
 
 
 

Община Силистра 
Дирекция ”Хуманитарни дейности” 

Общински комитет “Васил Левски” 
Общински клуб “Христо Ботйов” 

 
“ПРЕД ОЛТАРА НА СВОБОДАТА” 

 
Прояви, посветени на 3 март – 139-та годишнина от 

Освобождението -  Национален празник  на България 
 
               
 
 
 
 
01.03., 10.00 и 13.30ч.                        Областен  рецитаторски конкурс „С България в      
Художествена галерия                  сърцето”  
 
 
 
01.03.,  17.30 ч.                                Празничен концерт „С България в  сърцето”           
Художествена галерия                  посветен на 3март,  с участието  на Смесен хор        
 Концертна зала                              “Седянка“ и  Камерна формация “Интер“          
                                                           при Народно читалище  „Доростол -1870” 
 
 
 
01.03. - 30.03. 2017 г.                     „Избавлението 1877/1878 година” -  изложба 
РБ «П. Павлович»                         на библиотечни материали от фонда на         
ІI-ри етаж                                        библиотеката по повод  140 години от     
                                                          обявяването на Руско- турската освободителна    
                                                           война (1877–1878) и от  създаването на        
                                                           Българското опълчение,  участвало в нея 
 
02.03.,17.00 ч.                                   Юбилейна изложба - 45 години Художествена        
Художествена галерия                  галерия - Силистра и  125 години от    
                                                           построяването на сградата на галерията -      
                                                           силистренски художници от всички поколения 
    
 



02.03., 18.00 ч.                                  Тържествено честване на Националния празник 
с. Срацимир                                     3-ти март - поднасяне  на венци и цветя на      
                                                            паметника ,,Тъжаща майка" в с. Срацимир.   
                                                            Издигане на българското знаме, слово, програма         
                                                            на патриотична тема и заря 
 
 
3 март 2017 година /петък/ - Национален празник на България 
 
10.45 часа –  пл. „Свобода” 
- Ритуал по издигане на националното знаме  на  България.  
- Слово на кмета на  Община Силистра  - д-р Юлиян Найденов. 
- Поднасяне на венци и цветя от официалните лица и гражданите пред паметниците  
на  Стефан Караджа, капитан Георги Мамарчев и Лев Толстой. 
- Празничен концерт на народната певица, жената-глас Нелина.                                                     
 
3 март 2017 година/петък/ - Национален празник на България 
  
08.00 – 16.00 часа 
„Ден на отворените врати” – вход свободен за посетители в Археологически музей, 
Художествена галерия и Природонаучен музей – Сребърна.   
 
 
03.03., 11.00 ч.                                Тържествено честване на Националния празник            
 Площад                                          3-ти март – тематичен концерт  пред паметника         
 с. Професор Иширково               на Христо Ботев в с. Професор Иширково.          
                                                          Поднасяне на венци и цветя 
 
 
03.03., 17.00 ч.                                Тържествен митинг – заря посветен на 139-  
 с. Айдемир                                    годишнината от Освобождението на България,   
                                                         пред Паметника на загиналите във войните             
                                                         айдемирци 
 
 

ПРОЯВИ ПРЕЗ  М. МАРТ 
 
 

01.03.,                                                    Отпразнуване на 1-ви март –Ден на любителското        
Читалища в                                  художествено творчество от всички читалища  
Община Силистра                       в Община Силистра 
                                                
 
06.03., 08.30-14.00 ч.                           Ден на логопедията - консултации за родители на   
РЦПППО                                       деца и ученици 
/Бивш Ресурсен център/ 



 
 
07.03. - 30.03                                   Изложба „ Вълшебни линии – изкуството на   
РБ „П. Павлович”                        вектора” на Христина Стойкова, инженерен         
 I-ви етаж                                        дизайн                   
 
 
 
08.03.,11.00 ч.                                    Отбелязване  на Международния ден на жената –   
Читалища                                      8-ми март  от всички читалища в Община 
Силистра         
в Община Силистра    
 
 
 
10.03.,11.00 ч.                                      113 години от създаването на  31-ви силистренски              
Катедрален храм                          пехотен полк – ЖЕЛЕЗНИЯ и 72 години от         
„Св. св. първоап.                          Дравската епопея - панихида  в  памет на всички                                     
Петър и Павел”                             загинали воини 
 
                                                                                                                
 
12.03., 10.00 ч.                                     Юбилеен концерт – Минчо Панев- 70 години и  
Зала Община Силистра               50 години на сцената 
 
                                                                                                                                                      
13.03., 17.00 ч.                                     „Пороците" - гостуваща изложба на    
 Етнографски музей                     Исторически  музей - Горна Оряховица 
 
 
 
16.03., 10.00 ч.                              Патронен празник на ПГМТ „Вл.Комаров“: 
Двора на гимназията                 Тържество, посветено на 54-годишнината на      
                                                        училището 
 
 
18.03., 09.30 ч.                               XIII-ти Национален фестивал на кукерите        
Централен площад                        „Калипетрово – 2017”  
с. Калипетрово 
 
 
18.03., 10.00 ч.                               „Невруз” – Пролетен  събор на алианите,   
 Площад                                         организиран от Кметство с. Брадвари, Народно          
 с. Брадвари                                   читалище „Заря-1957” и Сдружение с нестопанска                
                                                         цел „Джем”- с. Брадвари 
 
 
 



20.03.                                              Начало на астрономическата пролет 
Народна астрономическа 
обсерватория 

                       18.30 ч.                   Наблюдение на залез 

                       19.00 ч.                    Презентация за опита на Ератостен 
  
                       20.00 ч.                    Наблюдение на пролетни съзвездия 
 
 
 
21.03. - 23.03. 2017 г.                    Посрещане на Първа пролет – прояви във всички                         
 Читалища в                                  читалища на Община Силистра         
Община Силистра   
 
 
 
 
22.03.,17.00 ч.                                           Пролетен концерт, организиран от Художествена     
Художествена галерия                   галерия, с участието на силистренски творчески      
 Концертна зала                               формации  
  
 
   
22.03.                                                   Училищни инициативи, посветени на             
Училища в                                        22 март - Световен ден на водата 
Община Силистра     
 
 
25.03.                                                       Училищни инициативи, посветени на                 
Училища в                                       Международната инициатива ”Часът           
Община Силистра                          на Земята” 
                                                                     
 
 
 
29.03., 17.00 ч.                                       „Калейдоскоп „Осезание”- представяне на   
Младежки дом                                 книга и диск по случай една година от          
 Зрителна зала                                 създаването на Дамски клуб «Осезание»           
 
 
30.03., 17.00 ч.                                        Великденски камерен концерт и награждаване          
РБ „П. Павлович”                          на отличените творби от конкурса за детска 
зала „Диоген Вичев”                      рисунка  „Възкресение", организиран от  

                                                      фондация " Приятели на България"  


