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В Е С Т Н И К  ДНЕС 

ТВ ПРОГРАМА 

ЧАСЪТ НА  

НОВИ ПАЗАР 

О добриха 6 проекта на Община Но-

ви пазар, които ще получат фи-

нансиране в рамките на националната 

кампания „Чиста околна среда 2021 г.“ 

През 2020 година Община Нови пазар 

кандидатства към ПУДООС по Нацио-

налната кампания „Чиста околна среда 

2021 г.“ с проектни предложения за 

създаване на кътове за отдих, почиства-

не, подравняване и валиране с цел зат-

ревяване, поставяне на кошчета, пейки, 

беседки, фонтанки за пиене на вода, 

улични соларни лампи и др. в малките 

населени места. 

С решение на оценителната комисия 

всички шест проекта са одобрени за 

финансиране, като стойността на всеки 

един проект е около 10 000 лв., а обща-

та сума възлиза на 59714 лева.  

Проектите ще се реализират в селата 

Преселка, Стан, Мировци, Памукчии, 

Правенци и Стоян Михайловски. 

Ето разпределението за селата в цифри, 

като площ и финансиране: Стоян Ми-

хайловски – 7380 кв.м – 9991 лева; 

Преселка – 500 кв.м – 9991 лева; 

Правенци – 1000 кв.м – 9952 лева; 

Мировци – 1275 кв.м – 9941 лева; 

Памукчии – 1350 кв.м – 9859 лева; 

Стан – 1320 кв.м – 9980 лева; 

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР СПЕЧЕЛИ  

6 ПРОЕКТА НА СТОЙНОСТ 59714 ЛЕВА  

ЧЕСТИТ ДЕН НА ТЕАТЪРА! 

Н а 27 март честваме международ-

ния ден на театъра. Традицията е 

започната през 1962 г. с решение на Де-

ветия конгрес на Международния теат-

рален институт към Организацията на 

ООН по въпросите на образованието, 

науката и  културата   (ЮНЕСКО). 

 

/Интервю с актрисата Даниела Викто-

рова на стр. 3-4/ 

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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СИРНИ ЗАГОВЕЗНИ “ПРОШКА” 
 

 

 

 

 

 

С ирни Заговезни е 

7 седмици преди 

Великден. Празнува се 

за здраве и берекет. С 

Месните заговезни за-

почват Великите пости 

преди Деня на Възкре-

сението.  

Думата ,,Заговезни” 

идва от  заговяване, 

започвам да постя. 

Седмицата между 

Месни и Сирни Заго-

везни се нарича Сир-

ница, защото тя е под-

готовка за Великия 

пост. До Сирни Заго-

везни трябва да прик-

лючат всички сватби. 

Празникът се нарича 

Прошка, Сирни покла-

ди, Сирница, Пустове-

те, Прошчани поклади. 

След като се заговее на 

Сирни Заговезни, вече 

не могат да се ядат и 

млечни продукти. На 

този ден се извършват 

посещения на младите 

у роднини, кумове и 

близки. Те носят със 

себе си вино, баница, 

пиле, и влизайки, це-

луват ръка и искат 

прошка за евентуално 

нанесена обида през 

годината с дума-

та ,,Прости”. Задължи-

т е л е н  о т г о в о р 

е ,,Простено да ти е”, 

независимо че може и 

да е останала обида.  

На този ден се палят 

огньове, наричани оле-

лия, урбалки, сирница. 

През цялата седмица 

се събират дърва и се 

оформят на високи 

клади около селището. 

Щом се смрачи, ерге-

ните и по-младите 

момчета ги палят, като 

стремежът е пламъкът 

да се извисява много 

високо, за да бъде 

предпазена земята и 

реколтата от градушка. 

Когато огънят прегори, 

момчетата и ергените 

го прескачат за здраве 

и да се пазят от бълхи. 

На много места е разп-

ространен обичаят 

оратници. Това са фак-

ли от слама (дървото е 

разцепено донякъде и 

затъкнато със слама). 

То се върти около тя-

лото на момчето и го-

ри. Ергените приготвят 

стрели от дрян или 

леска и горящи ги изп-

ращат към домовете на 

харесвани момичета, 

като огнен знак и пър-

во публично призна-

ние за интереса към 

тях. Хвърлянето на 

стрелите е придружено 

с благопожелания за 

плодородие и здраве.  

От тази вечер започва 

строгият пост до Ве-

ликден, когато отново 

са разрешени веселби-

те. Вечерта се отбеляз-

ва със специална тра-

пеза с определена хра-

на. Преди да започнат 

да се хранят, домашни-

те се опрощават по-

между си. Стопаните 

са подредили масата с 

баница, сирене, масли-

ни, риба, жито, халва, 

орехови ядки, сушени 

п л о д о в е ,  т и к в а .  

