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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 
          

  

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА 

 

                                                          СИЛИСТРА – 2021 г. 
 

ДАТА МЯСТО КУЛТУРНА ПРОЯВА 

 

ОРГАНИЗАТОР/И ЗА КОНТАКТИ 

   

КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ С  

МЕЖДУНАРОДНО 

УЧАСТИЕ 

 

  

11 и 12юни Силистра XIII–ти Събор на хоровете от 

крайдунавските градове 

Община Силистра и 

Народно читалище 

„Доростол-1870“ – 

Смесен хор „Седянка“   

Мария Недялкова,                             

Зам.-кмет                                                                       

„Хуманитарни дейности” 

086/ 816214 

m.nedyalkova@silistra.bg 

05 -09 юли Силистра XXV-ти Международен детски 

танцов фестивал 

“Утрешният мир започва с 

днешното приятелство” 
 

Община Силистра Мария Недялкова,                             

Зам.-кмет                                                                       

„Хуманитарни дейности” 

086/ 816214 

m.nedyalkova@silistra.bg 

                                                     

КУЛТУРНИ ПРОЯВИ С  

НАЦИОНАЛНО 

ЗНАЧЕНИЕ 
 

  

25 февруари Силистра XX-ти Национален юбилеен 

поетичен конкурс „Любовта е  

пиянство или пиянство от 

любов”-отчитане и връчване на 

наградите 

Община Силистра и 

Литературно 

сдружение „Реката и 

приятели” -Силистра 

Мария Недялкова,                             

Зам.-кмет                                                                       

„Хуманитарни дейности” 

086/ 816214 

m.nedyalkova@silistra.bg 

27 март село Калипетрово XV–ти Национален фестивал на 

кукерите – Калипетрово 2021. 

Допълващо мероприятие -онлайн 

представяне на видеоклипове с 

обичая от различни региони от 

страната 

Народно читалище 

“Пробуда 1940”– с. 

Калипетрово ,  кметство 

с. Калипетрово и 
Община Силистра 

 

15 и 16 май село Сребърна XІV-ти  Хумористичен фестивал      

„Сребърна пее и се смее” 
 

Народно  читалище 

“Възраждане 1940”– с. 

Сребърна,  кметство 

с.Сребърна и Община 

Силистра 

 

18 юни-20 

юни 

 

Силистра III-ти  Фестивал на китарата 

„Дунавски струни“ 

Община Силистра 

Сдружение „Дунавски 

струни“ 

 

 

08-15 август  

 

 

село Ветрен 

и Силистра 
ХXVI-ти Пленер за живопис, 

скулптура и графика 

“Човек и природа” 

Дружество на 

художниците–Силистра 

към СБХ, Худ. галерия и 

Община Силистра 
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09-11 септември Силистра III-ти Национален конкурс за 

млади изпълнители на 

популярна песен „Дунавски 

звезди“ 

Сенс мюзик 

Община Силистра 

 

 12 септември  
 

Силистра XХI-ви Национален фестивал на 

старата градска песен  

“Дунавски спомени” 
 

Община Силистра  

   

КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ С  

РЕГИОНАЛНО И 

МЕСТНО ЗНАЧЕНИЕ 
 

  

10 февруари 
 

Силистра 10 февруари – Ден на 

освобождението на Силистра –

тържествен ритуал 
 

Община Силистра Мария Недялкова,                             

Зам.-кмет                                                                       

„Хуманитарни дейности” 

086/ 816214 

m.nedyalkova@silistra.bg 

19 февруари 
 

Силистра 19 февруари- Възпоменателна  

проява пред паметника на 

Апостола на свободата  

Община Силистра  

2 март  - 30 

април 

Силистра Обявяване и отчитане на 

Ученически конкурс за рисунка, 

есе и разказ „Дъга на 

толерантността“ 

Община Силистра и 

Общински съвет за 

сътрудничество по 

етнически и 

интеграционни въпроси 

 

13 март село Брадвари VII-ми регионален събор 

„Невруз байрам на алианите” 

Народно читалище 

„Заря-1957”- село 

Брадвари, кметство 

Брадвари, СНЦ „Джем - 

Брадвари”  и Община 

Силистра 

 

