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                 Община Силистра 

Общински комитет “Васил Левски” 

                         Общински клуб “Христо Ботйов” 

 

Програма „Пред олтара на свободата” 
 

9 февруари 2023 г., 17 ч., зала на Община Силистра 

 

150 години безсмъртие на Апостола на свободата Васил Левски 

Среща-разговор с проф. д-р Пламен Митев – преподавател в Софийски университет 

„Св. Климент Охридски“ на тема: „Нови документални свидетелства за живота и 

делото на Васил Левски“ 

 

10 февруари 2023 година - 145 години от Освобождението на Силистра 

 

10.30 ч., Катедрална църква  „Св. св. първовърховни  апостоли Петър и Павел” 

Молебен за здраве и благоденствие на българския народ и на жителите на Община 

Силистра, отслужен от градското духовенство 

 

11.15  часа 

- Шествие с Духовия оркестър от  катедралната църква до паметната плоча на ул. „Хан 

Омуртаг” № 9, отбелязваща Освобождението на града  

 

11. 20  часа, паметна плоча на ул. „Омуртаг“ № 9 

- Тържествена церемония. Слово на д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра. 

Слово на проф. д-р Пламен Митев. Поднасяне на венци и цветя пред паметната плоча 

 

 

18 февруари 2023 година, 150 години от гибелта на Васил Левски 

 

10.00 ч., Катедрална църква  „Св. св. първовърховни  апостоли Петър и Павел” 

Панихида по повод гибелта на Васил Левски – Апостола на свободата, отслужена от 

градското духовенство 

 

 

11.00 ч.,  Паметник на Васил Левски  

Възпоменателна проява за Апостола на свободата Васил Левски. Поднасяне на венци 

и цветя пред паметника на Левски 
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Тържествено честване на Трети март 2023 г. - Национален празник на Република 

България и 145 години от Освобождението на България 

 

 

                  3 март 2023 г. 10.30 ч. - Площад "Свобода" 

 

Тържествена церемония: 

- Ритуал по издигане на националното знаме на Република България  

- Слово от  д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра; 

 

Шествие с признателност към героите и прослава на свободата.  

- Поднасяне на венци и цветя пред паметниците на Стефан Караджа, капитан 

Георги Мамарчев и граф Лев Толстой; 

 

Площад „Свобода“ 

Концерт на млади таланти от Силистра и на народния изпълнител Николай 

Славеев – глас от Родопите  

 

 

             Други прояви през месец февруари 

 

 

01.02.2023 г.,  Народно читалище “Пробуда – 1940” – с. Калипетрово 

Изготвяне на тематичен кът във фоайето на читалището, отразяващ вредата от 

алкохола, дрогата и тютюнопушенето. Изложба от детски рисунки на тема “Не на 

алкохола, дрогата и тютюнопушенето” 

 

 

02.02.2023 г. 17.00 ч., Художествена галерия – гр. Силистра, първи етаж, ляво 

крило 

Гостуваща изложба “Плакатът”  на Людмил Чехларов от фонда на Художествена 

галерия гр. Добрич 

 

 

02.02 – 28.02.2023 г., 17.00., Регионална библиотека “Партений Павлович” – гр. 

Силистра – първи етаж 

Откриване на изложба на предмети, ръчно изработени чрез приложното изкуство - 

квилинг с автор  Румяна Гълчавова 

 

 

02.02 – 28.02.2023 г., Регионална библиотека “Партений Паврович” – гр. Силистра 

 - втори етаж 

Изложба, посветена на 150 г. от гибелта на Апостола на Свободата 

 

 



06.02 – 28.02. 2023 г., 14.00 ч., Езикова гимназия “Пейо Яворов” 

Общинско първенство по волейбол 

 

 

07.02.2023 г., 17.00 ч., Художествена галерия – гр. Силистра, втори етаж, зала 12 и 

зала 14 

Гостуваща изложба на румънски художници с куратор Дан Тудор Труйка 

 

 

10.02.2023  г., Регионална библиотека “Партений Павлович” – гр. Силистра 

Ден на отворените врати – безплатно издаване на читателски карти 

 

 

10.02.2023 г., Регионална библиотека “Партений Павлович” – гр. Силистра 

Дипляна, посветена на 145 г. от Освобождението на Силистра 

 

 

10.02.2023 г.,10.30 - 13.45 ч., Природоматематическа гимназия “Св. Климент 

Охридски” – фоайе на първи етаж, час на класа 

Отбелязване на 145г. от Освобождението на Силистра 

 

 

10.02.2023  г., 13.30 ч. ”Народно читалище “Пробуда – 1940” – с. Калипетрово 

Презентация за Освобождението на Силистра  пред учениците на ОУ ”Св.св. Кирил и 

Методий” 

 

 

10.02.2023  г., 11 ч., Народно читалище “Дочо Михайлов - 1906” – с. Бабук 

“Възкресението на един народ” – честване на 145 г. от Освобождението на  Силистра  

 

 

13.02.2023  г.,13.00 ч., Професионална гимназия по механотехника  “Владимир 

Комаров 

Отбелязване на месеца на трезвеността. Информационна кампания “Независим от 

зависимостите” – Посещение на специалисти от ПИЦ в 8 клас. 

