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ОБЩИНА СИЛИСТРА 

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА 

 

1. Проект „Парад на изкуствата – Силистра”, схема  

BG161РО001/1.1-10/2010 «Подкрепа за създаване и промотиране на 

иновативни културни събития» 2011-2014 г. Стойността на проекта е 

519 976,60 лв., като 95 на сто са осигурени от Европейския фонд за 

регионално развитие, а 5% са общинско съфинансиране - ОП „Регионално 

развитие” – 493 977, 77лв. Съфинансирането от Община Силистра е в 

размер на 25 998, 83 лв. 

 Осъществена е целта на проекта - да се засили ролята на културата 

като катализатор за осигуряване на подходяща и ефективна културна 

среда, допринасяща за устойчивото развитие на Община Силистра. 

 По проекта изцяло обновена е Лятната сцена /Летен театър/ и 

благоустроена площта в Дунавски парк – Силистра. В нова среда, на 

открито и с голям успех, бяха проведени различни инициативи на Лятната 

сцена – фестивали, събори, концерти, анимации, лятно кино. Привлечени 

са нови публики. Проведени са 11 ателиета в областта на изкуството и 

финален концерт-хепънинг „Парад на изкуствата”. Над 10 500 силистренци 

са участвали в иновативните културни събития по проекта. 

 

2. Проект „Дейности по устойчиво управление на Поддържан 

резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по Оперативна програма 

„Околна среда 2007 – 2013 ”. В Природонаучния музей в Сребърна е 

извършен основен ремонт на сградата, подновяване на експозицията с 

оборудване и визуализация на залите,  благоустрояване и озеленяване – на 

стойност  466 701.77 лв.  

 

3. Проект на Регионален исторически музей: „Оживяване на 

древния Дуросторум в Археологически музей - Силистра” – с оборудване 

на зрителски кът в музея – от Фондация „Америка за България” – 38 750 

долара. Разработен е макет на античната и средновековна крепост, 

възстановка на римската колесница, зала за прожекции, издадени албуми. 

 

4. Финализиран е трансграничен проект, финансиран от 

Европейски фонд за регионално развитие „Трансгранична дестинация за 

културен туризъм Истър – Понтика”, по който РИМ – Силистра е 

бенефициент.   Информационен туристически терминал  е поставен в 

сградата на отдел „Археология” и са получени рекламни материали. 
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5. Разработена и приета от Общинския съвет  Стратегия за 

опазване и съхранение на културно-историческото наследство в Община 

Силистра. Тя е разработена в изпълнение на проект „Ефективност, 

целенасоченост и публичност при подготовката на конкретни политики за 

развитие на община Силистра, въвеждане на механизми за мониторинг и 

контрол на изпълнението”, финансиран от Оперативна програма 

„Административен капацитет”. Стратегическата цел е утвърждаването на 

Силистра като съвременен център на съхраненото културно-историческо 

наследство, фактор за икономическо и социално развитие, древен, модерен 

и творчески град с европейска идентичност и принадлежност.  

 

6. През юни 2017 г. Биосферен парк „Сребърна” успешно бе 

сертифициран и обявен от 29-тата сесия на Междуправителствения 

координационен съвет /MAB – ICC/ към Програмата „Човекът и 

биосферата” на ЮНЕСКО. Включен е в Световната мрежа на биосферните 

паркове с 120 страни и 669 обекти. Активна работа на Община Силистра в 

партньорство с Общински съвет, РИОСВ – Русе, Българска фондация 

„Биоразнообразие”, Националния комитет „Човек и биосфера”, 

Министерство на околната среда и водите и др. 

 

7. На 26.06.2017 г., Кметът на Община Силистра д-р Юлиян 

Найденов подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по Програма Interreg V-A Румъния - България 2014-2020 г., за 

финансиране и изпълнение на проект ,,EasyGuide - interactive mobile 

application for promoting the historical and cultural heritage in the region of 

Calarasi and Silistra - интерактивно мобилно приложение за 

популяризиране на културното и историческо наследство в района на 

Кълъраш и Силистра". 

 Проектът се изпълни в партньорство между Община Силистра - 

Водещ партньор и Исторически музей - Кълъраш/LOWER DANUBE 

MUSEUM CALARASI. Общата стойност на проекта е в размер на 927 

792.47 евро. Безвъзмездната финансова помощ за Община Силистра е 767 

641,32 евро, за Историческия музей - Кълъраш е 160 151,15 евро. 