14 март Централен площад 

на село Айдемир 
 „Да прогоним злото заедно „-
традиционен празник на 

кукерите и маските-Айдемир 

2021 
 

Народно читалище 

„Родолюбие-2006”, 

Кметство с. Айдемир и 

 Община Силистра 

 

05, 06, 07, 08    

април 

 

Силистра “Пролетни игри и песни”–

традиционен общински преглед 

на читалищните  художествени 

състави от различните етноси 

 

 

Община Силистра  

08 април Силистра Отбелязване на 8 април- 

Международен ден на ромите 

Община Силистра и 

Общински съвет за 

сътрудничество по 

етнически и 

интеграционни въпроси 

  

29 април Силистра 

 
Великденски детски творчески 

ателиета 

Община Силистра  

01май -31 май 
 

Силистра Майски културни празници-

цикъл от прояви 
 

Община Силистра  

09 май Силистра 9 май- Ден на Европа и Ден на 

победата 

Поднасяне на венци и цветя. на 

паметника на 31-ви полк. Среща 

с  ветерани от Втората световна 

Община Силистра  
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война по повод 76 години от 

края на Втората световна война 
14 май Силистра “Славеи на Добруджа” – 

регионален преглед за  изявени 

индивидуални изпълнители  

на добруджански фолклор 

 

Община Силистра  

18 май Силистра „Нощ в музея и галерията“ –

отбелязване на Международния 

ден на музеите 

Археологически музей, 

Етнографски 

музей,Природонаучен 

музей Сребърна и 

Художествена галерия 

 

30май – 2юни 

 

Силистра Провеждане на поход и 

викторина „По стъпките на 

Таньо войвода”  

 

Община Силистра  

01 юни Силистра Международен ден на детето – 

Първи юни – „Децата на 

Силистра празнуват”- детско 

шоу 

Община Силистра  

24 юни 
 

Силистра С билки и песни на Еньовден в 

Силистра 

Община Силистра  

29 юни Силистра „Дунав – река на диалога”- 

Международен ден на река 

Дунав,  29 юни –цикъл от 

прояви 

Община Силистра  

края на юни, 

началото на 

юли 

Силистра Фестивал на слънчогледа 

„Слънчева Добруджа“ 

Община Силистра  

18 юли 
 

Силистра 184 години от рождението на 

Васил Левски –поднасяне на 

венци и цветя пред паметника 

на Васил Левски 

Община Силистра  

22 юли  Силистра Конкурс  „Мини Мис и Мини 

Мистър”  

 

Община Силистра 

ЕТ „Арт Група 

Другите” 

 

01-04 август Силистра XVII–ти Летен европейски 

университет в Силистра с 

участието на студенти по право- 

франкофони 

 

Община Силистра  

21 август село Смилец Празник на караомурския динен 

маджун- демонстрация на 

приготвяне на динения мед 

 

Народно читалище 

„Светлина -1906”, 

кметство село Смилец и 

Община Силистра 

 

28 август село Богорово „До чешмата, под липите“ -VIII- ми 

Певчески събор в село Богорово  

Народно читалище 

„Иван Богоров“ -1912”, 

кметство село Богорово и 

Община Силистра 

 

01 септември- 

30 септември 

Силистра „Дни на Силистра”-14-ти 

септември / Кръстовден / – 

празник на град Силистра – 

цикъл от прояви 

Община Силистра  

25 септември село Иширково XI-ти Фолклорен събор  

„Иширково пее и танцува” 

 

Кметство село 

Иширково, Народно 

читалище 

„Просвета -1907”  и 

Община Силистра 
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13 септември Силистра 
Празник на хляба, песента и 

танца „С магията на българския 

фолклор“- изложение на хляб и 

хлебни изделия от народните 

читалища от Община Силистра, 

площадна хоротека с клубове по 

народни танци от  Силистра 

Община Силистра  

09 октомври село Бабук X -ти Фолклорен събор „Земята 

и хората – Бабук 2021”-  

традиционен  празник на 

плодородието в село Бабук 

Народно читалище 

 „Дочо Михайлов- 1906”  

село Бабук” 

Община Силистра 

 

16 октомври 
 

село Сребърна Кулинарен фестивал  

„Гозбите на Добруджа” 

Народно читалище 

“Възраждане – 1940” – с. 

