
ДНИ НА МОЯ ГРАД - ОКТОМВРИ 2021 

„Нови пазар – творчеството на децата!” 

Ви каним да участвате: 

- Фотоконкурс „Моят град в една снимка”; 

- Категория „Литературно творчество”; 

- Категория „Изобразително изкуство”; 

- Категория „Мултимедия”. 

 

Фотоконкурс „Моят град в една снимка” 

 

За втора поредна година Община Нови пазар организира съвместно с ОХГ 

„Петър Персенгиев” ФОТОКОНКУРС на тема „МОЯТ ГРАД В ЕДНА СНИМКА”. 

Конкурсът отново е с любителски характер  и е посветен на предстоящия празник на 

град Нови пазар. Кметът на града – г-н Георги Георгиев и ръководството на Община 

Нови пазар са повече от впечатлени и удовлетворени от фотосите, взели участие в 

миналогодишния конкурс, и се надяват и тази година участниците да изненадат с нови 

оригинални идеи. Всеки един от участниците има пълната свобода да покаже своето 

виждане за града ни, пречупен през неговия обектив! 

Условия за участие: 

- участието във фотоконкурса е индивидуално; 

- всеки участник има право да се включи с до 3 (три) снимки на фотохартия; 

- размерът на снимките следва да е 10/15 см (стандартен размер) или 20/30 см; 

- краен срок за предаване на снимките 11.10.2021г. /понеделник/ включително; 

- фотографиите се предават лично в сградата на ОХГ „Петър Персенгиев”, 

намираща се на адрес: гр. Нови пазар, ул. „Цар Освободител” № 4, с работно 

време от 09:00ч. до 12:00ч. и от 13:00ч. до 18:00ч.  

Компетентно жури ще определи победителите, както и фотографиите, които да 

бъдат включени в изложбата, посветена на празника на град Нови пазар, организирана 

от ОХГ „Петър Персенгиев” и Община Нови пазар. 

Класиралите се на I-во, II-ро и III-то място ще получат парични награди! 

 

Децата от Община Нови пазар ще могат да вземат участие и в 

няколко категории  за лично творчество! 

 

 



Категория „Литературно творчество” 

Всеки от участниците може да представи със свое стихотворение или есе на 

тема по избор: 

- „Моят град – моята крепост“; 

- „Нови пазар – пътуване в бъдещето”; 

- „Обичам моя роден град“ 

 

Условия за участие: 

Есето трябва да е с обем до 3600 знака,  до 2 стандартни машинописни страници, 

двустранно подравнени, шрифт Times New Roman, 12 пункта. 

За стихотворенията няма ограничение! 

Материалите се изпращат до 11.10.2021г. /понеделник/ включително на имейл: 

p.dimitrov@novipazar.bg 

Категория „Изобразително изкуство” 

На тема „Есен в моя град” участниците могат да творят с материали по избор 

като имат свобода да избират и формата, под който да участват – с рисунка, апликации, 

колажи или други творби! 

Материалите се предават лично до 11.10.2021г. /понеделник/ включително в 

сградата на ОХГ „Петър Персенгиев”, намираща се на адрес: гр. Нови пазар, ул. „Цар 

Освободител” № 4, с работно време от 09:00ч. до 12:00ч. и от 13:00ч. до 18:00ч.  

Категория „Мултимедия” 

Безспорно най-атрактивната категория е „Мултимедия”! Тук участниците могат 

да се включат с кратко видео (с продължителност до 5 минути), презентация влог или 

блог (или друга платформа за споделяне на съдържание) на тема „Моето градче – Нови 

пазар”. В тази виртуална разходка отново очакваме креативност и вдъхновение! Всеки 

участник  има свободата да покаже своите любими места в града, как би ги променил, 

ако има тази възможност или как би искал да изглеждат в бъдеще! 

Възрастовите групи, в които ще бъдат разглеждани творбите във всяка една 

категория са следните: 

- деца до 7 години; 

- ученици I - IV клас; 

- ученици V - VII клас; 

- ученици VIII – XII клас. 
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Връзките към материалите се изпращат до 11.10.2021г. /понеделник/ 

включително на имейл: p.vladimirov@novipazar.bg, за допълнителни 

подробности на тел: 0888068164. 

 

Класиралите се на I-во, II-ро и III-то място ще получат парични награди! 

 

ОЧАКВАМЕ ТВОРЧЕСТВОТО ВИ! 

 

Програма: 

09.10.2021г. от 09:30ч. – Общински турнир тенис на маса за мъже 

пл. „Оборище”, залата за тенис на маса, ет.2 на бившия универсален магазин 

 

11.10.2021г. от 12:30 ч. – Градски стадион 

Общински турнир по футбол V - VII клас 

 

12.10.2021г. от 12:30 ч. – Градски стадион 

Общински турнир по футбол VIII - X клас 

 

13.10.2021г. от 12:30 ч. – Градски стадион 

Общински турнир по футбол XI - XII клас 

 

13.10.2021г. – Общинска художествена галерия „Петър Персенгиев” 

Изложба на тема „Есен в моя град” 

 

14.10.2021г. от 08:00ч. – Православен храм „Св. Петка”, гр. Нови пазар 

Празнична утреня и Св. Божествена литургия 

09:30 часа - Лекоатлетически крос в чест на деня на Нови пазар в Градски парк 

Фотоизложба „Моят град в една снимка” 
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