Съфинансирането на Община Силистра е 2% от бюджета на проекта и е в 

размер на 15 352,83 евро. Продължителността на проекта бе 21 месеца от 

датата на подписване на договора, т.е до 26.03.2019 г.  

 Целта на проекта бе да представи трансграничния регион 

Силистра – Кълъраш като туристическа дестинация чрез разработване на 

интегриран виртуален екскурзовод. С разработването на интерактивна 

онлайн платформа за обекти на културното наследство. По време на 

изпълнение на проекта бе изготвен анализ и изследване на културното 

наследство в региона, като се идентифицираха обекти и интересни 

събития, които бяха включени в обща интерактивна база данни. Въз основа 

на събраните данни бе подготвено съдържанието на виртуалните 

приложения. Те представляват интегрирана среда, състояща се от интернет 

сайт, мобилно приложение и цифрови информационни дисплеи, 



предоставящи дигитализирана база данни на три езика – български, 

английски и румънски, разположени в региона. 

 Бяха проведени два концерта – един в Силистра и един в Кълъраш. 

Проведени са и две училищни състезания за опознаване на културно-

историческото наследство в регионите. 

 Проектът е насочен към общо териториално предизвикателство на 

нестабилния туристически поток в региона на Силистра-Кълъраш и се 

вписва в Специфичната цел на програмата 2.1 Подобряване на устойчивото 

използване на природното наследство и ресурси и културното наследство. 

 Създаден е портал с обектите от Силистра и румънския град 

Кълъраш с линк: https://easyguide-portal.com/bg/home 

 Проектът способства за  опазването и устойчивото използване на 

природното наследство, ресурсите и културното наследство. Проучени и 

популяризирани са 31 културни обекти и събития от Община Силистра и 

30 от окръг Кълъраш. Поставени са дигитални устройства с информация за 

обектите на български, румънски и английски езици. 
 

8. Творчески лагер - пленер по проект „Развитие на общия 

туризъм и възстановяване на културното наследство", проектен код ROBG-

491, финансиранпо програма Interreg V A Румъния-България 2014-2020 г.”, 

проведен в района на Природонаучния музей "Сребърна", разположен на 

територията на Природен резерват "Сребърна", включен в програмата на  

ЮНЕСКО, с участието на художници от България /Силистра и София/ и 

Румъния - 26.08.2019 – 02.09.2019 г. Участие на 10 художници от Силистра 

и Кълъраш.С изложби на създадените по време на пленера произведения в 

Художественна галерия – Силистра и в музея на Долен Дунав – Кълъраш, 

Румъния. 

 

9. Проект на Регионална библиотека „Партений Павлович”„Е-

портал на паметта и знанието - маршрути на историческата памет, живото 

културно наследство и европейските знания”. Договор РД11-00-

338/20.12.2017 г. с ФГББ (4464 лв.), стойност 5 367,00 лв., от собствен 

бюджет – 902,00 лв. 

 

10. Регионален исторически музей - Силистра „Живи, 

интерактивни и виртуални среди за музеите в трансграничния регион на 

долното течение на река Дунав“ с водещ партньор – Русенски университет 

и партньори – РИМ – Русе, РИМ – Силистра, Музей „Долен Дунав“ – 

Кълъраш и Регионален музей „Железни врата“ – Турну Северин. 

 Целта на проекта е да покаже, че съвременните информационни и 

комуникационни технологии могат да бъдат използвани за по-широко 

популяризиране и привличане на повече туристи в музеите в 

трансграничния регион. Обща стойност на проекта - 479,655.05, от които 

407,706.78 евро ЕФРР, от собствен бюджет – 1313,85 евро. за РИМ – 

Силистра – 65 692 евро. 
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11. Община Силистра безвъзмездно се включи към Платформата 

iLoveBulgaria на Министерството на туризма за промотиране на България и 

общините като целогодишна туристическа дестинация. Община Силистра  

популяризира всички  свои забележителности. 

