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В Е С Т Н И К  ДНЕС 

ТВ ПРОГРАМА 

ЧАСЪТ НА  

НОВИ ПАЗАР 

СК “ПРИМА” НОВИ ПАЗАР В 
“БЪЛГАРИЯ ТЪРСИ ТАЛАНТ” 

Интервю с треньора на СК “Прима” Румен Левски  на стр. 4 >> 

Скъпи съграждани! 

С огромно уважение към всеки от 

Вас отправям искрените си  

пожелания за празнични дни,  

изпълнени с много усмивки и  

взаимна обич! 

Нека Великден ни зареди с нови  

надежди, търпение и вяра 

в по-добрия ни утрешен ден! 

Георги Георгиев  

Кмет на Община Нови пазар  

ЧЕСТИТ ВЕЛИКДЕН! 

Бъдете здрави и се  

радвайте на споделеното 

човешко щастие! 

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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ОНЛАЙН МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО 

В  16-то издание на на-
ционалния Маратон на 
четенето, организиран 
от ББИА от 2 до 23 ап-
рил, се включи и ЧБ 
“Иван Радов“, като ор-
ганизира “Онлайн ма-
ратон на четенето“. В 
него взеха участие уче-
ници от СУ "Хан Испе-
рих" и СУ "Васил Левс-
ки" от град Нови пазар. 

Всеки клас изпрати ви-
део и снимка, в които 
учениците четат люби-
мите си приказки и 
стихчета. 

Децата участ-
ваха с удовол-
ствие в тради-
ц и о н н а т а 
инициатива.  

Със светов-
ния ден на 
книгата - 23 
април, завър-
ши Марато-
нът  на чете-
нето.  

Благодарим на 
всички начални 
учители,  които 
приеха нашата 
покана да се 
включат със 
своите прекрас-
ни класове.  
 

"Когато четем заедно, 
изграждаме нови свето-
ве за децата.” 

“Когато четем заедно,  
създаваме мостове по-
между си.“ 

2 “а” клас от СУ “Хан Исперих”  
с кл. р-л Ралица Григорова 

1 “б” клас от СУ “Хан Исперих”  
с кл. р-л Мария Канева  

1 “а” клас от СУ “Хан Исперих”  
с кл. р-л Дидка Янчева  

4 “а” клас от СУ “Хан Исперих”  
с кл. р-л Денка Сейкова 

3 “б” клас от СУ “Хан Исперих”  
с кл. р-л Таня  Владова  3 “а” клас от СУ “Хан Исперих”  

с кл. р-л Лилия Вичева 

2 “б” клас от СУ “Хан Исперих”  
с кл. р-л Десислава Иванова 

4 “б” клас от СУ “Хан Исперих”  
с кл. р-л Жанета Веселинова 

Продължава на стр. 3 >> 
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1 “б” клас от СУ “Васил Левски”  
с кл. р-л Станка Стоянова 

3 “б” клас от СУ “Васил Левски”  
с кл. р-л Грета Чилиева 

2 “б” клас от СУ “Васил Левски”  
с кл. р-л Ани Кръстева 

4 “а” клас от СУ “Васил Левски”  
 с кл. р-л Мариела Енчева 

4 “в” клас от СУ “Васил Левски”  
с кл. р-л Йорданка Иванова 

2 “в” клас от СУ “Васил Левски”  
с кл. р-л Марияна Вълканова 

1 “а” клас от СУ “Васил Левски”  
с кл. р-л Иванка Петкова 

3 “в” клас от СУ “Васил Левски”  
с кл. р-л Траянка Иванова 

4 “б” клас от СУ “Васил Левски”  
с кл. р-л Гергана Евлогиева 

3 “а” клас от СУ “Васил Левски”  
с кл. р-л Надежда Атанасова 
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С п о р т е н  к л у б 
“Прима” получиха 4 
ДА за прекрасния 
батон туърлинг 
спектакъл, който из-
несоха на сцената на 
“България търси та-
лант”! За успехите 
на спортен клуб 
“Прима”,  за тяхното 
начало, разказва тех-
ният треньор Румен 

Левски. 

От кога съществува 
С п о р т е н  к л у б 
“Прима” град Нови 

пазар? 

