
Месечно  издание  на  
Община Нови пазар 

НЧ “Христо Ботев - 1872” 

 Литература 

 Изкуство 

 Общество 

В  т оз и  б р о й :  

О бщина Нови пазар в качеството 

си на доставчик на нова соци-

ална услуга „Асистентска подкрепа“, 

в изпълнение на Закона за социални-

те услуги 

О Б Я В Я В А, 

че от 19.01.2021 г. стартира приема 

на документи от кандидати за заема-

не на длъжност: 

1. Организатор на социалната услуга 

„Асистентска подкрепа” - 1 бр. 

2. Социален работник на социалната 

услуга „Асистентска подкрепа” - 1 бр. 

3. Социален асистент за предоставяне 

на социалната услуга „Асистентска 

подкрепа” -16 бр. 

„Асистентската подкрепа“ е специа-

лизирана социална услуга, която 

включва ежедневна почасова подкре-

па в домашна среда на деца и лица с 

трайни увреждания и на лица в нет-

рудоспособна възраст в невъзмож-

ност за самообслужване, предоставя-

на от лице назначено на длъжност 

„Социален асистент“. Потребители на 

социалната услуга „Асистентска под-

крепа“, съгласно Закона за социални-

те услуги са следните целеви групи: 
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Изкуство с  
Елица Стоянова 
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Брой  1 (1),  януари  2021 г. Броят се разпространява безплатно 

В Е С Т Н И К  ДНЕС 

ТВ ПРОГРАМА 

ЧАСЪТ НА  

НОВИ ПАЗАР 

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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Н о в и  п а з а р  д н е с   

“ПОВЕЧЕ ОТ ЛЮБОВ”, РАДОСЛАВ  ГИЗГИНДЖИЕВ 

Има моменти, когато 

се изгубваме, търсим 

се и се намираме по 

криволичещите пъти-

ща, опитвайки се да 

решим сложните жи-

тейски уравнения, 

чийто отговори все не 

излизат.    

Цитати от книгата:  

“Търсим щастие нав-

сякъде, но сме като 

прословутия просяк на 

Толстой, който прека-

рал живота си върху 

гърне със злато и се 

молел за дребни пари 

на всеки минувач, без 

да подозира, че богат-

ството му е точно под 

него през цялото вре-

ме. Твоето съкровище 

– твоето съвършенство 

– вече е вътре в теб. “ 

“ЯЖ, МОЛИ СЕ И ОБИЧАЙ”, Е. ГИЛБЪРТ 

Книгата на Розмари 

Де Мео е на първо 

място по най-четена 

литература в библио-

теката. Тя е требник 

на българската вяра.  

Цитати от книгата: 

“Пази се от кръвос-

мешение, че от него 

родът става крив! Таз 

повеля се отнася и до 

всички, станали поб-

ратими и посестрими, 

и до всичката тяхна 

челяд.”  

“Помни, че тежък 

грях се тежко изкуп-

ва! Изкупва се или с 

кръв или с доживотна 

грижа на душманина 

за неговата жертва и 

рода му!”   

“Ей туй е най – голе-

мият грях – да излъ-

жеш собствената си 

душа, да предадеш 

нуждата ѝ от обич и 

от радост.  Такъв чо-

век е най-болен.” 

Някои книги разбиват 

сърцето ти, за да ти 

дадат нов живот. Ге-

роите в нея премина-

ват през много сери-

озни изпитания - 

всички тях изживява 

и самият автор.   

 

Цитати от книгата: 

"Броени са срещите 

ни помежду ни. Брое-

ни са прегръдките и 

погледите ни с други-

те. Защото животът е 

куп от парчета. Мо-

менти и хора, ситни и 

леки като прах.” 

"Рано или късно все-

ки един преживява 

специалното си зав-

ръщане вкъщи – оно-

ва, в което е разбрал, 

че животът не е прос-

то наниз от формули 

и правила. “ 

“ЧОВЕК НА ИМЕ УВЕ”, ФРЕДРИК БАКМАН 
Фредрик Бакман е 

известен шведски 

блогър и писател.  

