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1. УВОД В КРЕАТИВНИЯ ТУРИЗЪМ 
 Туризмът е „феномен“. Това е най-краткото определение, което е дадено за 
него. Всяко едно пребиваване или посещение на обект извън постоянното местоживеене 
е вид туристическа дейност. Нека оставим настрана сложните академични дефиниции, 
някои от които взаимно се изключват. Турист е всеки, който предприема обиколка, тур, 
след който си се връща у дома. 
 Туризмът възниква в зората на човечеството като придвижване с цел опознаване 
на различни места, търсене благословия от боговете за изкупване грехове, за по-добра 
съдба, за късмет, за откриване на лек. 
 Туризмът възниква като социално-икономическо явление през периода 1830-
1840 година едновременно на швейцарските Алпи и на френската Ривиера като 
потребност от рекреация – възстановяване на силите в периода на масова 
индустриализация и използване тежък физически труд. Днес, 150 години по-късно, той 
е една от трите водещи световни индустрии: компютърни технологии, телекомуникации, 
туризъм. Експертите на Световната организация по туризъм доказват недвусмислено, че 
при честване на своя 200 годишен юбилей, той ще бъде индустрия № 1 в света. И това 
ще бъде факт между 2030 и 2040 година. 
 

КРЕАТИВНИЯТ ТУРИЗЪМ Е ВИД КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ 
„Културният туризъм е отделен вид на туризма, въз основа на търсенето и 

участието в нови културни преживявания, било то естетически, интелектуални, 
емоционални или психологически.“1  

Според доклада на ЮНЕСКО (2003), културният туризъм „има положително 
икономическо и социално въздействие, определя и укрепва идентичността, 
подобрява имиджа, допринася за запазване културно-историческото наследство, 
улеснява хармонията и разбирателството между хората, подпомага културата и 
възраждането на туризма“. 

„Europa Nostra” (Европа Ностра – Нашата Европа), най-престижната конфедерация 
на организации в опазването на културното наследство, с повече от 500 организации-
членки декларира по време на годишния конгрес през 2006 г.: 

„Културният туризъм е един от ключовите играчи в европейското икономическо 
развитие, играе жизненоважна роля в разбирането на културното многообразие на 
Европа и оценката на общото европейско наследство“. 

„Културно наследство на Европа е отличителна черта на европейската 
идентичност, което трябва да бъде защитено с поддържането на високи стандарти в 
обучението и професионалната практика в областта на опазването и управлението на 
културното наследство, в полза и за благосъстоянието на приемните общности, които 
трябва да са наясно с участниците в културния туризъм и нуждата от опазването му“. 

„Културният туризъм е един от най-важните начини за културен обмен между 
европейските нации и инструмент на междукултурния диалог“2 

 
1 Stebbins Robert A., Cultural tourism and serious leisure, Annals of Tourism Research, vol 
23, 1996, pg. 948, www.multilingual-matters.net 
2 Europa Nostra, The Malta Declaration on Cultural Tourism: Its Encouragement and 
Control, 2006 
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Културният туризъм включва както туризма в градските райони, в частност 
големите градове  с богата история и културните институции като музеи, театри, 
художествени галерии, така и туризма в селските райони, който запазва традициите и 
обичаите на тези общности (фестивали, ритуали, занаяти, носии, кулинарни изкуства, 
танци и песни и т.н.). 

Други дестинации са историческите обекти, градските, модерни, тематични 
паркове и клубовете в селските райони, островните екосистеми в крайбрежните зони и 
др. Туризмът в районите, които са  запазили културата  и начина на живот непроменени 
през цялата история, могат да имат предимства, но и недостатъци за коренното 
население. 

Положителните аспекти са свързани с възможностите предлагани от туризма за 
икономическото развитие на приемните общности, а отрицателните с проблемите 
относно контрола на туризма, за да не се променят съответните култури и да не се 
навредят интересите на местните хора.  

Последователите на този вид туризъм като цяло са или самостоятелни индивиди 
или двойки с висок образователен ценз, отворени за опознаване и разбиране на другите 
култури, склонни да харчат повече от тези, които практикуват масов туризъм. 