Започнахме с моята 
съпруга Маргрета 
Левски като мажоре-
тен състав още през 
2005 г. Като Спортен 
клуб съществува от 11 
години. Оттогава ре-
довно участваме в на-
ционални и европейс-
ки фестивали и състе-
зания, като винаги сме 
заемали призови мес-
та. 

Как успявате сам да 
се справяте с тре-
ньорството, след ка-
то имате и допълни-

телна работа? 

Когато имаш желание, 
се намира и начин. 

Срещам разбиране от 
ръководството на 
фирмата, в която ра-
ботя. В дните за тре-
нировка съм с намале-
но работно време. 
Благодарение на тях-
ното разбиране успя-
вам да провеждам тре-
нировките и да се под-
готвяме за състезание. 

Къде провеждате 

тренировките? 

Тренировките провеж-
дам където намеря. По 
принцип в училищни-
те салони. Много чес-
то тренираме и навън 
при хубаво време. 
Много съм благодарен 
на Директорката на 
ОУ “Хан Исперих“  
г-жа Добрева и на зам.
- директора г-жа Тене-
ва, които ми позволя-
ват безпрепятствено 
да ползвам тяхната 
база. Същото се отна-
ся и за Директорката 
на ОУ“ Васил Левски“ 
г-жа Ангелова, която 
също застана зад нас, 
като ни предостави 
училищния салон. 

Блестящо се предста-
вихте в „България 
търси талант”. Кол-
ко време се подгот-

вяхте? 

За участие в предава-
нето „България търси 
талант“ тренирахме от 
лятото на 2020г.  

Когато беше обявена 
датата за явяване на 
кастингите... трени-
рахме всеки ден.  

Това бяха най -
трудните тренировки, 
защото всичко беше 
затворено и трениров-
ките бяха забранени. 

След участието си в 
„България търси та-
лант” можем ли да 
кажем, че расте едно 
много талантливо 
поколение в Нови 

пазар. 

Дали расте талантливо 
поколение в Нови па-
зар... не мога да кажа 
точно. В малкия град 
отлива на ученици 
след 7 клас към Шу-
мен ни лишава от ка-
чествените деца. Об-
разованието там, по 
мое мнение, не е по- 
добро от това в Нови 
пазар. Като погледна 
какво правим ние и 
спортистите от бойни-
те клубове, може да се 
каже, че расте едно 
талантливо поколение 
в спортно отношение. 

Разкажете ни малко 
за работата с най-
малките мажоретки. 
Кое е най-трудното и 
кое е най-приятното 
при работата с мал-

ките деца? 

В работата  си с най-
малките мажоретки не 
срещам големи труд-
ности. С тях се изиск-
ва най-вече търпение 
и постоянство. Старая 
се да обяснявам по 
елементарно, да съм 
позитивен и да не се 
карам, както правя с 
големите. Това не оз-
начава, че не съм 
взискателен и към тях. 
През есента на 2021 г. 
завършвам “ Физичес-
ко възпитание и 
спорт”, което също ще 
ми помогне в работата 
ми с малките мажо-
ретки. 

Какви са амбициите 

Ви като треньор? 

Амбициите ми са да 
задържим нивото, на 
което се намираме в 
момента. Трябва да 
защитаваме европейс-
ката титла от Италия. 
Много е лесно да 
стигнеш върха, но по- 
трудно е да се задър-
жиш там. Това го пов-
тарям почти на всяка 
тренировка на децата. 

Какво си пожелава-

те? 

Пожелавам си да съм 
здрав, да имам силите 
и да продължим заед-
но с моите деца  да 
носим славата на мал-
кия и обичан от мен 
Нови пазар. 

 

П о ж е л а в а м  В и  

здраве и успех! 

РУМЕН ЛЕВСКИ: “РАСТЕ ЕДНО ТАЛАНТЛИВО 
ПОКОЛЕНИЕ В СПОРТНО ОТНОШЕНИЕ” 
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В ход е процедура за 
частични и текущи 
ремонти на част от 
улиците в община Но-
ви пазар. 

“Финансирането е из-
цяло от бюджета на 
общината, а общата 
стойност на проекта е 
240 608 лева, без 
ДДС. 