Сребърна,  кметство село 

Сребърна, Община 

Силистра 

 

01 ноември Силистра Официална церемония по 

случай  1–ви ноември –Ден на 

народните будители. С връчване 

на  отличия на  личности и 

институции с принос в 

духовното  развитие на 

Силистра  

Община Силистра  

02-04 

ноември 

Силистра Викторина и поход-семинар „ 

По пътя на шейх Бедреддин” 

 

Културно-просветно 

дружество  „Родно 

лудогорие” и Община 

Силистра 

 

06 ноември  село Полковник 

Ламбриново 
 „Пъстра добруджанска 

трапеза”- кулинарна изложба 

Народно читалище 
„Ламбриново -2013” с. 

Полковник Ламбриново 

 

16 ноември Силистра Прояви, посветени на 

Международния ден на 

толерантността 

Община Силистра и 

Общински съвет за 

сътрудничество по 

етнически и 

интеграционни въпроси 

 

01декември-

31 декември 

Силистра „Коледна звезда за Силистра”- 

коледно- новогодишна програма 

 

Община Силистра  

 01 декември  Силистра „Около елхата” – ритуал  по  

запалване на  коледно- 

новогодишните  светлини 

 

Община Силистра  

 

11 декември  Силистра “Стани нине, господине” –  

XХVII-ми фестивал на 

коледарските групи 
 

Община Силистра  

16 декември Силистра „Вълшебни сурвачки и 

коледарски венци” –творческа 

работилничка  за деца 

Община Силистра  

 01 януари     

   2022 г. 

      00.30 часа 
 

Силистра “Новогодишна наздравица” –

тържествено посрещане  на 

Новата 2022 г.  
 

Община Силистра Мария Недялкова,                             

Зам.-кмет                                                                       

„Хуманитарни дейности” 

086/ 816214 

m.nedyalkova@silistra.bg 

      

ЧЕСТВАНИЯ НА 

КРЪГЛИ ГОДИШНИНИ 
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НА ТВОРЦИ И 

КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ 

 
19 март Силистра 55 години от основаването на  

Народно читалище „Кирил и 

Методий-1966“ –празничен 

юбилеен концерт 

Народно читалище 

„Кирил и Методий-

1966“- Силистра 

Мария Недялкова,                             

Зам.-кмет                                                                       

„Хуманитарни дейности” 

086/ 816214 

m.nedyalkova@silistra.bg 

15 май  Село Бабук 115 години от основаването 

на  Народно читалище „Дочо 

Михайлов -1906“ – с. Бабук –

юбилеен концерт 

Народно читалище 

„Дочо Михайлов -

1906“ – с. Бабук 

 

18 юни Силистра 90 години от рождението на 

Ивелин Иванов Димитров – 

композитор, диригент, 

почетен гражданин на 

Силистра 

Народно читалище 

„Доростол-1870“ –

Силистра и Регионална 

библиотека „Партений 

Павлович“ 

 

19 юни Силистра  60 години от  смъртта на 

Петър Бояджиев – учител и 

музикален деец   

Народно читалище 

„Доростол-1870“ –

Силистра и Регионална 

библиотека „Партений 

Павлович“ 

 

19 юни Силистра 140 години от рождението на 

Лефтер Бояджиев – учител и 

музикален деец 

Народно читалище 

„Доростол-1870“ –

Силистра Регионална 

библиотека „Партений 

Павлович“ 

 

10 юли село Срацимир 80 години от основаването на  

Народно читалище „Иван 

Вазов-1941“ – с. Срацимир –

юбилейно честване 

Народно читалище 

„Иван Вазов-1941“ –с. 

Срацимир 

 

1 ноември село Смилец 115 години от основаването на  

Народно читалище 

„Светлина-1906“ – с. Смилец – 
юбилеен концерт с 

ретроспективна изложба за 

дейността на читалището 

Народно читалище 

„Светлина-1906“ – с. 

Смилец  

 

 

 Всички прояви са съобразени с противоепидемичните  мерки в страната 

 