Особен обичай и чакан 

от децата с нетърпение 

е т. нар. хамкане, лас-

кане. На червен конец, 

спуснат от тавана, се 

завързва твърдо сваре-

но яйце или халва. Ко-

нецът се залюлява в 

кръг, всички се стре-

мят да хванат с уста 

яйцето или халвата, 

като ръцете им са зад 

гърба. Който успее, ще 

бъде здрав през цялата 

година. После конецът 

се запалва и по негово-

то горене се гадае за 

здраве, плодородие, 

женитба. Пали се за 

всеки и като се види 

как гори, веднага се 

изгасва и се гадае. Пе-

пелта се запазва за ле-

карство през годината.  

Не са забравени и ро-

дителите, на които се 

целува ръка и се иска 

прошка. С тази тради-

ция се пожелава здра-

ве, берекет и благопо-

лучие.  

Общият смисъл на 

Сирнинската обред-

ност е да се повлияе 

магически върху бъде-

щото плодородие, да 

се осигури реколтата и 

да се продължи родо-

вият ритъм. 

 

“Български празници и 

традиции”,  

Мария Проданова 

Мария  Иванова 
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“ВЯРВАМ В ОБИЧТА, В ДОБРАТА ДУМА” 

Д аниела Викторова е родена в 

град Варна. Завършва НАТФИЗ 

"Кр. Сарафов", специалност актьорс-

ко майсторство за куклен театър в 

класа на проф. Боньо Лунгов. От 

1997 до 2000 г. е актриса в ДТ "Сава 

Огнянов" - Русе. От 2000 г. се изявя-

ва на сцената на ДТ "Стоян Бъчва-

ров" в родния си град Варна. Получава номинация АС-

КЕЕР за главна женска роля 2006г.; номинация АСКЕ-

ЕР за поддържаща женска роля 2013; първа награда от 

поетичния конкурс "От заник слънце озарени" Яворо-

ви дни, Поморие 2013 г.  Даниела е автор и на няколко поетични книги. 

 

Здравей, Дани, кога 

за първи път почувс-

тва, че театърът е 

твоето призвание?  

Актьорската професия 

не ми е била детска 

мечта. След 3-4 годи-

ни неуспешни опити с 

българска филология, 

реших да опитам и 

това, та така се оказах 

през 1993 г. студентка 

в НАТФИЗ. (усмивка) 

Но сега, след 20 г. 

професионален опит, 

мога да кажа, че това 

е моето призвание. 

Сега, когато познавам 

върховете и подвод-

ните камъни на про-

фесията, когато съм 

вкусила от успеха и 

провала, когато съм 

предизвиквала буен 

смях и неистови сълзи 

у Зрителя, когато съм 

загърбвала лична бол-

ка и проблеми в името 

на изкуството и сце-

ната, когато театърът 

ме е спасявал в най-

страшните ми момен-

ти, сега вече мога да 

кажа: Да, това е моето 

призвание. 

Имаш ли любима ро-

ля?  

Работя всичките си 

роли с еднаква обич и 

отговорност, във вся-

ка една от тях давам 

огромна част от себе 

си. Ноооо, да, имам 

любима роля. Това е 

Тереза от "Паметта на 

водата" на Шийла 

Стивънсън; реж. Сто-

ян Радев ГеК. Тази 

героиня ми донесе 

през 2013 г. номина-

ция за поддържаща 

женска роля на най-

големите актьорски 

награди в България - 

АСКЕЕР. Играем 

спектакъла вече 7 се-

зона и през м. април 

ще честваме 90-тото 

представление. 

Приличат ли си пое-

зията и театърът? 

Да,  приличат си пое-

зията и театърът, спо-

ред мен. Приличат си 

в няколко посоки: 

първо в умението 

майсторски да бора-

виш със словото, да 

не си позволяваш до-

ри и думичка да хвър-

лиш на вятъра, защото 

словото е най-силното 

о р ъ жи е  и  н ай -

о б е з о р ъ ж а в а щ о т о 

средство. И второ: и 

при поезията, и при 

театъра, е нужно да 

откриеш, да разголиш 

душата си, за да бъ-

деш убедителен. 

Кога обикна думите? 

Усетих и обикнах си-

лата на думите и по-

разителния ефект на 

тяхното внушение, 

когато в трети клас 

спечелих първо място 

на конкурс за рецита-

ция със стихотворе-

ние на Георги Джага-

ров. 

Какво искаш да ка-

жеш на читателя 

със стиховете си? 