 
КРЕАТИВНИЯТ ТУРИЗЪМ ТРЯБВА ДА СЕ РАЗВИВА КАТО УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ 

         Реализацията на продуктите от сферата на креативния туризъм трябва да се базира 
на възприемането на 12-те ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА: 
        1) Икономическа жизнеспособност: подобряване конкурентоспособността на 
туристическата дестинация и на заинтересованите страни, така че да се гарантира 
продължителния им просперитет в дългосрочен план; 
        2) Местен просперитет: нарастване влиянието на туризма и приносът му за 
просперитета на приемащата общност; 
        3) Качество на заетостта: превръщане на туризма в стимул за развитие на 
човешките ресурси на местно и регионално ниво в зависимост от уникалната специфика 
на дестинациите; 
        4) Социално равенство: разпространение на икономическите и социалните ползи от 
туризма сред цялата приемаща общност, включително подобряване възможностите за 
достъп до услуги и увеличаване приходите за местното население; 
        5) Удовлетворение на посетителите: осигуряване безопасно и удовлетворително 
преживяване за посетителите; 
        6) Местен контрол: осигуряване възможност на местните общности за участие в 
процеса на планиране и вземане на решения относно управлението и бъдещото развитие 
на туризма в съответната област; 
        7) Социално благоденствие: подобряване, и качеството на живот на местното 
население, и на достъпа до ресурси; 
        8) Културно богатство: опазване, съхранение и развитие на културно-историческото 
наследство, традиции и особености на приемащата общност; 
        9) Физическа цялост: опазване качеството на околната среда; 
        10) Биологично разнообразие: съхранение на естествената природа, местните 
хабитати и дивия живот, чрез минимизиране вредното въздействие върху тях; 
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        11) Ефективно ползване на ресурсите: намаляване ползването на невъзобновяеми 
природни ресурси, нужни за процеса на развитие и управление на туристическата 
суперструктура. 
        12) Чистота на околната среда: ограничаване замърсяването на въздуха, водата и 
почвите и генерирането на отпадъци от посетителите и туристическите предприятия. 
 

КРЕАТИВНИЯТ ТУРИЗЪМ ТРЯБВА ДА СЕ РАЗВИВА КАТО ОТГОВОРЕН ТУРИЗЪМ 
Концепцията за отговорния туризъм е представена през 2002 г. в Кейптаун – Южна 

Африка чрез „Декларацията за отговорен туризъм в дестинациите“. Съгласно нея най-
важното, с което се отличава развитието на отговорен туризъм е: 

 Постигане минимален брой негативни и повече положителни въздействия на 
туризма върху средата и обществото; 

 Създаване стойностно преживяване за туристите, но при отговорно поведение 
от тяхна страна спрямо природната среда и местната общност; 

 Обвързването на туризма с по-високото качество на живот на местни общности 
в туристическите дестинации, в това число на работещите и инвестиращите в 
туризма, на хората от социално уязвими групи и на тези – в неравностойно 
положение. 
Темата за развитието на отговорен туризъм е особено актуална, както за 

България и Румъния, така и за всяка друга европейска държава, защото напълно 
отразява и следва идеите и принципите на Стратегия Европа 2020 и Европа туристическа 
дестинация № 1 в света. Тези програмни документи и стратегии за развитието на Европа 
и европейския туризъм са разработени и се прилагат с цел да се отговори на: 

 съвременните предизвикателства, пред които са изправени не само страните в 
Европа и съответно туризма, но и целият свят – икономическа и финансова 
неустойчивост, глобална промяна на климата, оскъдност на природни и други 
ресурси, намаляване на биоразнообразието, замърсяването на природната 
среда, дебалансирано регионално развитие и др.; 

 целите на новото хилядолетие и глобалните принципи за устойчиво развитие; 
 необходимостта от повишаване конкурентоспособността на европейските 

икономики и туристическия сектор, предвид нарастващия конкурентен натиск 
от развиващите се икономики и нови туристически дестинации, загуба на 
локална идентичност и придобиване конкурентни преимущества чрез иновации 
и креативност. 

