
 
ОБЩИНА СИЛИСТРА 

 
ул. “Симеон Велики” № 33    (086) 82 42 43   Факс: (086) 82 33 43 
7500 Силистра     e-mail: mayor@silistra.bg; www.silistra.bg 

   
                     ОБЩИНА СИЛИСТРА 

                   ДИРЕКЦИЯ  „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ”                                                

               Коледна звезда за Силистра 
 
01.12.-23.12. 2016 г.                ►”Бяло Рождество” -  изложба на детски рисунки  
РБ „П. Павлович” 
I-ви етаж 
 
01.12.,17.00 ч.                         ►Награждаване на отличените творби от конкурса за детска рисунка на тема     
РБ „П. Павлович”                    „Бяло Рождество” 
Зала  „Диоген Вичев” 
 
 

      01.12.-04.12. 2016 г.               ►Републикански турнир по спортна стрелба с пневматично оръжие 
 Комплекс                                   в закрит стрелбищен комплекс „Снайпер 92” 
 „Снайпер 92” 
 
 
02.12. – 20.12.2016 г.              ►„ Коледни вълшебства - подаръци за всички”–изложба на Група за ръчни      
РБ „П. Павлович”                      творби и декупаж – Силистра 
I-ви етаж 
Откриване: 02.12., 17.00 ч. 
 
 
02.12. – 23.12.2016 г.              ► „Коледна приказка”-  изложба с материали от фонда на библиотеката 
РБ „П. Павлович”                       
ІІ-ри етаж  
 
02 .12., 17.00 ч.                       ►Изложба – избрани творби от фонда на Художествена галерия Силистра,    
 Художествена галерия            показани  на гостуващата изложба в гр. Тутракан                
 
 
                        
05.12.–06.12.,14.30 ч..             ►Общински коледен турнир по баскетбол за ученици под мотото  
Спортна зала „Дръстър”          "Здравето е ценно! Живей активно в свят без наркотици!" 
  
 
05.12., 17.30 ч.                         ►Изложба „Никулден–детско приложно изкуство“с творби на участници   
Фоайе                                           от школи по изобразително и приложно изкуство при Обединен детски   
Зала  Община Силистра           комплекс  
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06.12., 17.00 ч..                        ►Лекция от семинара „ Училище за родители”, организиран от фондация                 
РБ „П. Павлович”                          „Грижа за здравето” 
Зала  „Диоген Вичев” 
 
 
06.12., 17.30 ч.                         ►„Около елхата” – площадно тържество  по  запалване на   
Площад „Свобода”                    Коледно-новогодишните   светлини  
/Зала Община Силистра/ 
 
      
07.12., 9.00 ч.                           ►Празнуване на  патронния празник на Средно общообразователно               
СОУ „Н. Й. Вапцаров”              училище "Никола Й. Вапцаров     
 
_____________________________________________________________________________________________  
 
 07.12., 17.00 ч.                         ►Празничен концерт „Градски духов оркестър и приятели” С участието          
 Зала  Община Силистра           на Детска музикална  студия „ДО РЕ МИ”, Клуб по спортни танци      
                                                        „Елеганс” и Танцов ансамбъл „Ритъм” при Народно читалище „Св.св.    

                                                            Кирил и Методий”   
    

 
08.12., 17.00 ч.                         ►Представяне на новата  книга „Мисли споделени” 
РБ „П. Павлович”                      на Димитрина Христова 
Зала  „Диоген Вичев” 
 
  
09.12., 15.00 ч.                         ►“Зимни вечери в с.Бабук”-седянка с изработване на коледарски венци и          
Читалището                                ястия,  характерни за Коледа 
с. Бабук 
 
  
09.12. 19.00 ч.                           ►„Скъпа Елена Сергеевна“ - постановка на театрално  студио „Питър Пан“    
Куклен театър                             при  ПГСУАУ „Атанас Буров“, по инициативата  "Заедно по-добри"  
                                                        на Експертен регионален съвет по проблемите на  домашното насилие и   
                                                        Женско сдружение "Екатерина Каравелова" - Силистра 
__________________________________________________________________________________________ 

 
          12.12., 17.00 ч.                        ► Официално откриване на Концертна зала в Художествена галерия                                                  

Художествена галерия                – Силистра с  Коледен концерт  на Клуб „Амадеус“ , Балет „Мечтание“  
Концертна зала                            Китарен клуб, Камерна група към танцов ансамбъл „Добруджа“,  
                                                         Клуб по спортни танци “Елеганс“ , Балет „Аксел“, Детска музикална                           
                                                         студия „ДО-РЕ -МИ“,  Клуб „Пианисимо“ и Хор „Седянка“  
 
 
14.12., 17.30 ч.                         ► Празничен концерт на детските формации при Народно читалище   
 Младежки дом                            ”Доростол-1870” – Детска фолклорна формация  ”Добруджанче”                    
 Зрителна зала                               и Балетна школа ”Лиденс” 