Уве е роден в блога 

му, където хиляди 

читатели гласуват 

Бакман да напише 

роман за героя си.  

 

 

Цитати от книгата: 

"Какви странни неща 

ти липсват, когато 

изгубиш някого. 

Дребни неща. Усмив-

ки. Начинът, по който 

тя се обръща насън. 

Дори пребоядисване-

то на стаята заради 

нея."  

“Той бе от хората, 

които бяха наясно с 

всичко, което е черно 

на бяло.  

А тя беше неговият 

цвят. Тя беше всички-

ят цвят, от който има-

ше нужда.“  

“СТОПАНКАТА НА ГОСПОД”, РОЗМАРИ ДЕ МЕО 



С лед четири го-

дини рубриката 

ми “Пресечни точки” 

продължава с нова 

поредица от интер-

вюта с прекрасни и 

талантливи личности. 

Стартирам новото 

начало във вестника с 

писателя Радослав 

Гизгинджиев, който е 

един от най-четените 

автори в България и 

вече е гостувал в биб-

лиотеката.   

Младият автор завър-

шва "Славянска фи-

лология" във Велико-

търновския универ-

ситет. Завърша и ки-

норежисура в класа 

на Дочо Боджаков. 

Има зад гърба си 

множество литера-

турни награди и 

признания. Участва в 

съвместни визуални 

проекти с известни 

фотографи и худож-

ници. Режисьор е на 

поредица докумен-

тални филми. Играл-

ният му дебют е фил-

миран разказ на Елин 

Пелин - "Изпуснати 

думи" с участието на 

Койна Русева.  
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“ДОРИ И В МРАЧНИТЕ ВРЕМЕНА -  
ТЪРСЕТЕ  СЕБЕ СИ.”  

Силвия Йорданова 

Здравей, Радо! Предс-

тои да излезе от пе-

чат новата ти книга 

„Недра“, която с не-

търпение очакваме 

да представиш в биб-

лиотеката. Сподели 

ни повече за книгата 

си… 

Финализирам работата 

си по романа „Недра“ 

и много скоро книгата 

ще е разпространена 

навсякъде. За тези кни-

га могат да се кажат 

много неща, но на вас 

ще споделя, че дейст-

вието се развива в мал-

кия град. Три изклю-

чително различни же-

ни ще сблъскат светог-

ледите си и този сблъ-

сък ще разкрие лицето 

на истинските им ис-

тории. Живеем в свят, 

в който почти всичко е 

еднозначно, а това е 

една илюзия – самите 

ние, хората, дори не 

предполагаме колко 

много неща живеят в 

нас – колко много ли-

ца се спотайват в тъм-

нината на несъзнава-

ното ни. Това несъзна-

вано съм го нарекъл 

Недра. 

Защо „Недра“? 

Фройд нарича „То“ 

онова пространство, в 

което съхраняваме 

всичко изтласкано – то 

е в мрака, но в никакъв 

случай не бездейства 

или пък не влияе на 

живота ни. Юнг стига 

още по-надълбоко в 

Недрата ни – за онези, 

ще ги нарека – НЕЩА 

– които всички ние па-

зим и знаем, благода-

рение на прадедите ни 

и цялостната човешка 

история. Ежедневното 

се оказва феноменал-

но, мистично и много 

по-дълбоко отколкото 

подозираме. Искам да 

разкажа на читателите 

за тези Недра. 

Твоите книги са мно-

го различни. Държат 

читателя в едно тако-

ва необикновено със-

тояние, което не мо-

же да се опише с точ-

ни думи. Как се раж-

да една история, за да 

се превърне в мис-

тично опиянение? 

Е д н о  о т  н а й -

характерните неща за 

моето писане е това, че 

не спотайвам нищо, 

докато пиша. Читате-

лите успяват да раз-

познаят размишления-

та на персонажите ми, 

техните чувства и емо-

ции, като свои. Винаги 

пиша със сърце, а сър-

цето не може да лъже. 

Реално ли е нереал-

ното? 