 
ЩО Е КРЕАТИВЕН (ТВОРЧЕСКИ) ТУРИЗЪМ 

„Творческият туризъм“ се счита за ново поколение туризъм. Ако преди повече от 
сто години първата вълна туристи е била обсебена от „плажен туризъм през лятото и ски 
туризъм през зимата“ и е търсела места за отдих и осмисляне на свободното време; 
втората вълна - „културен туризъм“, ориентиран към музеите, древните крепости и 
замъци, културни събития, мероприятия и обиколки. Но с влизането в третото 
хилядолетие културният туризъм преживява нов подем и към културата се подхожда по 
нов начин. Културният туризъм прерасна в Креативен „Творчески туризъм“. Той е на 
гребена на вълната, защото включва истинско потапяне в атмосферата и бита, при което 
туристът има образователно, емоционално, социално участие и взаимодействие с 
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туристическата дестинация – сиреч с мястото, неговата жизнена култура и с хората, 
които живеят в него. Гостът се чувства като гражданин на това място и навлязъл и 
опознал културния бит на местните хора, той ги разбира изцяло и намира обяснения на 
техните действия, помисли и въжделения.  

 Но това трето поколение гости изисква и промяна в манталитета на местния 
мениджмънт. Местните туристически управи трябва да осъзнаят, че креативността на 
тяхното селище е туристически ресурс, който трябва да развиват и разработват като 
привлекателни туристически продукти. Тоест, създавайки и предоставяйки нови 
възможности за посрещане на креативни туристи, чиито интереси също са в процес на 
непрестанно развитие. 

 Докато творческият туризъм трябва да бъде свързан с културата, конкретните 
културни изрази ще бъдат уникални за всяко място. Например, танците танго са особено 
характерни за Буенос Айрес, а правенето и носенето на мартеници са типични за 
Добруджа. Различни са определенията за креативен туризъм и това е съвсем логично. В 
региона на туристическа дестинация Санта Фе имат своя дефиниция за креативния 
туризъм, и тя е: 

 „Творческият туризъм е пътуване, насочено към ангажирано и автентично 
преживяване, включващо обучение по изкуствата, културното наследство и 
специфичната характеристика на даден регион, и осигурява връзка с тези, които живеят 
на това място и са създателите на тази жизнена култура“. 

 Други организатори на този вид туризъм пък смятат, че той дава по-добър достъп 
до култура и история, ала с по-малко посещение на музеи и повече присъствие по 
площади, тъй като включва жив експеримент с автентичното участие на госта в реалния 
културен живот на населеното място. 
 Творческият туризъм е свързан с развитието на общността към устойчив начин на 
живот. Предоставените дейности трябва да бъдат хармонични и свързани с историята, 
културата и начина на живот, обучението и натрупването на опит. Творческият туризъм 
спазва едно много важно организационно условие за учене, за изучаване на местната 
култура, на база преки преживявания, като например участие в изяви и взаимодействие 
с местните хора и спазване на техния културен календар. Целта е туристите да не са 
просто пасивни посетители, а да бъдат истински активни членове на местната общност, 
сякаш произхождат от нея. 
 

АКТИВНОСТИ ПРИ КРЕАТИВНИЯ ТУРИЗЪМ 
 Нарастващото търсене на креативен туризъм предизвиква интереса на 
туристическите мениджъри и на местните управи, изкушени от възможността да 
привлекат туризъм с по-висока стойност, като просто насърчават нематериалното си 
наследство (работилници) и оптимизират използването на съществуващите 
инфраструктури (наеми на места). 
        Сред многото добродетели на творческия туризъм можем да споменем следните: 

 Диверсификация на туристическите оферти без никакви инвестиции, само чрез 
оптимизиране на съществуващото материално и нематериално наследство; 
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 Положителни ефекти върху рентабилността на културните инфраструктури 
благодарение на това ново търсене; 

 Качествен туризъм, отличаващ се с по-висока добавена стойност и повишена 
покупателна способност. 

 Автентичност и устойчивост, тъй като използва креативността като среден 
ресурс. 

