
       
 
 
 
 
  

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР 
 СИЛИСТРА 

 

    

Проект „Изграждане и функциониране на Областен информационен център в 

гр. Силистра”  Договор № BG161РО002-3.3.02-0005-С0001 , финансиран от 

Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

 

 
 
 

ВАСКО КРЪПКАТА ГОСТУВА В СИЛИСТРА ЗА ДЕНЯ НА ЕВРОПА 
 

Областен информационен център – Силистра, съвместно с Община Силистра, организират 
голям празник на Открито за малки и големи за Деня на Европа, заключително събитие към 
инициативата „Да създадем ЗАЕДНО България 2020“. На 9 май (събота) в Дунавската градина ще 
се състоят различни събития – творчески и образователни занимания, както и музикални изяви на 
млади таланти. Кулминация на програмата ще бъде специалното участие на „Подуене блус бенд“ 
и Васко Кръпката, които заедно с наши рок групи ще зарадват любителите на рок музиката.  

Началото на маратона от събития ще бъде в 15:00 ч., на малката сцена до втория шадраван, 
когато празникът ще бъде официално открит на фона на Одата на радостта, в изпълнение на Духов 
оркестър Силистра. Тогава ще бъде даден старт на ателиета по рисуване, четене и фотография. 
Новоизградените беседки до ПМГ „Св.Климент Охридски“ ще се превърнат в арт ателиета, а 
участниците ще нарисуват мечтания град Силистра през 2020 г., според проведено анкетно 
проучване и събрани идеи за развитието на областта. Популярният актьор бате Ицо (Христо 
Христов) ще се погрижи за доброто настроение и ще забавлява участниците с много игри, танци и 
награди. Зрителите ще имат възможност да се запознаят с резултатите от кампанията „Да 
създадем заедно България 2020 г.“, както и с възможностите за повишаване на качеството на 
живот в областта чрез реализиране на проекти по оперативните програми до 2020 г.   

Вечерта на Лятната сцена ще има истински купон – за всички фенове на вечния рок, Васко 
Кръпката и младите силистренски групи ще направят празника незабравим.   

 
Заповядайте! Да празнуваме ЗАЕДНО! 
 
ОИЦ – Силистра е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране 

на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за регионално развитие.  