За мен няма нищо не-

реално – мечтите, съ-

нищата и изкуството 

пряко влияят на живо-

та ни, дори в най-

простите, на пръв пог-

лед, неща. Реалността, 

в която живеем за мен 

е общият ни сън. 

Има ли история, коя-

то искаш да разка-

жеш, но все още не си 

успял? 

Има истории, които 

все още цъфтят и зреят 

– когато родят плода 

на мъдростта, която 

съм видял и осмислил 

– тогава би трябвало 

да я разкажа. Истории-

те, които разказваме с 

любов и мъдрост – ле-

куват другите. И тях-

ното разказване също е 

лечебно, макар и поня-

кога доста болезнено. 
  

Продължава на стр. 4 >> 

Радослав Гизгинджиев през май 2019 г. в Нови пазар 

Н о в и  п а з а р  д н е с   



Н о в и  п а з а р  д н е с  
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Израснал си във 

вълшебната планина 

Родопи. Какво е усе-

щането? 

Вълшебство има във 

всяко кътче на света – 

във вашия край също 

то е много ясно и от-

четливо. Обичам Бъл-

гария във всичките й 

лица. Да израснеш в 

планината е като да 

имаш достъп до сен-

честите и тъмните 

склонове в самия теб, 

да можеш да се докос-

неш до гъстите гори в 

душата си. Родопа е 

планина на болка, 

свобода и мъдрост – 

болката, която ни ле-

кува; свободата, която 

ни е изначално присъ-

ща и мъдростта, която 

идва навреме. 

От нея ли черпиш 

своето вдъхновение?  

Черпя вдъхновение от 

всичко, което съм ви-

дял и усетил – няма 

място, в което не мога 

да видя история за 

щастие или нещастие. 

Коя е книгата, която 

прочете последно? И 

с какво ще я запом-

ниш? 

П р е п р о ч е т о х 

„Портретът на Дориан 

Грей“ и открих още 

по-дълбок смисъл в 

нашата Сянка, във 

вродената ни цинич-

ност и нуждата ни да 

бъдем по-добри. Сега 

съм си подчертал кни-

гите на Елена Феран-

те, провокиран от се-

риала „Гениалната 

приятелка“ – един 

много красив и чо-

вешки проект, който 

ме разтърси с голямо-

то си сърце. Надявам 

се, че книгите много 

ще ми харесат.  

Какво те прави щас-

тлив? 

Надеждата, която все-

ки един от нас съхра-

нява и чрез нея може 

да даде импулс на 

своя път към сбъдва-

нето на мечтите. На-

деждата, че има хора с 

проницателни очи и 

големи сърца, които 

могат да направят то-

зи мистичен живот 

още по-красив и още 

по-пълнокръвен – 

чрез действи-

ята си, чрез 

думите си, 

чрез любовта 

си. 

Кое е нещо-

то, което те 

плаши? 

Плашат ме 

решетките на 

клетките, ко-

ито хората правят 

около себе си, сякаш 

да се предпазят от па-

радоксите на живота. 

Зад тези клетки, които 

сами създаваме – ние 

не можем да бъдем 

свободни, колкото и 

страшно да ни се виж-

да – трябва да ги раз-

бием и да изживяваме 

пътя си – дори да ни е 

страх – това е единст-

веният начин – прео-

доляването на себе си 

и заложените страхо-

ве в нас. Има страхо-

ве, които изпитваме и 

много често – те дори 

не са наши, а са око-

вите на родителите 

ни. Един прекрасен 

автор – Джеймс Хо-

лис казва така: 

„Обратното на любов-

та не е омразата. Об-

ратното на любовта е 

страхът,“ и аз съм аб-

солютно съгласен. 

Твоето послание към 

нашите читатели… 

Дори и в мрачните 

времена – търсете се-

бе си, излезте от клет-

ката на животинските 

инстинкти и бъдете 

Хора – само така ще 

се осъществите. Дру-

гите не са отделни от 

нас – другите са наши 

проявления – затова 

най-малкото, което 

може да направим, е 

да уважаваме и прие-

маме цялото разнооб-

разие. Разумът не раз-

бира всичко – но ду-

шата – да. Доверявай-

те се по-често на нея.    