Не бих казала, че 

имам някакво конк-

ретно послание. Поня-

кога думите на сцена-

та не са ми достатъч-

ни и имам силна вът-

решна необходимост 

да посегна към белия 

лист и да излея всич-

ки свои радости, бол-

ки, въпроси. Надявам 

се читателите да отк-

рият частица от себе 

си в моите стихове. 

Продължава на стр. 4 >> 

ИНТЕРВЮ 

Силвия Йорданова 
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Опиши най-странната си 

случка… 

Раждането на сина ми е една от 

най-странните случки в живота 

ми, тъй като няколкото часа,  

докато се появи на бял свят, мо-

ят най-безценен дар, бяха изпъл-

нени с множество перипетии и 

доста комични ситуации.  

В какво вярваш? 

Вярвам в обичта, в добрата ду-

ма, в ласката, в усмивката, в се-

мейството.  

Четат ли хората книги? 

Все по-малко, но все още има 

мохикани. 

Имаш ли любим автор?  

Или книга? 

Обожавам творчеството на 

Джон Стайнбек. Една от най-

препрочитаните от мен книги е 

"Бърни Кълвача" на Том Ро-

бинс. 

Коя е Даниела? 

Ще отговоря  на въпроса ти с 

един мой автопортрет в рима:  

ТЕЛЕФОНЕН ДЖАЗ 

Ало? Здравей! Да, да, аз съм, но съм ново момиче 

със спластен аркансил уморена тъга по клепачите. 

Дали те забравих? Не зная. Сънувам как те обичам... 

Януари е топъл. Вали... Не, отдавна не мога да плача. 

Не помниш гласа ми? Същият – късен алт саксофон. 

Прав си, сега не е топъл като джаз на разсъмване. 

Нямам време и е много студено в тази гримьорна... 

Жива съм... На сцената стрелят и в прослушката гръмна. 

Не, не съм в "чакащи". Но чакам, чакам, чакам Годо... 

Викат ме вече... Комедия – руска – за любов и пари... 

Не те чувам... Някой ден да се видим? Едва ли. Дано. 

И ти си студен. И нелеп. Аз пък съм луда – така не боли.... 

Мълча? Аз... нямам какво да ти кажа, все същото. 

Закъсня да ми звъннеш и вярвай, нямаше смъсъл... 

Чака ме роля. До скоро. До твоето бегло завръщане. 

Любовта там е истинска – пред прожектор и прашни кулиси. 

АВТОПОРТРЕТ ПО БРЕХТ 

Тя дресира диви къдрици с цвят на зрял портокал 

и заплита ги с утринен лъч в прегръдка небрежна, 

от тази прегръдка лумва спомен за устни коралови, 

по раменете разлива се лава от пареща нежност. 

Тя е опaк характер – обожава да диша свободно, 

само на своята тайна любов тихо и вярно робува. 

Тя е стих, пълен с грешни думи и точки неволни. 

Плаче, когато е весела, и се смее, когато тъгува. 

 Тя не носи рокли и токчета, пие бърбън без лед, 

в чантата има само силни цигари, ругае по мъжки. 

Нереална сянка пристъпва след нея – от два силуета, 

единият благ – по сценарий, а другият буен и дързък. 

Тя харесва се с кожено яке, кубинки и дънки протрити, 

своята женственост по хлапашки през рамо премята. 

Да обича – умее! – и ù стига дори пробито и старо корито, 

щом в дома ù огън гори и усмивка ù сгрява душата. 

 Тя често ме мрази – и нескрито се мъчи от мен да избяга, 

в очите ме лъже, аз наивно ù вярвам, волю, неволю… 

И, май, я харесвам, когато е луда, защото чепикът я стяга. 

Тя – чудовищно близка и чужда, нерепетирана роля. 
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Н а 8-ми март де-

сетки дами бяха 

приятно изненадани 

от лидера на местната 

структура на БСП Но-

ви пазар – Красимира 

Бунова. 

В този прекрасен и 

слънчев ден, тя и два-

ма нейни съмишлени-

ци, поднесоха цвете на 

всяка срещната дама, 

по централната част 

на града ни, пожела-

вайки  им здраве, лю-

бов и много слънчеви 

дни. 

Мил жест на внима-

ние, топли прегръдки 

и широки усмивки! 