На първи етап ще се 
започне с текущи ре-
монти на паркоместа-
та, които са в междуб-
локовите пространст-
ва. По предварителна 
оценка, общата площ 
за ремонтиране на те-
риторията на град Но-
ви пазар е 2 777 квад-
ратни метра. 

Отделените средства 
са на стойност 83 000 
лева. Включени са 
улиците: „Ст. Кара-

джа“ 48, Чавдар вой-
вода“ 3 и 5, „Васил 
Левски“ 7 и 9 (карето 
м е ж д у  у л и ц и 
„Бузлуджа“ и „Гоце 
Делчев“), „Ангел Ан-
гелов – Дядото“, Коо-
перативен пазар, 
„Бреза“, както и пар-
кинга около общинс-
кия пазар, ул. „Хаджи 
Димитър“,  

„ П .  Е в т и м и й “ 
„Раковски“ 2, прост-
ранството зад пощата, 
„Любен Каравелов“ и 
„Бачо Киро“ 2, пар-
кинга на Бърза по-
мощ, „Христо Смир-
ненски“ 29. 

Предвидените за из-
пълнение дейности са: 

Фрезоване на пътна 
асфалтова настилка с 
фрезовъчна машина. 

Изкоп за локални ре-
монти. 

Извозване на отпадъ-
ци до депо. 

Доставка и полагане 
на трошен камък за 
възстановяване на 
участъци с компроме-

тирана основа /
локални ремонти/. 

Направа на битумен 
разлив. 

Доставка и полагане 
на плътна асфалтова 
смес с дебелина на 
асфалтовата настилка 
4 см в уплътнено със-
тояние. 

Фугиране с битум на 
контактните зони 
между съществуващи 
и нови асфалтобето-
нови настилки. 

На втори етап ще се 
извършат частични 
ремонти на улици в 
селата Стан, Миров-
ци, Правенци и Зайчи-
но Ореше. Отделените 
средства за тези села 
са 157 608 лева. 

Частична рехабилита-
ция ще се извърши на 
ул. „Г. Димитров“  
с. Стан, ул. „Ст. Му-
раданларски“ с. Ми-
ровци, ул. „Д. Пет-
ров“ с. Зайчино ореше 
и ул. „Христо Ботев“ 
с. Правенци. 

Предвидените за из-

пълнение дейности са: 

Фрезоване на пътна 
асфалтова настилка с 
фрезовъчна машина. 

Извозване на отпадъ-
ци до депо. 

Направа на битумен 
разлив. 

Доставка и полагане 
на неплътна асфалто-
ва смес с различна де-
белина на асфалтовата 
настилка. 

Доставка и полагане 
на плътна асфалтова 
смес с дебелина на 
асфалтовата настилка 
4 см в уплътнено със-
тояние. 

Фугиране с битум на 
контактните зони 
между съществуващи 
и нови асфалтобето-
нови настилки. 

Очаква се процедура-
та да завърши до края 
на месец май, а ре-
монтните дейности да 
започнат веднага, при 
благоприятна метео-
рологична обстанов-
ка.“  

ЗАПОЧВАТ  ЧАСТИЧНИ И ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА  
УЛИЦИ И ПАРКИНГИ В ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР  

ГРАФИК ЗА ПОЛАГАНЕ НА ФРЕЗОВАН АСФАЛТ НА КОМПРОМЕТИРАНИ  

УЧАСТЪЦИ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА В ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР 

Община Нови пазар 
ще започне ремонтни 
дейности на участъци 
от уличната мрежа, 
които са силно комп-
рометирани и опасни 
за водачите на МПС. 

График по населени 
места и дати за изпъл-
нение:  

23 – 30 април 2021 г.      

с. Енево -  
ул. „Ален мак” 

01 – 31 май 2021 г.   

с. Стан -  
ул.  „Владимир Заи-
мов”, ул. „Стефан Ка-
раджа”, ул. „Хан 
Крум” 

с. Зайчино ореше - 
 ул. „Цар Борис”,  

гр. Нови пазар -  
ул. „Промишлена” 

За следните улици ще 
бъде съставен допъл-
нителен график в рам-
ките на 2021 година, 
след приключване на 
горните обекти: 

01 – 30 юни 2021 г.   

