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                                           ОБЩИНА СИЛИСТРА 

 

ДИРЕКЦИЯ “ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ” 

 

 

ПРОЯВИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ  2022 г. 

 

01.12.2022 г. - 14.02. 2023 г.,  Община Силистра 

Двадесет и втори национален поетичен конкурс „Любовта е пиянство или 

пиянство от любов"- под патронажа на д-р Юлиян Найденов – кмет на Община 

Силистра – www.silistra.bg 

 

01-20.12.2022 г., кутия за картички във фоайе на Общинска администрация 

- Силистра 

Инициатива на Община Силистра и Ученическия парламент „Вълшебна Коледа“ 

за  коледни картички с оригинално послание, които ще бъдат дарени на деца и 

възрастни в неравностойно положение.  

 

01-23.12.2022 г., Народно читалище “Паисий Хилендарски” – с. Айдемир 

“Моята вълшебна Коледа” – конкурс за приказка, стихотворение и рисунка на 

коледна тематика. 

 

01.12.2022 г., 08-14.35 часа, Професионална гимназия по механотехника 

“Владимир Комаров” 

Отбелязване на 1-ви декември – Международен ден за борба със СПИН. 

Изработване на табло и символични лентички за съпричастност към болните от 

СПИН. 

 

01-10.12.2022 г., Народно читалище “Пробуда – 1940” – с. Калипетрово, 

фоайе 

Изложба  ”Коледно предизвикателство” – ръчно изработени коледни сувенири, 

които ще бъдат представени в тематичен кът, посветен на коледните и 

новогодишните празници. 

 

 

05.12.2022 г.,13.00 часа, Народно читалище ”Светлина – 1906“- Смилец 

61 години от създаването на библиотека при Народно читалище ”Светлина – 

1906- Смилец. 

http://www.silistra.bg/
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05.12.2022 г., 14.00 часа, ОУ “Св. св. Кирил и Методий” – с. Калипетрово 

Среща с доц. д-р Димитър Желев от Геолого-географския факултет на 

Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и беседа на тема: „Човешкият 

отпечатък върху природата”.  

 

05.12.2022 г., 17.30 часа, фоайе на Зала на Община Силистра 

Изложба-базар “Никулден” на Школите по изобразително изкуство при ЦПЛР – 

Обединен детски комплекс. 

 

06.12.2022 г., 14.00 часа, Регионална библиотека “Партений Павлович” – 

Филиал 

“Никулден в библиотеката” – тематична литературна среща с читатели. 
 

06.12.2022 г., 16.00 часа, Художествена галерия 

“И светът го обичаше…” – празнично връчване на наградите на областен 

литературен конкурс “За него - живота…”, посветен на Никола Вапцаров, 

организиран от СУ “Н. Й. Вапцаров”. 

 

07.12.2022 г., 10.00 часа, концертна зала на СУ ”Никола Вапцаров” 

Празничен концерт, посветен на рождената дата на поета Вапцаров и патронен 

празник на СУ “Н. Й. Вапцаров”. 

 

07.12.2022 г., 17.00 часа, площад “ Свобода” – гр. Силистра 

Тържество - ритуал “Около елхата”  по запалване на коледно-новогодишните 

светлини. Участват Градски духов оркестър, актьори от Драматично – куклен 

театър – гр. Силистра, Музикална студия „До Ре Ми“. 

 

08.12.2022 г., 17.00 часа, Художествена галерия – първи етаж, дясно крило 

Коледна изложба на Дружеството на художниците от гр. Силистра. 

 

09.12.2022 г., 18.00 часа, Народно читалище “Дочо Михайлов – 1906”– 

Зрителна зала, с. Бабук 

“Най – красивата елха е в нашата гора! Дядо Коледа, ела, да празнуваме сега!” – 

концерт на  ДТС “Гребенци”  с ръководител Николинка Филипова. 