 

Източник:  

Община Нови пазар 

ПРИЯТНА ИЗНЕНАДА - ЦВЕТЕ ЗА  
ДАМИТЕ ОТ Д-Р БУНОВА 

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ ЗА  

ДЕТСКИ КЪТ НА СТОЙНОСТ 118736 ЛЕВА 

О бщина Нови 

пазар спечели 

проект за детски кът, 

по оперативна програ-

ма за Развитие на чо-

вешките ресурси. В 

детски кът ще бъде 

превърнат търговски-

ят базар, който се на-

мира срещу сградата 

на общината, като 

обектът ще бъде на-

пълно адаптиран към 

нужните условия за 

тази цел. Модулите 

ще бъдат трансформи-

рани и обзаведени със 

санитарни възли и из-

градена ВиК и ел. ин-

сталации. Детските 

помещения, ще бъдат 

обособени в няколко 

зони, за различните 

възрастови групи. 

Навсякъде в 

помещения-

та ще бъде 

монтирана 

ударопоглъ-

щаща нас-

тилка, за 

осигуряване 

на безопас-

ни условия 

на труд и 

игри. Сро-

кът за изпълнение на 

проекта е два месеца, 

след подписването на 

договора с изпълните-

ля. Проектът е насо-

чен към създаване на 

условия за по-добро 

съвместяване на про-

фесионалния с личния 

живот на родителите 

от Община Нови па-

зар, чрез изграждане-

то на детски кът. Про-

ектът ще бъде изпъл-

нен от Община Нови 

пазар, а екип от наети 

професионалисти, ще 

поеме грижата за деца 

до 12 годишна въз-

раст, чийто родители 

са заети с професио-

налните си задълже-

ния, в рамките на ра-

ботния ден. С реали-

зирането на проекта, 

ще бъдат наети и обу-

чени 5 безработни ли-

ц а  з а  п о з и ц и я 

„Детегледач/ка“, за 

период от 12 месеца с 

бюджет от 118736 ле-

ва.  

Източник:  

Община Нови пазар 
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В  началото на ме-

сец февруари бе-

ше създадено ново 

Общинско предприя-

тие, като неговите ос-

новни дейности са: 

осветление на улици и 

площади, дейности по 

жилищно строителст-

во, благоустройство и 

регионалното разви-

тие, озеленяване, чис-

тота, пазари и тържи-

ща. 

Месец по-късно пред-

приятието получи 

първата си сериозна 

придобивка – JCB че-

лен товарач със заден 

ексватор. 

Фадромата е закупена 

със собствени средст-

ва от преходен оста-

тък от 2020 година и е 

на стойност 199 350 

лева с ДДС, съобща-

ват от пресцентъра на 

Община Нови пазар. 

Източник: Община 

Нови пазар 

ПЪРВАТА ПРИДОБИВКА ЗА НОВОСЪЗДАДЕНОТО 
ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ Е JCV 

ЗЕЛЕНА ИНИЦИАТИВА НА  

КМЕТА НА НОВИ ПАЗАР 

Д нес на фокус е 

една инициатива 

на кмета, която заслу-

жава вашето внима-

ние. Георги Георгиев 

е твърдо решен да 

направи града ни по-

чист и зелен. 

Ето какво сподели 

той: 

„През годините в Но-

ви пазар се е налагало 

да се секат много дър-

вета, а причините са 

разнородни. Поради 

това, че част от тях са 

били изсъхнали, пора-

ди пречупване от сил-

ни ветрове, обилни 

снеговалежи и заледя-

вания. Ако си спомня-

те, само преди някол-

ко седмици, бяхме ор-

ганизирали санитарно 

почистване и изрязва-

не на клони по улица 

„Пирин“. Тогава сил-

ните ветрове бяха 

пречупили много кло-

ни, които застрашава-

ха движението падай-

ки по пътното платно. 

В тази връзка реших-

ме и организираме 

зелена инициатива за 

засаждане на нови 

дръвчета, на местата 

където е имало таки-

ва, но се е наложило 

да бъдат премахнати. 

Планираме да го нап-

равим из целия град, 

като с приоритетно 

ще започнем по реха-

билитираните улици. 

Започнахме проверка 

и маркиране на места-

та, след което ще за-

купим необходимия 

брой дръвчета. 

По предварителна 

преценка ще са необ-

ходими около 200 

броя. Ако всичко вър-

ви по план, засажда-

нето ще започне през 

месец април. 

Знаем, че дърво се ре-

же за минути, но из-

раства за десетилетия. 

Знаем, че дърветата са 

белите дробове на 

П л а н е т а т а . 

Длъжни сме да го 

направим, заради бъ-

дещето и децата ни!”  

 

Източник: Община 

Нови пазар 
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О бщина Нови па-

зар ще предос-

тави 200 броя компос-

тери на жители от об-

щината, чийто имот е 

с дворна част и зелени 

площи, информират 

от институцията.  