гр. Нови пазар -  
ул. „Лебед”,  
ул. Чаталджа”,  
ул. „Охрид”,  
ул.” Голо бърдо”,  
ул. „Мизия”,  
ул. „Юрий Венелин”, 
ул. „Сливница”,  
ул. „Родопи”. 
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ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР  СЪС СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ  

В СОЦИАЛНАТА СФЕРА 
Община Нови пазар 

спечели поредния 

проект в социалната 

сфера по процедура 

BG05M9OP001-6.002 

“Патронажна грижа 

+”, „Патронажна гри-

жа+ в Община Нови 

пазар” на стойност 

403 171, 45 лв. Пред-

стои сключване на 

административен до-

говор с договарящия 

орган. Продължител-

ността на проекта е 

14 месеца, като соци-

алните услуги ще се 

предоставят в рамки-

те на 12 месеца, ин-

формират от инсти-

туцията. 

Проектното предло-

жение предвижда 

предоставяне на ин-

тегрирани социално-

здравни услуги за 

лица с увреждания и 

лица в риск, във 

връзка с ограничава-

не разпространение-

то и преодоляване на 

последиците  от 

COVID-19. 

Проектът ще даде 

възможност да се 

осигури изграждане 

на мрежа от услуги в 

домашна среда и ще 

осигури предоставя-

нето на почасови мо-

билни  здр авн о -

социални услуги по 

домовете за лица с 

увреждания и възрас-

тни хора над 65 г. в 

невъзможност за са-

мообслужване. Съоб-

разно индикативния 

брой потребители 

определени за всяка 

община за включване 

в проекта се пред-

вижда минимум 54 

лица да ползват ин-

тегрираната социал-

но – здравна услуга. 

Второто направле-

ние, по което ще се 

изпълняват дейности 

е свързано с подпо-

магане на социални-

те услуги на терито-

рията на общината, 

като е предвидено 

следното: 

• осигуряване на лич-

н и  п р е д п а з н и 

средства на персона-

ла в социалните ус-

луги; 

• въвеждане на мерки 

за дезинфекция на 

сградния фонд на 

социалните услуги, 

делегирани от дър-

жавата дейности; 

• тестване на персо-

нала и на потребите-

лите на социалните 

услуги, делегирани 

от държавата дейнос-

ти за COVID-19 при 

нужда; 

• осигуряване на 

компютърна техника 

с цел адаптиране и 

приспособяване на 

средата на социални-

те услуги, делегира-

ни от държавата дей-

ности в контекста на 

въведените ограни-

чения в резултат от 

епидемичната обста-

новка и осигуряване 

на възможности за 

тяхното предоставя-

не дистанционно 

(онлайн консултира-

не). 

Предвижда се да се 

назначи следния пер-

сонал: 

По направление 1: 

координатор, социа-

лен работник, шо-

фьор, медицински 

сестри-2 бр. на тру-

дови договори 4 ч., 

санитари – 6 бр, пси-

холог и социален ра-

ботник на гражданс-

ки договор. 

По направление 2 се 

предвижда да се наз-

начат: 18 чистач/

хигиенисти, които 

ще бъдат разпределе-

ни в наличните соци-

ални услуги в общи-

ната делегирани от 

държавата дейности. 
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Инициативата е от 

общинското ръковод-

ство, която ще реши 

един стар проблем. 

Всеки жител на общи-

ната, ще има възмож-

ност да  се отърве от 

непотребните си ме-

бели, като се свърже 

със служител на об-

щината и направи уст-

но заявление. 

График и условия: 

Извозването на непот-

ребните мебели, ще се 

осъществява всеки 

вторник, без празнич-

ните и почивни дни. 

Желаещите да се въз-

ползват от услугата, 

трябва да направят 

устна заявка на теле-

фони: 0882 02 00 33 

или 0988 53 36 55 и 

уточнят: адреса, вида 

и големината на мебе-

лите. 

Важно: Всеки граж-

данин, заявил тази 

услуга, трябва да си 

осигури помощници 

за натоварването на 

мебелите на осигуре-

ното от общината 

превозно средство! 

