
  

ФОНД „УБЕЖИЩЕ, МИГРАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ“ 
 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, 

съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от 

Фондация „Проджекта“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ 

отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.                       

 

ПРОГРАМА  

НА МЕЖДУНАРОДЕН КУЛТУРЕН ФЕСТИВАЛ  

„МОСТ МЕЖДУ НАЦИОНАЛНОСТИТЕ“ 

провеждан в рамките на проект № BG65AMNP001-2.005-0002 "Заедно в борбата срещу 

предразсъдъците и стереотипите - заетост и предприемачество на ГТД", Дейност 5 „Дейности, свързани 

с насърчаване обмена с приемащото общество чрез съвместни културни инициативи“, финансиран 

съгласно договореностите между ФОНДАЦИЯ „ПРОДЖЕКТА“, в качеството на Бенефициент и 

ДИРЕКЦИЯ „МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ” - МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, в 

качеството на Отговорен орган по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №: 

812108-27 от 27.05.2019 г. по Фонд "Убежище, миграция и интеграция" 2014-2020 г., съфинансиран от 

Европейския съюз 

 

Дата на провеждане: 23 юни 2022 г. 

Място на провеждане: пространството между Художествената галерия и 

ресторант „Старото казино“, гр. Поморие, Република България 

 

ЧАС ПРОЯВА 

16:30  Представяне на участниците – първа част /Водещият минава през всички 

изложбени маси и участниците представят накратко своите умения, плетива, 

ястия и други собствени ръчно-изработени изделия и арт-продукти, резултат от 

преминатите тематично-ориентирани семинари по проекта и лични 

предприемачески инициативи/ 
 

17:00  Официално откриване на Фестивала. 

Представяне на проекта, програмата и гостите. 

Приветствени поздравления 

 

17:15 Представяне на участниците – втора част /продължение на представянето и 

обмяна на опит и добри практики между участниците/ 

 

18:00  Фестивален концерт с участието на: 

• Дует „Морски струни“ - Иван Ненков-автор на най-популярната песен за 

морето „Ах, морето“ и прекрасната изпълнителка Живка Митова 

• Ирина Цветкова – изпълнение на специфичен етно танц  

• Изпълнения на местни и гостуващи творчески формации и 

организации за танцово изкуство  

• Дует „Морски струни“ – закриване на фестивалния концерт. 

21:00 Приключване на фестивала 

 
 


