Угода про поріднення міста Хмельницького з містом Сілістра (Болгарія)
підписана 15 травня 1992 року

Коротка характеристика міста Сілістра

Країна Болгарія
Область Сілістра
Населення 34,988 осіб (2011)
Площа 516 км2
Часовий пояс різниці в часі між Києвом і Сілістрою немає, для решти країн - UTC +2, влітку
UTC+3
Релігія християнство (82,6 % населення країни православні християни, 12,2% громадян сповідує
іслам)
Відстань до столиці (Софія) 356,674 км
Державний устрій республіка з парламентською формою правління
Національна валюта болгарські леви (BGL)
Державна мова болгарська, майже все населення володіє російською, німецькою, англійською
мовами
Сілістра - портове місто на північному сході Болгарії, розташоване на Дунаї навпроти міста
Калараш в Румунії і є центром історичної області Добруджа.
Економіка
Умови для економічного розвитку міста обумовлені вигідним географічним положенням,
природним багатством та традиціями. Промисловість представлена наступними галузями:
металообробна, деревообробна, текстильна, харчова промисловість та електроніка, транзитні
вантажоперевезення.
Пам'ятки
В місті працюють два театри - драматичний та ляльковий (з 1981 р.), історичний і
археологічний музеї, музей образотворчого мистецтва, галерея мистецтв.
Румунські пам'ятки
Місто постійно перебувало під болгаро-румунським геополітичним конфліктом, тому тут
збереглися цікаві будівлі, побудовані під час влади Румунії, серед них - будівля Доростольської
православної митрополії, житлові будинки в стилі молдавського модернізму та конструктивізму.
На території міста також є стародавня римська стіна. У місті працює консульство Румунії.
В місті розміщена природна зона “Сребрна”, яка знаходиться під захистом ЮНЕСКО і є
домівкою для 160 видів пташок.
В Сілістрі щорічно проводяться міжнародні фестивалі.
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Історія відносин між містами Сілістра та Хмельницький
2003 рік
•

30 липня-5 серпня танцювальний ансамбль міста Хмельницького “Подолянчик” брав участь
у міжнародному фольклорному фестивалі “Завтрашня дружба починається сьогодні”.

2006 рік
•

делегація нашого міста (керівник В.Байдич) та фольклорний гурт
мистецтв відвідали Сілістру з нагоди святкування Дня міста.

“Берегиня” школи

2007 рік
• делегація м.Хмельницького (керівник Г.Давиденко) взяла участь у Святі міста Сілістра.