СНИМКА: АРХИВ 
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Христо Ботев: 

“Мрачна и жалостна е 

нашата история. Стра-

шен хомот, какъвто 

тежи и до днес на вра-

та му, гъбясал от веко-

ве и запрегнат с ятаган 

вместо жегли; 

тежки вериги, ръждя-

сали от кърви и сълзи, 

вериги, в кои са зако-

вани и ръце и нозе, и 

ум и воля, и в кои и до 

днес пъшкат бащи и 

майки, братя и сестри, 

дядове и синове. 

Но днес, днес не е ли 

пак същото черно тег-

ло, същият хомот, съ-

щите вериги? Но какво 

е неговото бъдеще? 

Нашият народ има 

свой особен живот, 

особен характер, осо-

бена физиономия, коя 

го отлича като народ - 

дайте му да се развива 

по народните си нача-

ла, и ще видите каква 

част от обществения 

живот ще развие той, 

дайте му или поне не 

бъркайте му да се ос-

вободи от това варвар-

ско племе, с кое той 

няма нищо общо, и ще 

видите как ще той да 

се устрои.“ 

                                                 

(в. “Дума на български-

те емигранти”, 

1871г.) 

173 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА  ХРИСТО БОТЕВ (1848-1876) 

Мария  Иванова 

Н а 18 януари 1935 г. в Сливен е роден един от най-големите 

лирици на съвремието ни - покойният поет Дамян Дамя-

нов. Навършиха се 86 години от рождението на този колос на 

българската поезия - с уникално място в нейното най-високо 

лоно. 

ЗАВЕТЪТ НА ДАМЯН ДАМЯНОВ:  

“ЗАГУБИЛ ВСИЧКО,  

 НЕ ЗАГУБВАЙ СЕБЕ СИ” 

86 години  от рождението на Дамян Дамянов 

КЪМ СЕБЕ СИ 

“Когато си на дъното на пъкъла, 

когато си най-тъжен, най-злочест, 

от парещите въглени на мъката 

си направи сам стълба и излез. 

 

Когато от безпътица премазан си 

и си зазидан в четири стени, 

от всички свои пътища прерязани 

нов път си направи и пак тръгни. 

 

Светът когато мръкне пред очите ти 

и притъмнява в тези две очи, 

сам слънце си създай и от лъчите му 

с последния до него се качи. 

 

Трънлив и сляп е на живота ребусът, 

на кръст разпъва нашите души. 

Загубил всичко, не загубвай себе си – 

единствено така ще го решиш!” 

Н о в и  п а з а р  д н е с   
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НЧ “Христо Ботев“ в 

партньорство с ШУ 

“Еп. К. Преславски“ 

участва в проект  

BG05M2OP001-2.013-

0 0 0 1  н а  М О Н 

„Студентски практики 

– Фаза 2” финансиран 

от ОП НОИР, като 

обучаваща организа-

ция и висше учебно 

заведение , осъщест-

вявайки практическо 

обучение на студенти 

от ШУ в специалнос-

ти “История и архео-

логия” и “Методика 

на обучението по…” , 

обучавайки ги като 

стажант- организато-

ри читалищни и кул-

турни дейности.  

Цели на проекта са: 

- да подпомогне по-

добряването на качес-

твото на висшето об-

разование чрез пре-

доставяне на възмож-

ности за придобиване 

на практически опит и 

усъвършенстване на 

практическите умения 

на студентите от вис-

шите училища в съот-

ветствие с потребнос-

тите на пазара на тру-

да; 

- да улесни прехода от 

образователните инс-

титуции към работно-

то място и повиши 

успешната реализация 

на младите хора на 

трудовия пазар; 

- да подпомогне и на-

сърчи изграждането 

на стабилни парт-

ньорства между обра-

зователните институ-

ции и бизнеса; 

- да увеличи стимули-

те на студентите за 

участие в допълнител-

но практическо обуче-

ние в реална работна 

среда; 

- да стимулира нарас-

тването на броя на 

студентите, които си 

намират работа непос-

редствено след дипло-

мирането; 

- да осигури предпос-

тавки за осъвременя-

ване, както на учебни-

те планове като цяло, 

така и на преподава-

ните дисциплини, 

курсове и теми според 

нуждите на пазара на 

труда; 

- да подпомогне съз-

даването на устойчи-

ви механизми и въз-

можности на работо-

дателите за подбор на 

студенти, доказали 

умения в реална ра-

ботна среда, и за не-

посредственото им 

включване на пазара 

на труда. 