 

 

10.12.2022 г., 17.00 часа, Народно читалище “Пробуда – 1940”, с. 

Калипетрово – зрителна зала 

Коледен концерт с участието на самодейните състави при читалището, танцов 

състав  при НЧ ”Родолюбие – 2006” с. Айдемир и Клуб за автентичен фолклор 

“Васила Вълчева”. 
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10.12.2022 г., 20.00 часа, механа “Добруджанска къща” – с. Калипетрово 

Коледно тържество със самодейците от читалището и гости – участници в 

коледния концерт. 

 

12 – 20.12.2022 г., Народно читалище ”Светлина – 1906- Смилец 

Ателие за изработване на оригинално коледно украшение, съвместно с 

пенсионерски клуб “Здраве”. 

 

13–23.12.2022г.,08.00–14.35 часа, Професионална гимназия по механотехника 

“Владимир Комаров” 

Коледни работилници. 

 

13.12.2022г., 17.30 часа, Художествена галерия  – втори етаж , Зала 13 

Коледен концерт на смесен хор “Седянка” при НЧ „Доростол – 1870“. 

 

14.12.2022 г., 16.00 часа, Народно читалище “Дочо Михайлов – 1906”, с. 

Бабук 

“Зимни вечери в с. Бабук” – седянка. Изработване на коледарски венци и ястия, 

характерни за Коледа. “Що е вино, да е благословено – зима край огнището”, 

срещи в читалището на самодейци. 

 

15.12.2022г., 08.00 часа, Професионална гимназия по механотехника 

“Владимир Комаров” 

Международен ден на правата на човека в 12 клас – тематичен час по 

гражданско образование. 

 

15.12.2022г., 17.00 часа, хотел „Данубе“ 

Церемония по награждаване на 10-те най-добри спортисти на Силистра за 2022 

година 

 

15.12.2022г., 17.30 часа, Зала на Община Силистра 

Празничен концерт на Градски духов оркестър  - Силистра по случай коледно – 

новогодишните празници, с участието на Център за музика и изкуство 

“Мегатон”. 

 

16.12.2022 г., 10.30 часа, Народно читалище “Иван Вазов – 1941” – с. 

Срацимир 

Коледна работилница – изработване на коледарски венци, сурвакници и 

новогодишни картички. 

 

16.12.2022 г. Спортно училище “Дръстър”, стол на училището 

10 – те най – добри спортисти от Спортно училище “Дръстър” гр. Силистра за 

2022 г. 
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16.12.2022г., 18.00 часа, Зала на Община Силистра 

Коледен концерт на Балет „Аксел“ при ЦПЛР – Обединен детски комплекс. 

 

17.12.2022г., 10.00 часа, Зала на Община Силистра  

“Стани нине, господине” – XXVI -ти Фестивал на коледарските групи,  Силистра 

2022. Участват коледарски групи от община Силистра. Кулинарна изложба с 

добруджански ястия, посветена на Бъдни вечер. 

 

17.12.2022г., 10 – 14 часа, площад “Свобода” – гр. Силистра 

„Коледа за всяко дете” – коледен благотворителен базар, организиран от ДГ 

”Иглика”. 

 

18.12.2022 г., 18.00 часа, Зала на Община Силистра 

Празничен концерт на ОУ “Св. св. Кирил и Методий” – гр. Силистра. 

 

19.12.2022г., 14.00 часа, Регионална библиотека “Партений Павлович” – 

Филиал 

“Коледните обичаи в литературата” – празник за 4 ”в” клас  от ОУ „Св.Св. Кирил 

и Методий” и изработване на коледарски венци.   

 

19.12 – 23.12.2022 г., 15.30 часа – 17.00 часа, ОУ “Иван Вазов” 

Коледни тържества по график, 10.20 – 10.40 часа:  Благотворителен коледен 

базар 

 

19.12.2022 г., 18.00 часа, Зала на Община Силистра 

Коледен концерт на Музикална студия “ДО РЕ МИ” и Балет b2 

 

19 – 30.12.2022г. , Народно читалище ”Светлина – 1906- Смилец 

Конкурс на тема “Вълшебна Коледа” – изложба на детски рисунки. 

