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ПРАЗНИК  НА МЕСТНАТА ИНИЦИАТИВА В ЛОМ 

„Бъди инициативен“ 

(предварителна програма) 

Дата: 29.06.2022г. – Международен ден на река Дунав 

Място: гр. Лом;  

Дунавски парк, площад Нечаев – в района на Понтон 2 и ресторант „Парк-Хотел 

Ривър“ 

Откриване на празника от 16:00 часа 

Закриване на празника в 22:00 часа 

 

Целта на публичното събитие e чрез занимания на открито да бъдат популяризирани  

успехите и резултатите на всички реализирани проекти на местните училища по 

програма НОИР обявени по процедура на МИГ ЛОМ, свързани с изпълнението на 

Стратегията Местната инициативна група Лом както и по иновативен начин 

гражданите на Лом и общината да научат за възможностите, които предоставят 

оперативните програми на ЕС и местната инициативна група за  европейско 

финансиране и подпомагане на инициативи на земеделци, фирми и неправителствени 

организации. 

Празничната програма включва: 

➢ 16.00 часа: Парад на мажоретни състави и фанфарни оркестри от ломските 

училища  

➢ 16.30 часа: Тържествено откриване на празника от Кмета на Община Лом – 

Председател на Управителния съвет на МИГ-Лом, поздравления и обявяване на 

гостите. 

16.45 часа: Откриване офис на открито на МИГ ЛОМ, изложба от ролбанери с 

реализираните до момента проекти и  Вернисаж със снимки „За  по-добро утре!“ на 

Общински Ученически Клуб "Екология и опазване на околната среда гр. Лом“ 

http://za.po-dobro.utre.gymnasium-lom.com/   

➢ 17.00 часа: Валс в изпълнение на детски балетен състав от НЧ „Постоянство 1856“ с 

ръководител Анна Иванова по музика на  Йохан Щраус „На хубавия син Дунав“ 
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➢ 17.15 часа: Модно ревю с дрехи от рециклирани материали на учениците от I ОУ 

„Никола Първанов“, участници в проект „Училище за знания, традиции и единство“ 

финансиран по НОИР 

➢ 17.30 часа :  Състезание с балони и вода - „Дунавбол“  на скаутите от проект „Заедно 

към бъдещето“ към Иновативно училище СУ „Димитър Маринов“  

➢ 18,00 часа: Състезание между отбори от родители и деца по „ПЪТЕКА НА 

ЗДРАВЕТО“, организирано от Вася Александрова – учител от СУ „Димитър 

Маринов“.  

➢ Стартиране на  активности под и до разпънатите шатри: 

• Изработване на МОДЕРНИСТИЧНО ПАНО “РИБА“ от отпадъчни материали 

– капачки за пластмасови бутилки, от Общински ученически клуб „Екология 

и опазване на околната среда” с Ръководител г-жа Румяна Цветева от ПГ 

„Найден Геров“  

• Майсторене на СУВЕНИРИ И АРТИЗДЕЛИЯ в занаятчийска работилница от 

децата на Ателието по приложни изкуства с Ръководител г-жа Даниела 

Константинова по проект "Достъп до качествено образование на деца и 

ученици от маргинализирани общности от ОУ „Константин Фотинов“ гр. Лом 

и ОУ „Кирил и Методий“ с. Замфир“ 

• Провежадане на КОНКУРС ЗА НАЙ-ВКУСНА „ЛОМСКА РИБЕНА 

САЛАМУРА с кулинарна демонстрация „Ломски майстори правят ломска 

саламура“  

• Приготвяне на СЛАДКИШИ И СОЛЕНКИ от децата на клуб "Млад кулинар" 

Четвърто ОУ "Христо Ботев" партньори с ПГПТ по проект "Успешни заедно"  

• ТАТУ - УЪРК ШОП на открито с Веселин Замфиров от Студио за татуиране 

– TATTOOTRAP – организатор на Bulgaria Tattoo Expo  

 

➢ 19,00 часа: Откриване на изложба с рисунки на млади таланти от 5 до 10 клас от 

Ателие “Кирил Апостолов“ от проведения двуседмичен  ученически пленер  на тема 

“ Дунавски пейзаж“ 

➢ 19,20 часа:   ФЛАШ МОБ ЗУМБА ТАНЦИ с фитнес инструктор Калиопа Петрова  

➢ 20,00 часа:  Демонстрации на майсторско управление на джетове по река Дунав  

➢ 20,15 часа:  Обявяване на резултати и награждаване на победителите от проведена 

КАМПАНИЯ С НАГРАДЕН ФОНД ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ 

ОТ ОПАКОВКИ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА”, обявен от БУЛЕКОПАК АД и от 

ученически пленер на тема “Дунавски пейзажи“. 

➢ 20,30 часа: Концерт на етно-джаз формация  „ВИВО МОНТАНА“, носител на приз 

във формата „България търси талант“. 
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➢ 22.00 часа:  Закриване на празника с пускане на запалени „Фенери  на желанията“ от 

брега на р. Дунав. 

По време на празника за доброто настроение на присъстващите и гостите ще се 

погрижи Вокалистът на Д2  и големият победител във „Фермата: Съединение“ Дидо 

(Деян Каменов) , който ще бъде водещ и участник в събитието! 

Ще има  още изненади за малки и големи участници и гости! 
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