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР  ЩЕ ОСИГУРИ ЗА ГРАЖДАНИТЕ  

ИЗВОЗВАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МЕБЕЛИ 

БОЛНИЦАТА В НОВИ ПАЗАР ПОЛУЧИ   

ОЩЕ 2 КИСЛОРОДНИ КОНЦЕНТРАТОРА 

Община Нови па-

зар закупи и пре-

достави на ковид 

отделенията в бол-

ницата ни още два 

кислородни кон-

центратора. Живо-

тоспасяващите ма-

шини са на обща 

стойност 7200 ле-

ва. 

„Отново благодаря 

на общината, в ли-

цето на кмета и да-

рителската кампа-

ния, която беше 

проведена преди 

няколко месеца. 

Новите кислород-

ни концентратори 

ще са ни от изклю-

чителна помощ. С 

тези два апарата 

станаха общо чети-

ри“, коментира  

д-р Хамди Авджъ. 

„Много, много 

благодаря“, завър-

шва д-р Авджъ. 
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ЦВЕТНИЦА В НОВИ ПАЗАР 
Всяка година празникът 

Цветница, наричан още Връб-

ница, привлича малки и голе-

ми с разнообразната програ-

ма от местни групи и изпъл-

нители. 

По традиция, в този прекра-

сен ден, десетки жители на 

Нови пазар се събраха и 

заиграха под ритмите на 

българската музика. 

А организатори на Ве-

ликденските празнични 

дни, пак по традиция, са 

НЧ „Христо Ботев” и 

Община Нови пазар. 
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“ДВИЖЕНИЕТО Е ЗДРАВЕ, СИЛА  
И ДОБРО НАСТРОЕНИЕ” 

В ЦОП - Нови пазар 

се реализира програ-

ма „Движението е 

здраве, сила и добро 

настроение“ за изг-

раждане на здравос-

ловни хранителни и 

двигателни навици у 

децата потребители.  

От началото на месец 

февруари в груповата 

работа се включи сту-

дентката Десислава 

Недялкова, която за-

вършва VIA Univer-

sity College, Дания,  

Отдел за Глобална 

Диетология и Здраве.  

Като специалист по 

диетология тя предс-

тави следните теми: 

вредата от затлъстява-

нето, примерно здра-

вословно седмично 

меню,  примерни 

ежедневни упражне-

ния и рецепти за здра-

вословни храни. 

РЕЦЕПТА ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ 

Овесени бонбони Хелгрюнскулер (Havregrynskugler) 

 

- Фини овесени ядки - около 150-200мл в мензура 

- 200g стафиди 

- 3 супени лъжици какао на прах 

- Ванилия, 2 пакетчета 

- Кокосови стърготини, около 100мл в мензура 

 

1. Накиснете стафидите в гореща вода за около поло-

вин час. 

2. В блендер, или чаша на пасатор, изсипете стафидите 

с 3-4 супени лъжици от водата, в която са били накис-

нати. Добавете към тях какаото и ванилията и пасирай-

те, докато получите гладка смес. 

3. Пресипете сместа в купа и постепенно добавяйте към нея овесените ядки, като бъркате 

постоянно. Овесените ядки поемат много течност, така че 150мл в мензура може да са 

достатъчни. 

4. Оставете сместа за около 10 минути в хладилника. След това започнете да я овалвате 

на топчета - ако "тестото" не е достатъчно стегнато, добавете още малко овесени ядки. 

5. След като направите тестото на топчета, оваляйте всяко едно в кокосови стърготини 

или фино накълцани лешници или бадеми. 

Център за обществена подкрепа —

Нови пазар 
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КНИГИ ОТ АВТОРКАТА  

Ивинела Самуилова е 

един от най-популярните 

и обичани съвременни 

български писатели. Вся-

ка нейна книга е отличена 

с най-важната от всички 

награди – любовта и приз-

нанието на читателите. 

Ивинела Самуилова е родена през 1971 г. в град 

Севлиево. Завършила е езикова гимназия и има 

магистърска степен по “Богословие”. Творчес-

ките ѝ търсения са насочени към вътрешния 

свят на човека и отношенията му с Бог, света и 

ближните. Освен като писател, през последните 

години „богословката с талантливо перо“, както 

я наричат, се наложи и като преводач от испан-

ски и английски език. Сред отличията, получе-

ни от авторката от името на читателите, са пър-

во и второ място в националния конкурс 

„Книгата, която ме вдъхновява“, призът 

„Носител на всенародната любов“, четвърто 

място в националната литературна надпревара 

„Моята любима книга“ и голямото признание 

„Любима книга на България“.  

