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ПРОЯВИ ПРЕЗ МЕСЕЦ АВГУСТ 

2021 г. 
 

 

02 август, 18 ч. До втори шадраван в Дунавския парк 
Шоу с актрисата Илиана Балийска.  Конкурс за малки и големи таланти 

 „Мини мис и Мини мистър“ под патронажа на д-р Юлиян Найденов - кмет на 

Община Силистра   

 

02 август- 31 август,  Регионална библиотека „П. Павлович”  

„Архитектурни шедьоври“ – изложба от фондовете на Регионална библиотека 

„Партений Павлович” 

 

02 август- 31 август, 10.30 – 12.00 ч.,  Регионална библиотека „П. Павлович”   

Прожекции на детски филми -  всеки вторник и четвъртък от 10.30 – 12.00 ч. 

 

12 август, 18.00 ч., Лятна сцена в Дунавския парк 

Младежко събитие под мотото  „Предизвикай себе си“, посветено на 

Международен ден на младежта: състезание по пейнтбол, открити тренировки по 

канадска борба и стрелба по електронна мишена, демонстрации по скейтборд, арт 

ателие и информационна кампания по Програма „Еразъм+“ 

 

13 август- 13 септември,  Регионална библиотека „П. Павлович” – I –ви етаж  

Фотографска изложба  „Силистра и България в сърцето ми” – ЕРА 

 

14 август, 10 ч., с. Българка  

Фолклорен празник „В Българка – с български песни и танци“, посветен на 80 

години Народно читалище „Васил Левски – 1941” 

 

14 август, 9.00 ч., пред базата на СНЦ „Дунавски клуб“, гр. Силистра 

Преплуване на река Дунав и „Плуване към спомена“ 

 

 



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 
          

 

 

 

15 август, 10 ч. с. Богорово 

„Край чешмата, под липите“ – празник на селото и на Народно читалище  

„Иван Богоров – 2012” 

 

16 август, 17.30 ч.,  Регионална библиотека „Партений Павлович” 

Представяне книгата на Димитър Русков  „На 4 метра под водата” 

 

20 август - 26 август, с. Ветрен 

Пленер за живопис, графика и рисунка “Човек и природа”-Ветрен 2021” 

 

27  август, 17.00 ч., Художествена галерия 

Откриване на изложба от  Пленера  за живопис, графика и рисунка  

“Човек и природа”- Ветрен 2021 

 

29 август ., 08.00 ч., с. Смилец 

„ Празник на динения маджун “ – демонстрация на приготвяне на динен  маджун    
 

 
 

 