Съоръженията ще бъ-

дат раздадени на пър-

вите заявили желание, 

като за целта всеки 

желаещ трябва да по-

даде заявление по об-

разец или в свободен 

текст на гише в Цен-

търа за информация и 

услуги на граждани и 

юридически лица на 

адрес: община Нови 

пазар, гр. Нови пазар, 

п.к. 9900, ул. „Васил 

Левски“ № 3 или на Е 

ma i l  –  а д р е си : 

n p a z a r @ i c o n . b g , 

p.atanasova@novipazar.bg 

Задължително посоче-

те име, адрес, телефон 

за връзка и желание да 

получите безплатно 1 

бр. компостер. 

Целта е повече дома-

кинства да имат въз-

можност да опитат 

домашно компостира-

не. За един двор се 

допуска разполагането 

на не повече от 1 бр. 

компостер. Следова-

телно от един адрес е 

допустимо подаването 

на заявление само от 

един жител. Всеки 

компостер ще бъде 

придружен с инструк-

ция за използване и 

предаден срещу под-

п и с а н  п р и е м о -

предавателен прото-

кол. 

Един компостер е с 

вместимост 380 литра 

и е изработен от плас-

тмаса. Почти две-

трети от отпадъците, 

генерирани в домове-

те, се състоят от орга-

нични компоненти 

(растителни обелки, 

стари плодове и зелен-

чуци, утайки от кафе, 

пакетчета от чай, че-

рупки от яйца, слама, 

стърготини, трева, шу-

ма, цветя и др.). До-

машното компостира-

не е един изпитан ме-

тод за оползотворява-

не на биоразградими-

те отпадъци с получа-

ването на компост, 

подходящ за обогатя-

ване на градинската 

почва. Това, от своя 

страна, е много добра 

алтернатива на изх-

върлянето на тези от-

падъци в общия поток 

от битови отпадъци. 

Домашното компости-

ране е процес, който 

изисква време и жела-

ние и има своите спе-

цифики. Предоставя-

ме възможност с пра-

во 6 месеца след полу-

чаването му да го вър-

нете на Oбщината, за 

да бъде пренасочен 

към друг желаещ. Об-

щина Нови пазар съ-

що има право да про-

вери дали съоръжени-

ето се използва по 

предназначение и да 

го пренасочи към друг 

адрес. 

Ако искате да водите 

по- екологосъобразен 

начин на живот, с на-

малено генериране на 

отпадъци, а в същото 

време да произвежда-

те и нещо полезно за 

Вашата градина, като 

компост, заявете свое-

то желание до 30 март 

2021 г. 

 

Източник:  

Община Нови пазар 

 

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР ПРЕДОСТАВЯ 200 БРОЯ 

КОМПОСТЕРИ НА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНАТА 
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О Б Я В Л Е Н И Е 

Община Нови пазар на 

основание чл. 89 от Ко-

декса на труда и Запо-

вед № 272/22.03.2021 г. 

на кмета на общината 

О Б Я В Я В А: 

КОНКУРС за незаетата 

длъжност при Община 

Нови пазар – Директор 

на Център за настаня-

ване от семеен тип №2 

за деца с увреждания 

(ЦНСТ№2ДУ), Център 

за настаняване от семе-

ен тип за младежи с 

у в р е ж д а н и я 

(ЦНСТМУ) и Център 

за настаняване от семе-

ен тип за деца без ув-

реждания (ЦНСТДБУ) 

– гр. Нови пазар по 

трудово правоотноше-

ние при следните усло-

вия: 

1. Минимални и специ-

фични изисквания за 

заемане на длъжността. 

1.1. Минимални изиск-

вания:  

– Образователно – ква-

лификационна степен: 

магистър или бакала-

вър по специалности от 

хуманитарен профил; 

– Професионален опит: 

три години в хумани-

т а р н а т а  с ф е р а ; 

1.2. Специфични изис-

квания:  

– Да са български 

граждани.  

– Да не са осъдени на 

лишаване от свобода с 

влязла в сила присъда 

за умишлено престъп-

ление, да не са лишени 

от правото да упражня-

ват професията си и да 

не страдат от заболява-

ния и отклонения, кои-

то застрашават живота 

или здравето на децата 

и младежите;  

– Да не им е налагано 

дисциплинарно наказа-

ние „уволнение“ по чл. 

188, т. 3 от КТ и трудо-

вото им правоотноше-

ние да не е било прек-

ратявано на основание 

чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ 

или на основание чл. 