Във връзка с изпълне-

ние на проект, свър-

зан с фолклора, глав-

ната героиня на рома-

на попада в малка ма-

хала в Балкана. Там 

среща баба Жива и 

отношенията им ста-

ват близки, като меж-

ду баба и внучка. Ба-

ба Жива не е много 

„учена“, но притежа-

ва неподправена мъд-

рост. Нейните възгле-

ди, разкази и спомени 

за миналото разкри-

ват един различен 

свят, в който хората 

тачат народните тра-

диции и обичаи и па-

зят българския дух.  

“ЖИВОТЪТ МОЖЕ ДА Е ЧУДО” 
Ади от малка безре-

зервно вярва, че живо-

тът ѝ ще е необикно-

вен. Постепенно оба-

че, както се случва с 

всички нас, зацикля в 

рутината на ежедне-

вието. Загубила връз-

ка със себе си, Ади 

смята, че само ако от-

крие Призванието си, 

ще успее да осмисли 

съществуването си. 

Тогава среща по-

особения психолог 

Алексей, който ѝ по-

мага да погледне на 

себе си и на живота си 

под различен ъгъл. 

Ади осъзнава, че пов-

лечена от своите стра-

хове, вярвания и 

(пред)убеждения, е 

загубила истинската 

си самоличност. Раз-

казана по автентичен 

и затрогващ начин, 

историята на Ади за 

търсенето на Смисъла 

олицетворява живота 

на голяма част от хо-

рата днес – живот, ог-

раничен от социума.  

МЕСЕЦ НА ИВИНЕЛА САМУИЛОВА 

“БАБО РАЗКАЖИ МИ СПОМЕН” 



Страница 11 Брой  4 (4),  април - май 2021 г. СЪБИТИЯ 

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 

 

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР 

ОРГАНИЗИРА ФОТОКОНКУРС НА ТЕМА: 

“ВЕЛИКДЕН В МОЯ ДОМ“ 

 

Условия за участие: 

- Всеки участник има право да се включи с до 3 (три) снимки; 

- Фотографиите се изпращат на имейл адрес  p.genova@novipazar.bg ; 

- Краен срок за изпращане на снимките - 01.05.2021 г. 

ТВ програма 

“Часът на Нови 

пазар“ се излъчва поне-

делник, сряда и петък от 

18.00 часа по кабелната 

телевизия, на мястото на 

“Фолклор ТВ” от анало-

говия сигнал. 

ТВ ПРОГРАМА 

ЧАСЪТ НА  

НОВИ ПАЗАР 

ЧИТАЛИЩНА БИБЛИОТЕКА “ИВАН РАДОВ” 

 ГРАД НОВИ ПАЗАР 

10 – 14 май 2021 г. 

Дни без такси и глоби 

 

10 май 2021 г.  от 17.30 ч., камерна зала на читали-

щето -  Среща – разговор с писателката Ивелина 

Радионова 

 11 май 2021 г. – Ден на библиотекаря 

12 май 2021 г. – “ВЕЧЕ СМЕ ЧИТАТЕЛИ” –  

приемане на децата от първи клас от СУ “Васил  

Левски”  за читатели на детски отдел на библиотеката 

12 май 2021 г. -  от 16.00 ч., ОХГ “Петър Персенгиев” –  

Награждаване на децата от конкурса за детска рисунка 

“МОЯТ ШАРЕН ВЕЛИКДЕН” и откриване на изложба в 

галерията 

13 май 2021 г. –– “ВЕЧЕ СМЕ ЧИТАТЕЛИ” – приемане на деца-

та от първи клас от СУ “Хан Исперих” за  

читатели на детски отдел на библиотеката 

14 май 2021 г. – Библиотекар за един ден 
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ИВЕЛИНА РАДИОНОВА ЩЕ  
ГОСТУВА В БИБЛИОТЕКАТА 

Писателката Ивелина 

Радионова е от град 

Провадия. Тя е подчини-

ла произведенията си на 

българщината, патрио-

тизма и възхищението 

от героичността, мъд-

ростта и устойчивост-

та на народа ни и изпол-

зва щедро красивите 

стари и позабравени 

български думи. Писа-

телката има издадени 

11 книги. Нейни стихове 

са публикувани в редица 

сборници, вестници и 

списания, а няколко са 

превърнати в песни. Тя е 

носител на няколко ли-

тературни награди, сред 

които е и отличие за 

цялостно творчество, 

посветено на България.  