В периода 13.07.2020 

до 29.01.2021 г. в 

практическото обуче-

ние се включиха 10 

студента от ШУ, кои-

то бяха обучени като 

“Стажант-организатор 

читалищна дейност“.  

Студентите придоби-

ха знания в сферата 

на културно просвет-

ната дейност, създава-

не на презентации с 

краеведска насоче-

ност и изготвяне на 

отчетна документа-

ция.  

Всеки студент получи 

сертификат от обуча-

ващата организация за 

преминати 240 часа 

практическо обуче-

ние. 

СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ В БИБЛИОТЕКАТА 

Наталия Неделчева 
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ЧИТАЛИЩЕТО В СЕЛО ПАМУКЧИ 
С НАГРАДА И БРОНЗОВ МЕДАЛ 

О ще един повод 

за радост в са-

мия край на годината 

имат певческите и 

танцовите формации 

в село Памукчии.  
 ТРЕТА награда и 

бронзов медал за 

ЖФГ "Китка" при НЧ 

"Просвета-1919", с. 

Памукчии, в катего-

рия "Фолклорни пев-

чески групи и хоро-

ве" и поощрителна 
награда за Камерна 

танцова група"Китка"  

с. Памукчии, в раздел 

"Танцово изкуство" 

от Фолклорен фести-

вал "Който се смее не 

старее, организиран 

от НЧ "Искра-1893", 

с. Паламарца, община 

Попово.  

 

Източник:  
Даниела Голбан 

Секретар на НЧ 

“Просвета - 1919”,  

с. Памукчи 

Ч италището в се-

ло Енево пресъз-

д а д е  о б и ч а я 

„Бабинден“.   

Мероприятието се 

проведе на открито, 

като бяха спазени 

всички противоепиде-

мични мерки. На чеш-

мата се извърши риту-

алното „измиване“ на 

бабата. 

Валя  Димитрова 

/читалищен секретар/: 

“Посетихме една от 

най-възрастните же-

ни в селото. Тя ни 

разказа как преди го-

дини са празнували на 

този ден.  

Празникът завърши с 

палене на огън и по-

черпка…”  

“БАБИНДЕН” В ЧИТАЛИЩЕТО В  
СЕЛО ЕНЕВО 

Н о в и  п а з а р  д н е с   



 

Н о в и  п а з а р  д н е с  
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ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР  
РАЗКРИВА 18 НОВИ  

СОЦИАЛНИ ДЛЪЖНОСТИ 

/Продължение от 

стр.1/ 

• деца с трайни ув-

реждания и пълно-

летни лица с трайни 

увреждания с опре-

делена чужда по-

мощ, които не полз-

ват асистентска под-

крепа, помощ за оси-

гуряване на асистен-

тска подкрепа или за 

които не се получава 

помощ за грижа в 

домашна среда по 

реда на друг закон. 

Лицата, желаещи да 

бъдат назначени на 

д л ъ ж н о с т и т е 

„О р г а н и з а т о р ” , 

„Социален работ-

ник” и „Социален 

асистент“ за пре-

доставяне на социал-

н а т а  у с л у г а 

„Асистентска под-

крепа” по реда на 

Закона за социалните 

услуги, е необходи-

мо да подадат след-

ните документи: 

1. Заявление – декла-

рация (по образец); 

2. Документ за само-

личност (за справка); 

3. Автобиография; 

4. Копие на доку-

мент за придобита 

о б р а з о в а т е л н о -

квалификационна 

степен за завършено 

основно образова-

ние; 

5. Декларация от ли-

цето, че е пълноле-

тен български граж-

данин, не е поставе-

но под запрещение, 

не е осъждано за 

умишлено престъп-

ление от общ харак-

тер за лишаване от 

свобода, не е лишено 

по съответния ред от 

правото да заема оп-

ределена позиция и 

не са му налагани 

мерки като извърши-

тел по Закона за за-

щита от домашното 

насилие (по обра-

зец); 

6. Други документи 

по преценка на кан-

дидата - документи, 

удостоверяващи ус-

пешно преминат 

курс на обучение за 

асистент и/или копие 

от документ, удосто-

веряващ продължи-

телността на профе-

сионален опит (при 

наличие на такива). 