 

12. „Писмените съкровища на Долен Дунав“ – участие в 

разработката на нов интегриран туристически продукт „Трансгранична 

дестинация за литературен туризъм Долен Дунав“, за съвместното 

съхранение, опазване, популяризиране и развитие на писменото културно 

наследство, по проект на Фондация „Глобални библиотеки – България“ и 

партньори Регионална библиотека „Любен Каравелов” – Русе и Окръжна 

библиотека „Александру и Аристя Аман“ – Долж, съфинансиран по 

Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ Румъния – 

България V-А.  

 

13. Регионална библиотека „Партений Павлович” -  проект към 

Министерство на културата  РД-11-06-348/12.10.2020 г. „Достойно минало 

– европейско бъдеще: 150 години библиотечно дело в Силистренския 

край” на стойност 4209.00 лв. 

 

14. Влючване на Община Силистра в общ проект „Граници на 

Римската империя – Дунавският лимес в България” за обект на световното 

културно наследство на ЮНЕСКО. 

 Извършена бе активна работа, анализ и подготовка при 

взаимодействие на всички заинтересовани страни за систематизиране и 

предоставяне на материали за номинация на обекти на културното 

наследство от Силистра в рамките на сериен обект „Граници на Римската 

империя – Дунавският лимес в България” за обект на световното културно 

наследство на ЮНЕСКО. Към Министерството на културата е създадена 

Лимес комисия с председател доц. д-р Людмил Вагалински и секретар д-р 

арх. Силва Събкова, която в продължение на години успешно работи за 

номинацията на обекти на културното наследство в дунавските общини в 

рамките на сериен обект „Граници на Римската империя – Дунавски лимес 

в България”. Комисията изрази благодарността си за успешната работа на 

Община Силистра по подготовка на своите обекти. 

 Кандидатурата е за сериен обект и е общ проект, в който освен 

България, участват още Сърбия, Хърватия и Румъния със своите 

археологически римски крепости по реката. Обектите, които са включени в 

кандидатурата от българска страна, са 32 на брой и обхващат 471 км по 

река Дунав. Те са добре проучени и запазени, имат изградена 

комуникационна връзка и показват в разнообразие някогашното римско 

наследство. 

 В номинацията на общия проект на Лимес комисията от Силистра 

са включени следните знакови обекти на културното наследство: 

 - Тегулициум – късноримски укрепен лагер на помощна военна 

част; късноримско и ранновизантийско укрепено селище в с. Ветрен; 



 - Дуросторум – ранно и късноримски укрепен легионен лагер; 

римски град /муниципиум/; късноримски и ранновизантийски укрепен град 

на територията на Силистра. 

 Изключителна е историческата роля на  Римския Дуросторум 

/Силистра/, който чрез XІ Клавдиев легион охранява лимеса /укрепената 

граница на Римската империя/.  

 Лимес комисията  при Министерството на културата посети 

обектите, засне ги и документира с цел подготовката на тяхната номинация 

като обекти на световното културно наследство пред ЮНЕСКО. При 

посещенията си в Силистра Лимес комисията подчерта доброто състояние 

на обектите и тяхното постоянно поддържане, което е от изключителна 

важност за ЮНЕСКО.  

 Статутът на обект на световното културно наследство на 

ЮНЕСКО дава възможности за развитие на културния туризъм в 

дунавските общини, за реализация на проекти, които популяризират 

културното ни наследство и са ресурс за развитие и устойчивост.  

 Включването на обекти от Силистра в общия сериен обект 

„Граници на Римската империя – Дунавският лимес в България” е 

доказателство за историческата им значимост и за приноса на Силистра в 

европейската цивилизация. Издига се престижът на града като 

исторически, културен и духовен център с  обекти на световното културно 

и природно наследство на ЮНЕСКО.   С Решение № 521/ взето на 

заседание с протокол № 21 от 27 май 2021г./ Общинският съвет даде 

съгласие за номинация на обектите и включване на Община Силистра в 

серийния проект „Граници на Римската империя – Дунавският лимес в 

България” за обект на световното културно наследство на ЮНЕСКО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТЛИЧИЯ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА ЗА СЪХРАНЕНО КУЛТУРНО 

НАСЛЕДСТВО: 

 

➢ 2.1.Силистра – със «Златен печат» и статут на европейски град 

с висок престиж и общественно признание за съхраняване на културното 

наследсто и уникалните природни дадености. 