       __________________________________________________________________________________________ 
 

         15.12., 15.30 ч.                         ►Награждаване на 10-те най-добри спортисти на Общинско спортно   
         Зала  Община Силистра            училище "Дръстър" за 2016 година     
                                                  

___________________________________________________________________________________________ 
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15.12., 17.00 ч.                         ►Коледно-новогодишна изложба - базар на Дружеството на художниците –.     
Художествена галерия              гр. Силистра  -живопис, графика, скулптура и рисунка 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

         
   16.12.г., 14.00 ч.                      ► Работилничка  „ Вълшебни сурвачки и коледарски венци”- със       
   Зала Общински съвет                 специалното участие на Народно читалище „Дочо Михайлов-1905” – 
                                                            с. Бабук 

 
 
16. 12., 17.00 ч.                        ►Номинации  „Десетте най-добри спортисти на Силистра за 2016 г.” 
Бар 
Хотел „Дръстър” 
 
16. 12., 17.30 ч.                        ►Представяне на стихосбирките „Думи по водата” на Любен Дашев и  
Художествена галерия              „Анализ на залязващото слънце” на Валери Станков 
 Зала 13 
 
 
17.12.г., 09.30 ч.                       ►Общински Коледен турнир по плуване за ученици под мотото 
Покрит плувен                             "Здравето е ценно! Живей активно в свят без наркотици!" 
басейн 
 
 

   17.12.г., 10.00 ч.                       ►„Стани нине, господине”- Силистра 2016”-  
  Зала  Община Силистра              XXII -ри  Общински фестивал на  коледарските групи 
 

 
17.12.г., 10.30 ч.                      ►Общински Коледен турнир по приложно колоездене под мотото      
Салон                                           „Младежта срещу насилието и наркотиците” 
 ОУ „Иван Вазов” 

        _____________________________________________________________________________________________ 
 
17.12.г., 11.00 ч.                       ►Коледен турнир по шахмат  в Обединен детски комплекс  
ОДК  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
    
   19.12., 12.00 ч.                         ►„Подарявам ти Коледна усмивка”- доброволческа акция  по раздаване на     
   пл. «Свобода»                               коледни картички от едноименната кампания за изработване на картички 
        

_____________________________________________________________________________________________ 
 
19. 12., 18.00 ч.                          ►Коледен спектакъл на балетна школа "Аксел"  

   Зала  Община Силистра           при  Обединен детски комплекс 
   /Младежки дом/ 
 

 
 20.12. -21.12.,14.00 ч.              ►Общински Коледен турнир по футбол под мотото „Младежта срещу            
Салон                                              насилието и наркотиците” 
 ПМГ „Св. Кл.Охридски” 
 

         20. 12., 18.00 ч.                        ► Традиционен Коледен концерт- спектакъл  на музикална студия                 
   Зала  Община Силистра           „ДО РЕ  МИ” и  b2 Балет 
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21. 12.,17.30 ч.                          ►Коледен концерт на клуб „Амадеус” 
Художествена галерия               

         Концертна зала 
 
21. 12.,19.00 ч.                          ►”Под небето на Париж”- музикален спектакъл на Държавна опера    

  Зала  Община Силистра              Бургас, с участието на Валентина Корчакова, Марио Николов и  
                                                         Христо  Сарафов                                            

 ______________________________________________________________________________________________                                  
 
  22.12.г., 17.00 ч.                        ►Творческа среща с писателя Димитър Бочев 
  РБ „П. Павлович”   

Зала  „Диоген Вичев” 
 

 
  22.12.г., 17.30 ч.                        ► Коледен концерт на Ансамбъл за народни песни и танци ”Силистра” 
  Младежки дом                              при Народно читалище „Доростол -1870” 
  Зрителна зала 
 
 

22.12., 18.00 ч.                          ►Благотворителен Коледен концерт  на Основно училище  
Зала  Община Силистра          „Св. св. Кирил и Методий” 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
23.12., 15.00 ч.                          ►”Коледна феерия” – празнични програми  на творческите групи в        
ОДК                                                Обединен детски комплекс 
  
 
23.12., 17.30 ч.                          ►”Чудна Коледа” - Коледен концерт на Вокална школа „Мегатон” 
Куклен театър 
 
 
24.12., 20.00 ч.-                        ►„Коледуване” – пресъздаване на традиционния български    
25.12.,  8.00 ч.                                обичай  с  посещения на коледарски  групи по домовете за    
                                                        здраве, берекет и  благополучие– битува в селата    
                                                        Калипетрово, Смилец,  Бабук,  Сребърна, Айдемир, Срацимир и др. 
 
 
01.01. 2017 г., 00.45 ч.             ►„Новогодишна наздравица” - тържествено посрещане на   

      Площад „Свобода”                     Новата  2017 година! Празнична заря и веселие! 
 

                     
 

                   Честита  Новата  2017  година! 
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