 

Здравей, Иве! Радвам 

се, че ще ни гостуваш 

в националната биб-

лиотечна седмица на 

10 май. Имаш много 

почитатели в нашия 

град.  

Творците, както и 

всички, сме притис-

нати от пандемията. 

Не можем да разгър-

нем напълно себе си. 

Как успяваш да съх-

раниш вдъхновение-

то си в тези  времена? 

Бих искала първо да 

благодаря за поканата! 

Аз съм човек като 

всички останали. По-

някога душата ми се 

люшка между отчаяни-

ето и надеждата, меж-

ду мрака и светлината. 

Но си казвам „И това 

ще мине”, за да мога 

да продължа напред. В 

такива моменти пог-

леждам небето, осъз-

навайки, че за всичко 

си има причина и че 

винаги се намира път. 

Успявам да пиша 

единствено, защото 

черпя вдъхновение от 

любовта, скрита дъл-

боко в мен. 

Чувстваш ли се като 

затворник в това из-

вънредно положение? 

Не, не се чувствам в 

изолация. Натъжава ме 

това, че не мога да 

виждам толкова често, 

колкото ми се иска 

приятелски очи. 

В произведенията ти 

се откроява силно 

патриотичното, род-

ното, свидното. Осо-

бено ме впечатляват 

Родопските ти моти-

ви в тях. Не е тайна 

на никого, че имам 

слабост към тези въл-

ш е б н и  м е с т а .  

С кое теб те плени 

Родопа планина? Кое 

те извади извън сама-

та теб и си каза: 

“Това е моята магия, 

ще пиша чрез нея, за 

нея?” 

Така е, старая се да 

утвърждавам вечното 

и непреходното чрез 

ценностите от минало-

то. Въпреки, че съм 

рожба на 21 век, по 

изказ се доближавам 

до нашенския фолк-

лор, за да събудя топ-

лината и копнежа по 

една отминала епоха, в 

която дълг, чест и мо-

рал са били поставяни 

на пиедестал. 

Родопа е планина с ду-

ша, планина на силни-

те и най-подходящото 

място, чрез което да 

покажа, че когато ни 

водят блага дума и 

добро сърце... са без 

значение пол, възраст 

и религия. 

Реални ли са истори-

ите, които разказваш 

в “Алтъна” и “Йова 

разказва”? 

Някои от историите в  

„Йова разказва“ съот-

ветстват на реалност-

та. Това важи с пълна 

сила за повестта „ Ал-

тъна“ и продължение-

то ѝ „Обич“. Художес-

твена измислица и ис-

тина се преплитат като 

тънки медни нишки, 

дотолкова, че читате-

лите започват да се 

чудят къде е поставена 

границата на реалност-

та.  Този похват полз-

вах и в следващия си 

сборник с разкази 

„Писано с огън“. С ра-

дост бих искала да 

споделя, че един от 

разказите в него, а 

именно „Рада“ е напи-

сан по действителен 

случай, преди Осво-

бождението,  като 

действието се развива 

в гр. Плиска.  

Какво ще предста-

виш на новопазарс-

ката публика на 10 

май? 

Ще презентирам кни-

гите си „Писано с 

огън“ и „Цвете за теб“, 

като се надявам думи-

те ми отново да бъдат 

топло приети. 

Книгите са… 

Според мен книгите са 

носители на секретен 

код, който прониква 

дълбоко в човешкото 

съзнание, отключвай-

ки  мъдрост от отко-

лешни времена. Вяр-

вам, че съществува не-

видима духовна матри-

ца, която се предава 

през поколенията. 

Твоето послание към 

нашите читатели… 

На първо място нека са 

здрави, за да бъдат 

силни да вървят нап-

ред! Нека не забравят, 

че са българи и че 

имат с какво да се гор-

деят! 


