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ОБЩИНА СИЛИСТРА 
ДИРЕКЦИЯ “ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ” 

 
ПРОЯВИ  ПРЕЗ  МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2016 г. 

 
 

01.10.,11.00 ч.                                    ► Тържествено отбелязване на 76 години от   
Паметник                                         възвръщането на  Южна Добруджа към        
на Цар Борис III                              България. Поднасяне на венци и цветя 
Обединител                                      пред паметника  на Цар Борис III-Обединител  
в Дунавски парк 
 
 
01.10.,15.00 ч.                                   ► 80 години Фолклорен клуб "Ботев-1936" с. Проф.   
Стадион                                              Иширково - юбилеен  бенефис 
с. Проф. Иширково 
 
 
 
03.10.,16.30 ч.                                      ► Тържествено откриване на учебната 2016/2017       
Двора на ОДК                                     година в Обединен детски комплекс  
 
 
03.10.,17.00 ч.                                 ►Тържествено откриване на учебната 2016/2017                                                    
НАО „Г. Галилей”                            година в Народна  астрономическа  
                                                              обсерватория  „Галилео  Галилей” 
 
 
03.10. – 30.10.                                      ►„Шедьоври от световните галерии”- изложба на   
РБ “П. Павлович”                             репродукции от фонда на библиотека 
І етаж  
03.10. – 30.10.                             ►”Мореплаването през вековете”- изложба на  
РБ “П. Павлович”                      библиотечни документи  
ІІ  етаж  

    
    
04.10.,18.30 ч.                         ► „Спанак с  картофи”- по пиесата на Золтан  Егреши, 
Драматичен театър                    режисьор Богдан Петканин, с участието на:  
                                                       Захари Бахаров, Владимир  Карамазов и Юлиан    
                                                       Вергов 
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10.10.,11.00 ч.                        ►Изложба – гравюри  „Пейзажи от Долния Дунав-   
Държавен архив                      отсам и отвъд”   
изложбена зала 
 
 
10.10.,11.00 ч. – 17.00 ч.      ►Ден на отворените врати в Държавен архив–Силистра, 
 Държавен архив                         по случай 65 години от създаването на Държавни            
                                                    архиви в България 
 
 
10.10.,17.00 ч.                        ►„Светът на Кавафис и гръцката поезия” – среща с   
РБ “П. Павлович”                     Константинос Марицас, преводач и литератор-          
 зала „Диоген Вичев”                философ 
  
 
 
11.10.,19.00 ч.                         ►”Графиня Марица” – оперетен спектакъл на              
Драматичен театър                   Държавна опера Бургас, с участието на Валентина   
                                                       Корчакова и Марио Николов 
 
 
 
12.10.,16.45 ч.                         ►„Ябълково-змейска приказка“ от Румен Николов,    
 Драматичен театър                  спектакъл на театрално студио  „Артистик“ при   
                                                      Обединен детски комплекс 
 
 
13.10.,17.00 ч.                         ►„Чешити“ от Камен Донев,  спектакъл на театрално  
 Драматичен театър                   студио  „Артистик“ при Обединен детски комплекс 
 
 
 
 
14.10.                                      ► ПЕТКОВДЕН – Празник на село Смилец 
с. Смилец                                  08:30 ч.  - Празнична литургия в църквата на с.Смилец 
                                                    11: 00 ч.  - Фолклорна програма на площада в селото 
                                                    12:00 ч.   - Курбан за здраве на площада в селото 
 
 
15.10.,10.30 ч.                        ► Кулинарен фестивал „Гозбите на Добруджа” 
пред Читалището                                
 с. Сребърна   
 

mailto:mayor@silistra.bg
http://www.silistra.bg/


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 
          

 
17.10.,19.00 ч.                         ►”Фалстаф и веселите съпруги” – комедиен   
Драматичен театър                    спектакъл на  Драматичен театър „Адриана   
                                                       Будевска” – Бургас и специалното участие на 
                                                       Тони Димитрова       
    
              
25.10., 18.30 ч.                         ►„Скъпа Елена Сергеевна“ - постановка на театрално                  
Драматичен театър                   студио „Питър Пан“ при ПГСУАУ „Атанас Буров“       
                                                        по случай  5 години от създаването на „Питър Пан“ 
 
 
26. 10.,  09.00 ч.                       ►Храмов празник в с. Калипетрово 
храм                                            Архиерейска света литургия и  тържествен     
„Св. вмчк Димитрий”             водосвет в храм  „Св. вмчк Димитрий” в с.                 
                                                      Калипетрово                                                
 
                                      10.30 ч. Празничен концерт на групите от НЧ                     
                                                  „Пробуда -1940”  и гост - изпълнител Веселина   
                                                    Георгиева, родом от село Калипетрово  
                                                   -  Духовен  център с. Калипетрово 
                                               
                                      12.30 ч. Курбан за здраве в Духовен център с. Калипетрово 
 
 
 
27. 10.,  17.30 ч.                      ► „СЛАВЕИ НА ДОБРУДЖА” - преглед на изявени      
Зала Община Силистра              индивидуални изпълнители на  добруджански           
                                                      фолклор  
 
 
29.10.,17.00 ч.                               ►Откриване на XII-ти Международен  събор   
пл. „Свобода”                              на хоровете  от крайдунавските държави 
 
                                              17.15 ч. Поднасяне цветя на паметника на Песента в    
                                                             Дунавския парк 
 
                                             18.00 ч.  Концерт на всички хорови състави и с                            
                                                             участието  на Теодосий Спасов – съвместно с    
                                                              хор „Седянка”  при НЧ „Доростол 1870”,               
                                                             посветен на 1-ви  ноември – Ден на народните           
                                                             будители – Драматичен театър   
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 30.10.                                           ►XII-ти Международен  събор на хоровете            
                                                        от крайдунавските държави 
 
 
                                               09.30 ч. –   Посещение на крепостта Меджиди табия и              
                                                                   концертни изпълнения на  всички          
                                                                   участващи състави   
                                                                                                               
                                                       11.00 ч.  –  Концертна програма в храм „Св. св.  
                                                                   „Петър  и Павел”   
 
                                               12.00 ч –    Закриване на XII-ти Международен     
                                                                   събор на хоровете  от крайдунавските   
                                                                  държави 
 
 
30.10., 10.00 ч.                             ►Тържествено отбелязване  на  75години от създаване     
 Читалището                                 на НЧ,,Иван Вазов-1941" с. Срацимир 
 с. Срацимир 
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