328, ал. 1, т. 5 от КТ в 

едногодишен срок пре-

ди подаването на доку-

ментите за конкурса, 

освен ако уволнението 

не е отменено като не-

законно по надлежния 

ред; 

– Да притежават ком-

пютърни компетенции; 

– Да познават норма-

тивната уредба, специ-

фична за работата в 

ЦНСТ; 

2. Провеждането на 

конкурса ще се извър-

ши чрез:  

2.1. Представяне на 

Концепция за управле-

ние и развитие на услу-

гата Център за настаня-

ване от семеен тип №2 

за деца с увреждания 

(ЦНСТ№2ДУ), Център 

за настаняване от семе-

ен тип за младежи с 

у в р е ж д а н и я 

(ЦНСТМУ) и Център 

за настаняване от семе-

ен тип за деца без ув-

реждания (ЦНСТДБУ)- 

гр. Нови пазар. Кон-

цепцията се представя 

с подаване на докумен-

тите за участие в кон-

курс. 

2.2 Интервю. 

3. Кандидатите да 

представят следните 

документи:  

– Заявление за назнача-

ване;  

– Копие на документ за 

придобита образова-

телно - квалификаци-

онна степен;  

– Копие на документ, 

удостоверяващ продъл-

жителността на профе-

сионалния опит;  

– Свидетелство за съ-

димост;  

– Автобиография; 

– Концепция за управ-

ление и развитие на 

услугата в Център за 

настаняване от семеен 

тип №2 за деца с  

у в р е ж д а н и я    

(ЦНСТ№2ДУ), Център 

за настаняване от семе-

ен тип за младежи с 

у в р е ж д а н и я 

(ЦНСТМУ) и Център 

за настаняване от семе-

ен тип за деца без ув-

реждания (ЦНСТДБУ) 

– гр. Нови пазар; 

4. Място и срок за по-

даване на документите: 

Документите се пода-

ват лично или чрез 

пълномощник на след-

ния адрес: гр. Нови па-

зар, ул. „Васил Левски” 

№3, Информационен 

център, всеки работен 

ден от 23.03.2021 г. до 

17:00 ч. на 23.04.2021 г. 

Задължително е предс-

тавянето на оригинали-

те на копираните доку-

менти за сверяване от 

служителите, определе-

ни да приемат доку-

ментите.  

При приемане на доку-

ментите на кандидати-

те се предоставя длъж-

ностната характеристи-

ка за длъжността ди-

ректор на Център за 

настаняване от семеен 

тип №2 за деца с ув-

р е ж д а н и я 

(ЦНСТ№2ДУ), Център 

за настаняване от семе-

ен тип за младежи с 

у в р е ж д а н и я 

(ЦНСТМУ) и Център 

за настаняване от семе-

ен тип за деца без ув-

р е ж д а н и я 

(ЦНСТДБУ) . 

5. Място, на което ще 

се публикуват списъци-

те или други съобще-

ния във връзка с кон-

курса – на таблото за 

обяви в общинска ад-

министрация и интер-

нет страницата на об-

щината. 

За информация: Отдел 

„Хуманитарна полити-

ка и програми и проек-

ти със социална насо-

ченост“, телефон: 0885 

302 774 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ 

Кмет на Община  

Нови пазар 

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР ОБЯВЯВА  
КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ ДИРЕКТОР НА ЦНСТ №2 ДУ  
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ИНИЦИАТИВИ В ЧИТАЛИЩЕТО В СЕЛО ЕНЕВО 

Д а съхраним наши-

те български тра-

диции и обичаи, чрез 

познание и емоцио-

нално преживяване, 

да достигнем до коре-

ните на нашата бъл-

гарска идентичност, 

това се стремим в На-

р о д н о  ч ит ал и щ е 

„Васил Левски-1895“ 

село Енево. През ля-

тото на 2020 година 

направихме пътуващ 

семинар „По стъпките 

на Апостола“, на него 

посетихме музея в Ло-

веч и лобното място 

н а  Л е в с к и  – 

„Къкринското ханче“. 

Съвместно с НЧ 

“Пробуда-1958“ гр. 

Шумен, проведохме 

уроци по родолюбие 

на теми: "Традиции 

п о  К о л е д а "  и 

„Българската женска 

носия-хубост във веч-

ността!“. Пазим живи 

традициите, като изу-

чаваме стари песни и 

обичаи. През минала-

та година пресъзда-

д о х м е  о б и ч а я 

„Коледуване“. На 19 

февруари, пред памет-

ната плоча, изнесохме 

рецитал по повод 148 

години от обесването 

на Апостола на Сво-

бодата и наш патрон - 

Васил Левски. Орга-

низирахме честване с 

програма на Нацио-

налния празник на 

България - Трети 

март. Участвахме в 

онлайн конкурс за из-

пълнение на българс-

ка литература, органи-

зиран от Регионална 

библиотека „Стилиян 

Чилингиров“ гр. Шу-

мен, посветен на на-

ционалния празник на 

България – 3-ти март 

и 140 - годишнината 

от рождението на 

Стилиян Чилингиров.  