 

 

13.02.2023  г.,13.00  ч.,  Професионална гимназия по механотехника “Владимир 

Комаров”    

 Училищен кръг на националното състезание по безопасност на движение по 

пътищата 

 

 

14.02.2023 г., 09.40 ч.,  Професионална гимназия по механотехника “Владимир 

Комаров” 



Отбелязване на деня на виното и любовта 

 

 

14.02.2023 г., 10.00  ч., Народно читалище “Родолюбие – 2006” – с. Айдемир 

“Да посадиш и зарежеш лоза…” – съвместно мероприятие  по случай “Трифон 

Зарезан” със земеделските кооперации , жители и винопроизводители от с. Айдемир 

 

 

14.02.2023 г., 10.00  ч. , Народно читалище “Родолюбие – 2006” – с. Айдемир 

“Запечатай спомен” – обособяване на кът пред сградата на читалището  за всички, 

които празнуват Св. Валентин. 

 

 

14.02.2023 г., 10.00  ч., Народно читалище “Светлина – 1906 – Смилец”  

“Любов и вино” – пресъздаване на обичая Трифон Зарезан, общоселски празник 
 

 

14.02.2023 г., 11.00 ч., Народно читалище “Паисий Хилендарски  - 2006” – с. 

Айдемир 

“Трифоне, Трифон Зарезане” – Традиционно зарязване на лозята и конкурс за най – 

хубаво вино. 

 

 

14.02.2023  г., 11.00 ч., Народно читалище “Ламбриново – 2013 “ – с. Ламбриново –  

Пресъздаване на народния обичай Трифон Зарезан – зарязване на лозя и програма с 

песни и танци в салона на читалището. 

 

 

14.02.2023  г., Народно читалище “Св. св. Кирил и Методий – 1966” – гр. 

Силистра  

 Празника на лозаря  „Трифоновден“ – зала в читалището 

 

 

14.02.2023 г., 12.00 ч., Народно читалище “Дочо Михайлов – 1906” – с. Бабук – 

клуб на инвалида и пенсионера 

“Вино и любов” – пресъздаване на народния обичай Трифон Зарезан и общоселско 

тържество, посветено на виното и любовта 

  

 

14.02.2023 г., 17.30 ч. зала , “Диоген Вичев” на Регионална библиотека “Партений 

Павлович” – гр. Силистра 

 Отчитане на Двадесет и втория национален поетичен конкурс „Любовта е пиянство 

или пиянство от любов“ под патронажа на кмета на Община Силистра. Организатори 

Община Силистра, Регионална библиотека „Партений Павлович“ и Литературно 

сдружение „Реката и приятели“. Награждаване на отличените автори.  



16.02.2023  г., 15.00 ч., Професионална гимназия по механотехника “Владимир 

Комаров” 

Училищен кръг на НС “Най – добър млад автомонтьор и водач на МПС” 

 

 

17.02.2023  г.,  Народно читалище “Просвета – 1907” – с. Проф. Иширково 

150 години от гибелта на Васил Левски, презентация с викторина за живота и делото 

на Апостола на Свободата с деца от кръжок „Млад рецитатор” , тематични кътове и 

изложба с материали за Левски 

 

 

18.02.2023  г. 11.00 ч., Народно читалище “Пробуда – 1940“ – с. Калипетрово – 

клуб  №1 на пенсионера 

“Празник на виното” – дегустации на вина, конкурс за подрязване на лози, беседа от 

специалисти за превенция, болести, вредители при отглеждането на лози 

 

18.02.2023  г., 13.00 ч.,  Народно читалище “Светлина – 1906 – Смилец” 

“Дела трябват , не думи” – 150 г. от гибелта на Васил Левски – подреждане на кът и 

прожекция на документален филм за съдбата на Апостола “Черна легенда” 

 

 

18.02.2023 г., 16.00 ч., Народно читалище “Дочо Михайлов – 1906” – с. Бабук 

“Времето е в нас и ние сме във времето” – литературно – музикална програма и 

презентация, посветена на 150 г. от гибелта на Васил Левски 

 

 

19.02.2023  г.,10.00 ч., Народно читалище “Пробуда – 1940” – с. Калипетрово 

Поднасяне на цветя пред паметника на Васил Левски в гр. Силистра по повод 150 г. от 

неговата гибел 

 

 

19.02.2023  г., 10.30 – 13.45 ч., Природоматематическа гимназия “Св. Климент 

Охридски” - първи етаж, час на класа 

Отбелязване на 150 г.  от гибелта на Васил Левски  - презентация 

 

 

19.02.2023  г., 17.00  ч., Народно читалище “ Паисий Хилендарски – 2006” – с. 