С одобрените канди-

дати за заемане на 

д л ъ ж н о с т и т е 

„Организатор” и 

„Социален работ-

ник” ще бъдат склю-

чени трудови дого-

вори на 8 часов рабо-

тен ден. 

С одобрените канди-

дати за заемане на 

д л ъ ж н о с т т а 

„Социален асис-

тент“ ще бъдат 

сключени трудови 

договори на 8 часов 

работен ден, като 

един „социален асис-

тент“ ще предоставя 

подкрепа на мини-

мум 3-ма потребите-

ли. 

Документи от канди-

датите за заемане на 

длъжностите за пре-

доставяне на социал-

н а т а  у с л у г а 

„Асистентска под-

крепа“ в изпълнение 

на Закона за социал-

ните услуги се пода-

ват от 19.01.2021 г. в 

„Информационния 

център“, в сградата 

на Община Нови па-

зар, ул. „Васил Левс-

ки“ №3, всеки рабо-

тен ден от 08:00 до 

17:00 часа. 

Документи по обра-

зец за социалната 

у с л у г а 

„Асистентска под-

крепа“ могат да бъ-

дат получени в Ин-

формационния цен-

тър на Община Нови 

пазар и изтеглени от 

официалната интер-

нет страница на Об-

щина Нови пазар на 

адрес: 

 https://novipazar.acstre.com 

За допълнителна ин-

формация:  

тел. 0884 891889 – 

Мария Димитрова 

– главен експерт 

„Социални дейности 

и здравеопазване“ в 

Община Нови пазар 

https://novipazar.acstre.com
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ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР ПРИЕМА 
ДОКУМЕНТИ ЗА СОЦИАЛНАТА 

УСЛУГА “АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА” 

О бщина Нови 

пазар в качест-

вото си на доставчик 

на нова социална ус-

луга „Асистентска 

подкрепа“, в изпълне-

ние на Закона за соци-

алните услуги 

О Б Я В Я В А, 

че от 18.01.2021 г. 

стартира приема на 

документи от канди-

дати за потребители 

на социалната услуга 

„Асистентска подкре-

па“  

„Асистентската подк-

репа“ е специализира-

на социална услуга, 

която включва ежед-

невна почасова подк-

репа в домашна среда 

на деца и лица с трай-

ни увреждания и на 

лица в нетрудоспособ-

на възраст в невъз-

можност за самообс-

лужване, предоставя-

на от лице назначено 

н а  д л ъ ж н о с т 

„Социален асис-

тент“. 

Потребители на соци-

а л н а т а  у с л у г а 

„Асистентска подк-

репа“, съгласно Зако-

на за социалните ус-

луги са следните це-

леви групи: 

• лица в нетрудоспо-

собна възраст в невъз-

можност за самообс-

лужване, които нямат 

определена по съот-

ветния ред степен на 

намалена работоспо-

собност; 

• деца с трайни увреж-

дания и пълнолетни 

лица с трайни увреж-

дания с определена 

чужда помощ, които 

не ползват асистентс-

ка подкрепа, помощ за 

осигуряване на асис-

тентска подкрепа или 

за които не се получа-

ва помощ за грижа в 

домашна среда по ре-

да на друг закон; 

Кандидатите за потре-

бители заявяват жела-

нието си да ползват 

социалната услуга 

„Асистентска подкре-

па” по настоящ адрес, 

като необходимите 

документи за канди-

датстване са следните: 

•  З а я в л е н и е -

декларация (по 

образец); 

• Документ за 

самоличност (за 

справка); 

• Експертно ре-

шение на ТЕЛК/

НЕЛК (копие); Меди-

цински протокол на 

ЛКК (копие); Други 

медицински докумен-

ти – актуална епикри-

за и др. (копие); 

• Пълномощно (в слу-

чай, че документите 

не се подават лично 

от кандидата за пот-

ребител). 