 

20.12.2022г., 14.00 часа, Регионална библиотека “Партений Павлович” – 

Филиал 

“Игнажден” – начало на традиционните коледни празници. Среща с читатели на 

библиотеката   

                                       

22.12.2022г., 16.00 часа, Регионална библиотека “Партений Павлович” – 

Филиал 

Коледно тържество с децата от клуб “Любопитко”.                                                       

 

22.12.2022г., 17.00 часа, Художествена галерия – втори етаж, зала 13 

Коледен концерт на клуб “Амадеус” с ръководител Грета Дачева. 
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22.12.2022 г.,  18.30 часа, Зала на Община Силистра 

Концерт „Коледна феерия“ на Балет “Лиденс” при  Народно читалище 

“Доростол – 1870”. 

 

23.12.2022г.,15.00 часа, Народно читалище “Паисий Хилендарски” – с. 

Айдемир – в сградата на читалището 

Коледно тържество. 

 

24.12.2022г.,19.00 часа , Народно читалище ”Светлина – 1906- Смилец” 

“Дядо Коледа пристига” – празнично детско тържество с подаръци. 

 

25.12.2022г.,11.30 часа, Народно читалище “Дочо Михайлов – 1906”, площад 

на с. Бабук 

“Стани нине, господине, че ти идем добри гости…” – пресъздаване на народния 

обичай коледуване. Празничен концерт на площада на селото. 

 

29.12.2022г.,19.00 часа, Народно читалище ”Светлина – 1906- Смилец” 

“Тиха нощ” – новогодишно парти за населението на селото. 

 

31.12.2022г., 23.30 часа,  Народно читалище “Дочо Михайлов – 1906”, център 

на с. Бабук 

“Тиха нощ, свята нощ!” – Новогодишна наздравица.  

 

01.01.2023 г., 00.30 часа, Народно читалище “Паисий Хилендарски “ – с. 

Айдемир 

“Да е мирна и честита!” – посрещане на Новата 2023 г. 

 

01.01.2023 г., 00.45 часа, площад „Свобода“ в гр. Силистра 

„Мирна и честита 2023 година!“ - новогодишно тържество с участието на 

народната певица Ивелина Димова – гласът на Добруджа, празнична заря и 

оркестър „Истър“.  
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ПРОГРАМА НА ДРАМАТИЧНО-КУКЛЕН ТЕАТЪР-СИЛИСТРА ЗА 

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2022 г. 

 

 

ПРОГРАМА ЗА ДЕЦА 

 

 3 декември, събота, 11.00 ч.  

„Страшната планина“ - гостува Държавен куклен театър – Търговище 

 

7 декември, сряда, 17.00 часа, площад „Свобода“ 

Тържество - ритуал “Около елхата”  по запалване на коледно-новогодишните 

светлини. Участват Градски духов оркестър, актьори от Драматично – куклен 

театър – гр. Силистра, Музикална студия „До Ре Ми“. 

 

10 декември, събота, 11.00 ч. 

„Дядовата ръкавичка” 

 

Цена на един билет за детските представления – 5 лв. 

 

17 декември, събота, 11.00 ч.  

„Коледа в гората” – ПРЕМИЕРА – Коледен спектакъл, подарък за всички деца от 

Младежката организация на ПП ГЕРБ – вход свободен 

 

ПРОГРАМА ЗА ВЪЗРАСТНИ 

 

8 декември, четвъртък, 19.00 ч. 

„ЧУДО” – От Иван Радоев. ВТОРА ПРЕМИЕРА. 

 

15 декември, 19.00 часа 

„Откога те чакам” – авторски спектакъл на Орлин Дяков 

Цена на един билет – 10 лева 
 