Айдемир 

150 г . от гибелта на Апостола, урок по българщина : поетичен фестивал “Левски  - 

наше знаме” , доклад “Делото на Левски – непреходно и вечно”, изложба на тема: 

“Какво знаем за Левски ?” 

 

 



20.02 – 28.02. 2023  г., 10.00  ч.,Народно читалище “Светлина – 1906 – Смилец” – с. 

Смилец 

Работилница за направа на мартеници, презентация “Легенда за Пижо и Пенда” 

 

 

 

21.02.2023  г., 09.40 ч., Професионална гимназия по механотехника “Владимир 

Комаров” 

Отбелязване на Международния ден на майчиния език 

 

 

22.02.2023  г., 7.45 – 10.35 ч., Природоматематическа гимназия “Св. Климент 

Охридски” 

Отбелязване на деня на розовата фланелка – участват ученици от различни училища в 

града 

 

 

22.02.2023  г., 09.40 ч., Професионална гимназия по механотехника “Владимир 

Комаров”    

Инициативи  за отбелязване деня против тормоза в училище 

 

 

26.02.2023 г., 10. 00 ч., Народно читалище “Родолюбие – 2006” – с. Айдемир 

“Да прогоним злото заедно”   - провеждане на 47 – ми традиционен празник на 

кукерите и маските. 

 

 

26.02.2023  г., 16.30 ч. , Народно читалище “Просвета – 1907”  - с. Проф. 

Иширково 

Сирни заговезни, Кукеровден и Кукерско хоро – общоселски празник, с. Проф. 

Иширково 

 

26.02 – 01.03.2023  г., Народно читалище “Родолюбие – 2006” – с. Айдемир 

Провеждане на благотворителен базар, на който ще се продават мартенички-

изработени от деца, участващи в кръжоци към читалището  

 

27.02.2023 г. Спортно училище 

Общински кръг на състезание по безопасност на движението по пътищата. 

 

 



27.02 – 01.03. 2023  г., Народно читалище “Пробуда – 1940” – с. Калипетрово 

“Приказка в бяло и червено” – забавно ателие за изработване на мартенички  от ВШ 

“Звездица” и клуб “Доброделки”  

 

 

февруари 2023г., Природоматематическа гимназия “Св. Климент Охридски” 

Предотвратяване употребата на психоактивни вещества– 5- 7 клас, час на класа, 

беседа с представители на ПИЦ 

 

 

февруари  2023 г., Народно читалище “Св. св. Кирил и Методий – 1966” – гр. 

Силистра 

Открит турнир по тенис на маса в зала на читалището 

 

 

 

ПРОГРАМА НА ДРАМАТИЧНО-КУКЛЕН ТЕАТЪР-СИЛИСТРА  

ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ   

 

ПРОГРАМА ЗА ДЕЦА 

 

- 4 февруари, събота, 11.00 ч. 

„Храбрият оловен войник и балерината“ –  по Х.К. Андерсен   

 

-11 февруари, събота, 11.00 ч. 

„Мечо Пух” – от Алън Милн 

 

-18 февруари, събота, 11.00 ч.  

„Лакомият змей” – по приказка на Тери Джоунс 

 

-25 февруари, събота, 11.00 часа 

„Юнакът Келчо, принцесата и змеят” 

 

Цена на един билет за детските представления – 5 лв. 

 

ПРОГРАМА ЗА ВЪЗРАСТНИ 

 

- 9 февруари, четвъртък, 19.00 ч. 

„Чудо” – от Иван Радоев  

 

-16 февруари, четвъртък, 19.30 часа 

„Бай Ганьо” – по Алеко Константинов 

 



-23 февруари, четвъртък, 19.00 часа 

Гостува Сатиричен театър-София „Алеко Константинов” с моноспектакъла на Силвия 

Лулчева „Мъжът ми е виновен” от Лиза Шопова 

 

-28 февруари, вторник, 19.00 часа 

„Вестникар ли?” от Иван Вазов 

Представлението се посвещава на Деня на самодееца и любителското художествено 

творчество 

 

Цена на един билет – 10 лева 

 

Специално за Деня на самодееца и любителското художествено творчество - цена 

на 1 билет за спектакъла „Вестникар ли?” – 5 лева 

 


