

лязат Васко Кръпката с 

Подуене блус бенд и 

софийската група три-

бют на Rammstein - 

Елинор.  

През годините Станата 

е била център на много 

други събития, най-

вече по празници, но 

това, което се случи на 

първото издание, което 

се състоя на 4-ти юли 

2020 година - нямаше 

аналог! 

Ще припомним, че гру-

пите „Обратен ефект“ 

и „Черно фередже“ се 

раздадоха с емблема-

тични парчета, познати 

и припявани от гостите 

на събитието. Тогава 

се разделихме с обеща-

нието... да направим 

това събитие традиция!  

Да, то вече е такова! 

Вход свободен за всич-

ки!  

Местата за къмпинг са 

неограничени.  

Всички са добре дош-

ли, но пазете местност-

та чиста! - призовават 

о т  О б щ и н а т а  и 

MHMCC. 

"Мадарските конници 

МСС" ще бъдат благо-

дарни на всеки спон-

сор, решил да стане 

част от това събитие!  
 

За контакти: 

 д-р Димо Димов  

тел: 0892 77 27 22; 
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Самодейците при НЧ 

“Просвета -1919” с. 

Памукчии взеха учас-

тие  в 21-и Национа-

лен и Първи виртуа-

лен фолклорен събор 

„Читалището-храм на 

българския дух” с. 

К р е п о с т .  Д у е т 

"Георгиеви"  спечели  

1 място -  Златен ме-

дал. 

На 19 и 20.06.2021г. 

групите участваха в 

Национален фолкло-

р е н  к о н к у р с 

"Заблеяло ми агънце". 

Фолклорният конкурс 

се организира от 

С д р у ж е н и е 

„Национален събор на 

овцевъдите в 

Б ъ л г а -

рия“ (НСОБ) 

със съдействи-

ето на Община 

Лясковец. 

Провежда се 

всяка година на 

открити сцени 

на поляните 

над Петропавловския 

манастир, Община 

Лясковец, в рамките 

на Националния съ-

бор на овцевъдите в 

България. 

Продължителността 

на всяко издание на 

фестивала е не по-

малко от три дни.  

Конкурсът е със сво-

боден достъп за пуб-

ликата. 

Всяка година НЧ 
"Васил Левски - 1895" 
с. Енево съвместно и с 
финансовата подкрепа 
на Община Нови пазар 
организират фолклор-
ния събор „Еньовски 

ритми“. 

Въпреки капризите на 
времето, 12-тото изда-
ние на “Еньовски рит-
ми – 2021г.” се прове-
де при пълна зала и с 

много участници. 
Добрата организация 
на домакините ком-
пенсира лекото неу-
добство от дъждовно-
то време. Събитието 
бе планирано на отк-

рито, но това не поп-
речи на участниците 
да покажат с песен и 
танци своите артис-
тични и музикални 
умения. 

Фолклорният събор 
беше открит от кмета 
на село Енево г-н Ан-
тон Борисов. 

Сред официалните 
гости, удостоили с 
внимание това съби-
тие, бяха г-н Георги 
Георгиев – кмет на 
Община Нови пазар, г
-жа Златина Таскова – 
заместник-кмет на Об-
щина Нови пазар и г-н 
Иван Ганчев – Предсе-
дател на Общински 
съвет Нови пазар. 

САМОДЕЙЦИТЕ ОТ С. ПАМУКЧИИ  

С ОТЛИЧИЯ И НАГРАДИ 

ЕНЬОВСКИ  РИТМИ 
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Кметът на Община Нови пазар възобновява приемните дни за  

граждани от 4 юни 2021 година 

 

“Уважаеми съграждани, 

Възобновяваме приемните дни за граждани от 4 юни 2021 година, 

които бяха временно преустановени с цел да се предотвратят  

рисковете от заразяване с COVID-19.  

Това са: всеки първи и трети  

петък на месеца от 08:00 до 12:00 часа. 

Записване за приемният ден на тел: 0537 / 23311 или на  

пропуска на Общинска администрация. 

Важно: Всички граждани, които ще се срещат с кмета,  

да бъдат с необходимите защитни средства! 

Възобновяваме и изнесените приемни дни по селата.  

Ще бъде изготвен работен график, който ще бъде публикуван  

допълнително.“ 

ПРИЕМЕН ДЕН НА КМЕТА 

БИБЛИОТЕКАТА В НОВИ ПАЗАР СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ ЗА НОВИ КНИГИ 

Читалищна библиотека “Иван Радов” град 

Нови пазар е сред одобрените за финансова 

подкрепа по Програма „Българските библио-

теки - съвременни центрове за четене и ин-

формираност” на Министерството на култу-

рата. Предоставената финансова подкрепа по 

проекта за закупуване на нова литература е на 

стойност 3869,11  лв. Списъкът на изданията, 

съобразен с Правилата за реализиране на про-

екти за финансова подкрепа на библиотеките 

при обновяване на фондовете им с книги и 

други информационни източници, съдържа 

заглавия от български издателства, като над 

20% са заглавия от български автори. Издани-

ята са от области, като художествена литера-

тура, художествена литература за деца и мла-

дежи, справочна и отраслова литература.  



 

Страница 12 ИЗКУСТВО Брой 6 (6), юни - юли 2021 г. 

Н о в и  п а з а р  д н е с  

ИЗЛОЖБА НА РУМЕНА ПЕНЧЕВА  
И НИНА ХРИСТОВА 

Общинската худо-

жествена галерия 

„Петър Персенгиев“, 

з аедн о  с  кл уб 

„Плиска представя“ 

бяха домакини на от-

критата вчера, 24 

юни, съвместната из-

ложба на художници-

те Румена Пенчева и 

Нина Христова. 

Тези, които посетят 

изложбата, ще имат 

възможност да се 

насладят на живопис, 

иконопис, дърворезба 

и техника с молив, 

която ще е изложена 

до 16-ти юли 2021 г. 

Нина Христова е ро-

дом от град Разград. 

Живее и преподава 

изобразително изкус-

тво в град Варна. За-

вършила е Велико-

търновски универси-

тет „Свети Свети Ки-

рил и Методий“. Ху-

дожник с предпочи-

тания към рисуване с 

молив, иконопис и 

пейзаж. През 2018 г. 

е участвала в излож-

ба в градска галерия 

„Борис Георгиев“, 

град Варна. 

Румена Пенчева ра-

боти дърворезба – 

иконостаси, владиш-

ки тронове, също и 

по мебели и огледала. 

От няколко години 

работи живопис - 

пейзаж и абстракции. 

Член e на групата на 

варненските худож-

ници. Нейни творби 

са притежание на це-

нители от страната и 

чужбина. 

Сред официалните 

гости бяха г-н Дими-

т ъ р  С т о й н о в -

съветник културна 

дейност към почетно 

консулство на Репуб-

лика Италия във Вар-

на, г-н Георги Геор-

гиев – кмет на Общи-

на Нови пазар,  

г-жа Златина Таскова 

– заместник-кмет на 

Община Нови пазар,  

г-н Иван Ганчев – 

Председател на Об-

щински съвет Нови 

пазар и г-жа Пенка 

Ангелова-заместник-

председател на Об-

щински съвет Нови 

пазар. 