В навечерието на 24 май 2016 г. кметът на община Силистра д-р 

Юлиян Найденов бе удостоен с високо отличие от Официалното 

представителство на уникалните селища в Европа, Клуб на българския 

културен и научен елит, със златен печат, сертификат и монета. Високото 

отличие е признание за извършената работа по три оценъчни  критерии - 

"Историческо и културно наследство", "Уникални природни дадености" и 

"Инвестиционни възможности за развитие" на град Силистра. Връченото 

отличие “ЗЛАТЕН ПЕЧАТ” дава на Силистра официален почетен статут 

на европейски град с висок престиж и обществено признание за 

съхраняване на културното наследство и уникални природни дадености. 

 

➢ Българска фондация „Биоразнообразие” удостои кмета на 

Община Силистра д-р Юлиян Найденов с награда за опазване на 

биоразнообразието. Номинацията е в категория „Политик с най-голямо 

внимание към българската природа“ и е за активната положителна позиция 

на общината за създаването на първите биосферни паркове от нов тип в 

България.  

 

➢ Кметът на Община Силистра д-р Юлиян Найденов получи 

наградите на Министерството на туризма от конкурса „Годишни награди в 

туризма”. Община Силистра спечели почетното второ място в категория 

"Духът на българите" с фестивала "Гозбите на Добруджа" с. Сребърна и 

трето място в категорията "Туристически обект " с Биосферен парк 

"Сребърна". Празникът на динения маждун в с. Смилец е на четвърто 

място в класацията „Духът на българите”. 

 

➢ През 2018 г. - почетен знак „Печат на Цар Симеон Велики“ – 

сребърен на Министерство на културата за принос в развитието и 

утвърждаването на българската култура и утвърждаване на националната 

идентичност – д-р Николай Тодоров, директор на РИМ-Силистра. 

 

 

 

 



СИЛИСТРА - ДОМАКИН НА СЪБИТИЯ С НАЦИОНАЛНА 

ЗНАЧИМОСТ 

1. В периода 6-11 септември 2012 г. в Русе се проведе Двадесет и 

вторият Световен лимес конгрес, с участието на водещи учени –археолози, 

специалисти по римска история и археология. 

На 7 септември 2012 г. над 350 участници в конгреса посетиха 

обектите на културното наследство в Тутракан и Силистра.  

Гостите  се запознаха със  знакови обекти на Дуросторум – 

Дръстър – Силистра. Те разгледаха Археологическия музей, Южната 

крепостна стена в центъра на града, Патриаршеската църква от X век и 

Археологическия комплекс на дунавския бряг, Римската вила и 

Епископския дворец от ІV – VІ век, Крепостта „Меджиди табия”. 

Пред специалистите по римска история и археология  се представи  

богатото културно наследство на многовековна Силистра като ресурс за 

развитие на културния туризъм и за номиниране на части от българския 

дунавски лимес за световно историческо наследство.  

 

2. Силистра е домакин на официалните прояви по отбелязването 

на Европейските дни на наследството – през септември 2006 г. и 27-30 

септември  2017 г.  

Изборът на Община Силистра е израз на отношение към богатото 

културно и природно наследство, за полаганите грижи от местната власт за 

неговото опазване, социализиране и популяризиране в България и по света.  

Музейни специалисти от цялата страна и експерти от Министерството на 

културата дискутираха в Силистра от 27 до 29 септември 2017 г. добри 

практики и иновативни форми за опазване и представяне на културното 

наследство. Домакини на срещата бяха Регионален исторически музей и 

Община Силистра. 

 

3. На 8 и 9 октомври  2018 г. Силистра бе домакин на 

Националната научна конференция «Европейски хоризонти: библиотеките 

– между буквата и бинарния код». 

 

4. По покана на кмета на Община Силистра в Силистра през 

септември 2019 г. се проведе  заседание на бизнес форум на Асоциацията 

на туроператорите на Русия (българо-руска работна група за туризъм) с 

участието на министъра на туризма Николина Ангелкова. Той е част 

инициираните от Министерство на туризма на Република България 

двустранни българо-руски мероприятия на базата на Програма за 

съвместни действия в областта на туризма с Министерство на 

икономическото развитие на Руската федерация за периода 2019-2021. 

Форумът стана факт с участието на Федерална агенция по туризъм, 

Асоциация на туроператорите в Русия, както и на регионални руски 

туристически администрации и отраслови организации,  представители  

на културни институции, хотелиери и собственици на къщи за гости. 