Максималната про-

дължителност за полз-

ване на социалната 

услуга „Асистентска 

подкрепа” от един 

потребител е до 4 часа 

дневно, всеки работен 

ден, съобразно изгот-

вената индивидуална 

оценка на потребнос-

тите. 

Документи от канди-

датите за потребите-

ли, желаещи да полз-

ват социалната услуга 

„Асистентска подкре-

па“, в изпълнение на 

Закона за социалните 

услуги се подават от 

18.01.2021 г.  в 

„ Информационния 

център“, в сградата на 

Община Нови пазар, 

ул. „Васил Левски“ № 

3, всеки работен ден 

от 08:00 до 17:00 часа. 

Документи по образец 

за социалната услуга 

„Асистентска подкре-

па“ могат да бъдат 

получени в Информа-

ционния център на 

Община Нови пазар и 

изтеглени от офици-

алната интернет стра-

ница на Община Нови 

пазар на адрес: 

https://novipazar.acstre.com/ . 

За допълнителна ин-

формация тел.  

0884 891889 –  

Мария Димитрова – 

г л а в е н  е к с п е р т 

„Социални дейности 

и здравеопазване“ в 

Община Нови пазар. 

Н о в и  п а з а р  д н е с   

https://novipazar.acstre.com/
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Н а 11 януари 

2021 г. се про-

веде заседание на Ко-

мисията за разпреде-

ление на субсидията 

за народните читали-

ща на територията на 

oбщина Нови пазар за 

2021 г. на основание 

чл. 44 ал. 2 от Закона 

за местното самоуп-

равление и местната 

администрация и във 

връзка с чл. 23, ал. 1 

от Закона за народни-

те читалища. 

Съгласно Заповед № 

10 от 06.01.2021 г. на 

кмета на община Но-

ви пазар г-н Георги 

Георгиев беше назна-

чена комисия с предс-

тавители от Общината 

с председател Жанета 

Желязкова и всички 

читалищни настоятел-

ства. На срещата при-

състваше и Златина 

Таскова – заместник-

кмет по хуманитарни 

дейности в Община 

Нови пазар. 

Във връзка с изпълне-

нието на Закона за 

държавния бюджет на 

Република България 

за 2021 г. общата суб-

сидирана численост за 

народните читалища в 

Община Нови пазар за 

2021 г. е в размер на 

287 100 лева. 

В Община Нови пазар 

са регистрирани и 

действат 12 народни 

читалища, които из-

вършват основно биб-

лиотечна, културна и 

просветна дейност: 

- Народно читалище 

„Христо Ботев -

1872г.”, гр. Нови па-

зар; 

- Народно читалище 

„Назъм Хикмет -

1954г.”, гр. Нови па-

зар; 

- Народно читалище 

„Напредък-1928г.”, с. 

Войвода; 

- Народно читалище 

„ В а с и л  Л е в с к и -

1895г.”, с. Енево; 

- Народно читалище 

„Просвета-1929г.”, с. 

Жилино; 

- Народно читалище 

„Христо Ботев -

1922г.”, с. Зайчино 

ореше; 

- Народно читалище 

„ Отец Паисий-

1928г.”, с. Избул; 

- Народно читалище 

„Развитие-1908г.”, с. 

Мировци; 

- Народно читалище 

„Просвета-1919г.”, с. 

Памукчии; 

- Народно читалище 

„Просвета-1921г.”, с. 

Преселка; 

- Народно читалище 

„Просвета-1924г.”, с. 

Стан; 

- Народно читалище 

„Ив.Вазов-1911г.”, с. 

Ст. Михайловски; 

След приключване на 

заседанието беше под-

писан протокол за ра-

ботата на комисията и 

двустранни договори 

между Община Нови 

пазар и читалищните 

настоятелства за разп-

ределението на го-

дишната субсидия. 

