
Програма Ден на река Дунав 2022 г. 
  

 

Населено място Дата Предвидени инициативи 

Видин 29 юни 
 Светлинно шоу; 

 Концерт на Градски духов оркестър и Ансамбъл "Дунав"; 

Лом  29 юни  

 Празник, организиран съвместно с МИГ - гр. Лом, под наслов „Бъди инициативен“ - 

валсове, конкурс за най-добра ломска саламура от риба, демонстрации на джетове, концерт 

на „Виво Монтана“ и др.; 

 Мащабна кампания, съвместно с "БУЛЕКОПАК" за събиране на хартия, с участието 

на училищата на територията на Община Лом; 

 Мащабна кампания за разделно събиране за гражданите на Община Лом, съвместно с 

"БУЛЕКОПАК"; 

Долни Цибър  29 юни   Колоездачен пробег и образователни дейности на брега на реката; 

Козлодуй 

25 юни  

 Фестивал на рибата; 

 Почистване на поречието на река Дунав в рамките на Ботев парк от младежи – 

доброволци; 

 „Творческа работилница“ – изработване на цветни пана от пластмасови капачки; 

 Оцветяване на рисунки, представящи застрашени видове; 

 Викторина; 

29 юни 
 11 часа – Зарибяване на река Дунав с 1000 есетрови рибки и плаване с кораба 

„Радецки“; 

1 – 10 юли   Образователна инициатива „Открий Дунав“ по време на плаване с кораба „Радецки“ 

 

 

 

Байкал 

 

 

 

 

 

 

 

29 юни 

 

 

 

 

 10 часа - Откриване на празника. Хвърляне на венец в река Дунав с послание за 

чиста река; 

 „Да се запознаем с птиците на Дунав” – лекция и наблюдение на водолюбиви птици 

с бинокли и далекогледна тръба; 

 „Изследвай Дунав”- представяне на подвижната лаборатория за изследване на речни 

води на Световната водна асоциация и МОСВ и възможностите за участие на ученици и 

учители в международния проект-мониторинг. Наблюдение с бинокли на водолюбими 

птици по река Дунав; 
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Байкал 

 

 

 

29 юни 

 Приложно-декоративно творчество с природни и отпадъчни материали във връзка с 

ежегодния Международния конкурс за детска рисунка по повод Деня на река Дунав; 

 Пленер по живопис “Вдъхновение от Дунав” (на брега на реката);  

 „Дунавско парти”; 

Гулянци 24 юни 

 „Моето приключение Дунав“ – беседи, снимки, рисунки; 

 Почистване на плажа и пристанището при Заграждет с апел "Открийте реката, 

опознайте я и я пазете!"; 

Никопол 29 юни 

 10.00 ч. - Откриване на празника; 

 Обявяване на конкурс за рисунка на асфалт под надслов „ОТКРИЙТЕ ДУНАВ!”; 

 Музикална програма и награждаване на участниците в конкурса; 

 Състезание с хвърчилата; 

Белене 30 юни – 3 юли 

Дни на река Дунав –Белене - 2022” 

 30 юни - 21.00 часа – концерт на група „Сигнал“, 22.30 часа - DJ парти – Бъката; 

 1 юли - 16.00 часа– Откриване на Нощ на прилепите- БЕЛЕНЕ 2022, 16.15 часа –

Куклен театър, 17.00 часа - Концерт на Дивна, 17.40 часа - Модерни танци“VISION 

DANCE“, 18.00 часа - Концерт на Дивна, 18.40 часа - ДТС„Нашенци“ и ТС„Нашенци“ – гр. 