В читалището се 

опитваме да посеем в 

съзнанието на млади-

те хора светоусещане-

то за национално са-

мочувствие и гордост.  

Статия на Валя Димитрова 
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“ЖИВОТ В СКАЛИТЕ”, МАРИЯ ЛАЛЕВА 

Ж ивотът може да 
е чудо" на Иви-

нела Самуилова е ис-
тория, разказана по 
автентичен и затрог-
ващ начин. 
Историята на Ади за 
търсенето на Смисъла 
олицетворява живота 
на голяма част от хо-
рата днес – живот, ог-

раничен от социума. 
Рамки, определящи 
вместо нас кое е реал-
но и нереално, пости-
жимо и непостижимо, 
приемливо и неприем-
ливо. Необикновените 
уроци на Алексей, за-
почнали с мъничко 
парче синьо сирене и 
огромна вилица, разк-

риват практически как 
можем да спрем хип-
нотичното следване на 
заучени модели в 
ежедневието си. Само 
така е възможно да 
превърнем обикнове-
ния си живот в нео-
бикновено преживява-
не. 

“ЖИВОТЪТ МОЖЕ ДА Е ЧУДО” 

За прегръдките, които 
могат да опустошат 
границата на реалното 
с отвъдното. За карти-
ните, които се рисуват 
със сълзи, кръв и 
с т р а с т . 
За пеперудата, която 
се изтръгва от гърдите 
ни.  

За усещането, в което 
напълно разбираш, че 

както става ураган от 
размаха на пеперуда-
та…То размахът на 
душата може да създа-
де стотици светове. И 
всички да ги съживи.  

Един роман, който се 
превърна в тотален 
феномен още през 
2012-а година и пре-
расна в изпепеляваща 
трилогия.  

Писателят и режисьор 
Радослав Гизгинджиев 
обсеби хиляди читате-
ли със своите светове, 
напомняйки ни, че ние 
сме разпилените пар-
чета на едно цяло. 

Здравей, Непознат! 
А ти кое парче от пъ-
зела на моя живот 
си? 

Романът на Мария 
Лалева „Живот в ска-
лите"  е драматичната 
история на ръба меж-
ду философията и 
притчата. Той прово-
кира читателя да си 
задава въпроси, да 
открива своите лични 

отговори и да изжи-
вее цяла палитра от 
човешки емоции – от 
сълзи до смях, от 
страдание и усещане 
за загуба до тържест-
во на красотата, лю-
бовта и истината.  

Роман за въпросите и 

отговорите по жи-
тейския ни път. За 
въпросите, които е 
добре да зададем пър-
во на себе си. 

И за отговорите, кои-
то си дължим, за да 
продължим. 

“СТОПАНКАТА НА ГОСПОД”, РОЗМАРИ ДЕ МЕО 

„Стопанката на Гос-
под“ е роман по ис-
тински случай и треб-
ник на българската 
народна вяра. В кни-
гата са описани лични 
и родови български 
тайнства живи и до 
днес и приказката за 
тяхното откриване. 
Описанието на тайнс-
твата позволява на 

всеки българин, кой-
то ги прочете, да ги 
извършва сам или в 
рода си. Стига да оби-
ча и почита корена 
си… и да усеща пот-
реба да го стори.  
Една от най-големите 
ценности на книгата 
са 11-те народни по-
вели и най-вече пос-
ледната: „Почитай 

вярата всекиму, било 
тя чужда на твойта, 
че тя е най-скъпа пот-
реба и право на всеки 
човек!“ 
Историята, описана в 
романа, е посветена 
на потребата на бъл-
гарите да си пазят 
обичаите, магията и 
старата вяра.  

“РАЙ”, РАДОСЛАВ ГИЗГИНДЖИЕВ 
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ТВ програма “Часът на Нови пазар се излъч-
ва 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. 
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Силвия Йорданова 
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Мария Иванова 

Лого: Наталия Неделчева  

Печат: Читалище “Христо 
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ул. “Патриарх Евтимий“№1 

тел.: 0537/ 2 31 77 

GSM: 0878833463 

email: magicofbooks@abv.bg 

 

К ампанията на 

ръководството 

на Община Нови па-

зар: “За един по-

зелен и по-чист 

град!” - набира ско-

рост. 

Нетрадиционното 

предложение отново 

е по инициатива на 

кмета. 