287 100 ЛЕВА ЗА ЧИТАЛИЩАТА  

В ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР 
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НОВО ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 

У ВАЖАЕМИ  

ГОСПОЖИ И 

 ГОСПОДА, 

С настоящото уведомя-

ваме гражданите и за-

интересованите страни, 

че на основание чл. 26, 

ал. 3 и ал. 4 от Закона 

за нормативните актове 

и във връзка с чл. 77 от    

Административнопро-

цесуалния кодекс, ще 

бъдат проведени об-

ществени консултации 

под  ф ор м ат а  н а 

„Писмени консулта-

ции” с предмет: 

„Създаване на Общинс-

ко предприятие „Нови 

пазар“, приемане на 

правилник за дейността 

му и вливане в него на 

дейности: Осветление 

на улици и площади, 

Други дейности по жи-

лищно строителство, 

благоустройство и ре-

гионалното развитие, 

Озеленяване, Чистота, 

Пазари и тържища”. 

Становища, мнения и 

коментари, могат да 

бъдат изпращани, както 

следва: 

На хартиен носител:  

адрес: гр. Нови пазар, 

ул. „Васил Левски” № 

3, Център за информа-

ция и услуги. 

На вниманието на:  

Калоян Хинчев – Сек-

ретар на община Нови 

пазар. 

По електронен път:  

на ел. поща: 

npazar@icon.bg или  

novipazar@novipazar.bg 

Период на консултаци-

ята: до 27.01.2021 год. 

Съдържание на доку-

ментацията: 

Проект на Доклад от-

носно Създаване на Об-

щинско предприятие 

„Нови пазар“, приемане 

на правилник за дей-

ността му и вливане в 

него на дейности: Ос-

ветление на улици и 

площади, Други дей-

ности по жилищно 

строителство, благоуст-

ройство и регионално-

то развитие, Озеленява-

не, Чистота, Пазари и 

тържища. 

Проект на Правилник 

за организацията и дей-

ността на Общинско 

предприятие „Нови па-

зар” към Община Нови 

пазар. 

Координати за връзка: 

Калоян Хинчев – Сек-

ретар на Община Нови 

пазар, тел. 0887440401, 

имейл:  

sekretar@novipazar.bg 

Всички граждани, 

граждански групи и 

организации могат да 

изпращат на посочения 

в съобщението пощенс-

ки/електронен адрес 

своите писмени стано-

вища и коментари. 

С уважение, 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ 

/Кмет на Община Нови 

пазар/ 
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НОВО МЕСЕЧНО ИЗДАНИЕ 

П о предложение на 

кмета на Община Но-

ви пазар Георги Георгиев, 

м е с е ч н о т о  и з д а н и е 

“Магията на книгите днес”, 

което се издава от библио-

теката, променя името си на 

“Нови пазар днес”. 

Новото издание, което се 

преименува, ще се издава 

съвместно с Община Нови 

пазар.  

Броят ще се разпространява 

безплатно от общински слу-

жители и на място в библи-

отеката. 

Н о в и  п а з а р  д н е с   
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К акво представ-
лява Street Paint-

ing?  
Идеята се е появила 
в Италия през XVI 
век. По това време е 
имало много худож-
ници скитници, кои-
то били наемани да 
работят по катедра-
лите, но след като 
приключвали проек-

тите, нямали с какво 
да се прехранват. За-
почнали да рисуват 
по площадите пре-
димно религиозни 
картини с тухли, кре-
да и активни въгле-
ни. По време на Вто-
рата Световна война, 
изкуството е забраве-
но и затова през 1972 
г в Curtatone, Италия, 
бил организиран 
Първият Междуна-
роден Фестивал за 
рисуване на улицата, 
с цел неговото попу-
ляризиране. Днес, 
години по-късно, 
Street painting-ът се е 
превърнал от улични 
рисунки в 3-измерни 
изображения. 

ДА  ПАДНЕШ В НАРИСУВАНА ДУПКА 

Елица Стоянова 