Белене, 20.30 часа - Концерт на Дана; 

 2 юли - 18.00 часа - „Дунав Пее и играе“, 18:00 часа - КНТ „Веселяци“ с ръководител 

Цветан Димитров към ВК-Плевен /1група/, 18:30 часа - ШНТ„Нашенци“ – гр. Белене към 

ВК-Белене/1група, 19:00 часа – Лодка на желанията, 19.15 часа – Класиране и награждаване 

на участниците в Кулинарното състезание “Дунавска трапеза”, 19:30 часа – Концерт на 

Мария и Магдалена Филатови и Искрен Пецов, 21:00 часа – Огнено шоу, представено от 

театрална група „Темп“ с ръководител Георги Врабчев към ВК- Враца; 

 3 юли  - 20.30 часа – Модерни танци „ДивнА“, 21: 00 часа – Концерт на Невена 

Цонева; 
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Свищов 29 юни  

 17.30 часа – „Да изчистим Дунав заедно“ – акция за почистване на брега на река 

Дунав от пластмасови отпадъци , организирана от „Еко Партнърс България4 АД, БДДР, 

Каяк клуб – Свищов, фондация „Океани без отпадъци“; 

Русе 

27 юни   Беседа за река Дунав и посещение на Флотската кула; 

30 юни   Урок на тема: „Кой какво прави за река Дунав в МОСВ“ и експресни анализи на 

водни проби от река Дунав в РИОСВ – Русе; 

Юни-юли  Създаването на информационна игра, свързана с река Дунав; 

29 юни  

 18:15 ч. Дъгов мост, Русенски кей - Шествие на деца от русенски детски градини; 

 18:30 ч., открита сцена, Русенски кей -„Русе – пристанище на 60-те кораба“ – 

занимателна игра с деца от Русенска детска опера и русенски детски градини; 

 19:00 ч., зала Филхармония - Държавна опера – Русе, Международно дружество 

„Елиас Канети“ – Русе , Концерт По течението на Синия Дунав  под патронажа на 

Посланика на Австрия г-жа Андреа Вике, Диригент Давид Холцингер с участието на 

солисти на Държавна опера – Русе ; 

 19:30 ч., открита сцена, Русенски кей - Хепънинг и концерт с участието на вокални 

състави и танцови формации за модерен балет от ОбДЦКИ и ОМД – Русе, Демонстрация на 

Мажоретен състав „Екстрийм“ при ОбМД – Русе; 

 20:30 ч., открита сцена, Русенски кей - Концерт на Биг Бенд Русе, Диригент – Димчо 

Рубчев; 

 21:30 ч., открита сцена, Русенски кей- Концерт на Рок група „SODA A’COUSTIC“; 

Силистра 22 - 29 юни  

Фестивал на сетивата “Danube Experience”, организиран от Асоциацията на дунавските 

общини, съвместно с Община Силистра, по програма “ Туризъм по Дунав” на 25 и 26 юни 

2022г. 

 Работилница ”Рисуване  с чаша вино на брега на Дунав; 

 Разходка с атракционно влакче; 
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Силистра 22 - 29 юни  

Фестивал на сетивата “Danube Experience”, организиран от Асоциацията на дунавските 

общини, съвместно с Община Силистра, по програма “ Туризъм по Дунав” на 25 и 26 юни 

2022г. 

 Работилница за деца ”Рисуване върху речни камъчета”; 

 Демонстрационна разходка със соларен катамаран ; 

 Представяне на Дунав Ултра – най-дългия вело маршрут в България; 

 Изложение на продукти , храни и занаяти от Дунавски регион; 

 Изложение на вино от Дунавски регион; 

 Стрелба с лък – Исторически музей – Оряхово и др. 

Eднодневен фестивал  “Лятно театро 2022”, който включва седем модула: 

 Анимация с игри; 

 Арт-ателие “Куклена ферма” , за изработка на кукли от зеленчуци; 

 Куклено – театрален спектакъл “ Каквото направи дядо, все е хубаво” ; 

 Интерактивна изложба “Дигитално мастило”; 

 Шоу със сапунени мехури “ Балон като слон”; 

 Представяна на местни таланти; 

 Стендъп комеди шоу “ Образцов дом”.  
 