През месец април 

Община Нови пазар 

ще осигури и разда-

де безвъзмездно ли-

пови дръвчета. 

Желаещите да се 

включат в тази ини-

циатива, трябва да 

ги засадят в зелени-

те площи на меж-

дублоковите прост-

ранства или пред 

домовете си. 

Заявления могат да 

се подават до 9 ап-

рил на имейл: 

p.atanasova@novipaz

ar.bg или на теле-

фон: 0882 45 45 06 

Дръвчетата ще бъ-

дат раздавани от 12 

април 2021 г. до из-

черпване на коли-

чествата. 

Желаещите да полу-

чат едно или някол-

ко дръвчета, трябва 

да посочат: броя на 

дръвчетата, квартала 

и улицата, където 

ще посадят липите. 

Служители на общи-

ната ще са на разпо-

ложение за инфор-

мирано съдействие, 

относно получаване-

то, мястото и начина 

на засаждане. 

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НОВОПАЗАРЦИ -  
ПОСАДИ ДЪРВО, ДАРИ ЖИВОТ! 
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П ътуването ни в 

Родопите през 

2020-та беше част от 

проект, който трябваше 

да завърши с изложба в 

края на февруари. Зара-

ди противоепидемични-

те мерки в областта, 

галериите така и не от-

вориха залите си за гос-

туващи изложби. 

Опитвам се да приема 

това в добра светлина. 

Дава още време, може 

би  да се върна там от-

ново, да рисувам отно-

во в Родопите. Може би 

това пътуване няма да 

има край. 

 Родопите са една ниш-

ка в живота ми. Почти 

всяка година, стъпвай-

ки отново и отново на 

родопска земя, вплитам 

още и още, втъквам 

впечатления, обич, пре-

живявания и сърцето 

ми рисува. 

 Последните пътувания 

бяха още по-специални. 

Тръгнах не като турист, 

а като изследовател. 

Исках не просто да по-

сетя поредната забеле-

жителност, а да събера 

впечатления за хората, 

за потока на живота 

там, да рисувам не по 

старите си снимки, а 

пленерно. Но пленерно-

то рисуване не ми се 

получи. Всеки път, ко-

гато си избирах пейзаж 

и заставах пред боите и 

бялото платно, момент-

ните ми усещания из-

бухваха и пейзажът бе-

ше всичко друго, но не 

и просто красиви скло-

нове, дървета, къщи, 

реки, мостове... След 

първите няколко опита, 

разбрах, че няма да ри-

сувам конкретни при-

родни картини, а усе-

щания, а в това почти 

едномесечно пътуване, 

ще изследвам и себе си. 

Едно от нещата, които 

правят Родопите с чове-

ка, е да провокират 

личното чувство за сво-

бода. Онази свобода, с 

посока отвътре навън, 

неизмерима с правила 

или липсата им, отх-

в ъ р л я щ а 

собствени-

те комп-

л е к с и , 

страхове и 

задръжки. 

К о г а т о 

застанеш 

на високо 

и хоризон-

тът извед-

нъж се отдалечи на де-

сетки километри, въз-

духът и светлината 

трептят по друг начин, 

разбирането за нищож-

ност се смесва с жела-

нието на духа за полет, 

красотата е болезнено 

мигновена и вечна в 

същото време...а чувст-

вото за свобода разкъс-

ва и неподозираните 

граници. В следващия 

момент се заговаряш с 

някой родопчанин, 

вглеждаш се в очите му 

и търсиш в тях негово-

то чувство за свобода, а 

откриваш кроткото му 

катерене по бърдото на 

живота и тихата му гри-

жа за родопското парче 

земя от този свят, което 

не е примирение, а раз-

биране - истинско дъл-

боко разбиране  за жи-

тейския поток. Свобо-

дата в очите на родоп-

чани не блести. Тя се 

лее, понякога като съл-

за, понякога като бис-

тър планински извор, 

скрит в корените на 

дърво. 

 Мисля, че никога няма 

да успея да нарисувам 

тези неща. Мога само 

да опитвам. А това е 

същинската прелест на 

родопските ми пътува-

ния - няма да имат 

край, ще се връщам от-

ново и отново, ще опит-

вам отново и отново.  

Надявам се, правейки 

ви съпричастни с моите 

живописни опити, да ви 

доближа с една стъпка 

към необятното  

тайнство на Родопа. 

 Проектът се осъщест-

вява със съдействието 

на НФК. 

https://www.facebook.com/

love.rhodopes 

„ОБИЧАЙ РОДОПИТЕ С МЕН“ 

Статия на  

Десислава Тивчева 

https://www.facebook.com/love.rhodopes
https://www.facebook.com/love.rhodopes