 Положителен ефект върху самочувствието на местните хора, получен 
благодарение на този нов интерес към тяхната култура и традиция. 

 Липсата на сезонността, позволяваща по-добро, ритмично разпределение на 
туристическата дейност през цялата година. 

 Географско преразпределение. Малкият интерес на творческите туристи към 
традиционните „туристически атракции“ допринася за по-доброто 
пространствено разпределение в дестинацията. 

 Възстановяване на нематериално наследство. 
 „Творческият туризъм е проекция на нов вид туризъм, при който ресурсите 

на природата, културата и на отделната личност не се манипулират и не се 
експлоатират, а биват оценявани и обогатявани“. 

 
КАКЪВ Е ПРОФИЛЪТ НА КРЕАТИВНИТЕ ТУРИСТИ 

        Кои са „креативните“ туристи? 
        Забелязва се съществена еволюция при профила на творческия турист:  
        Ако вземем предвид причините, които водят туристът да избере този тип творческо 
пътуване, можем да наблюдаваме скорошно развитие. До преди пет години туристът 
беше творческа личност, която практикуваше художествена дейност в страната на 
пребиваване и искаше да я подобри по време на празниците (курсове по рисуване, танци, 
китара и др.). Сега има нова тенденция, така че туристите като цяло добавят към 
традиционната си програма за посещения по-креативни дейности и възможности за 
участия в събития, с цел получаване „на живо“ културни и човешки преживявания. 
        Трудно е да се нарисува стандартен портрет на онези нови туристи, които по 
дефиниция искат да бъдат „уникални”! 

 Те могат да бъдат соло, двойка, семейство или група пътешественици; 
 Те могат сами да планират пътуването си или да сключват договор с ползване 

на професионални услуги; 
 Характерът на техните творчески дейности може да бъде образователен 

(курсове, работилници) или дори може да се отнася до съвместна творческа 
изява (арт резиденция, съвместно създаване предмети на изкуството с местни 
художници) или творчески гастрол (изпълнение на концерт, актьорско 
майсторство, изложение). 

        Сред голямото разнообразие от креативни туристи можем да срещнем: 
 Кулинар, който участва в готварски курс в чужбина, за да се запознае с местните 

кулинари или да сподели опит със свои колеги; 
 Любителски хор или оркестър, които пътуват с цел да предлагат и изнасят 

концерти на всяко място, което посещават; 
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 Група от хора, които обичат да танцуват, да рисуват или са любители на 
фотографията, чиято цел на пътуване е да практикуват своето хоби. 

 Семейства, които участват в клас „арт мозайка“ по време на престоя си, за да 
се чувстват „по-малко туристи“. 

 
ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ТВОРЧЕСКИТЕ ТУРИСТИ 

 Те всъщност представляват новото поколение туристи. 
  Ако ги сравним с „традиционните туристи“, или както учените често ги наричат 
„конвенционалните туристи“, то те са: 

 По-квалифицирани – използват туристически информационни и резервационни 
системи, владеят чужди езици, специалисти са по хуманитарни и други науки; 

 Социално ангажирани: те принадлежат към широк спектър от социални 
общности; 

 Истински „просуматори“ (ново понятие от потребители-консуматори): 
представляват нова вълна от потребители, проактивни индивидуалисти, които 
не само търсят информация за продуктите, които купуват, но и с желание 
споделят своите впечатления с другите. Сами трупат и споделят своя безценен 
опит; 

 Почитатели на интерактивността - те са от поколенията, които са изучавали 
средно и висше образование, базирано на интерактивност и 
интердисциплинарност. Ето защо те търсят повече интерактивност и игра във 
всичко. Винаги участие, а не безмълвно слушане на преподаваната материя. Те 
са усвоили „ученето чрез правене“ и това е техният свят. 

             Относно техните очаквания: 
 Те проявяват интерес и искат да се докоснат до местната култура, като участват 

в нейни художествени и творчески дейности. 
 Те желаят да натрупат преживявания в дадена дестинация, при условие, че са 

им създадени условия да се почувстват като местни. 
 Не са грандомани и мегаломани, не търсят „монументалности“ и 

„грандиозности“. 
 Те са потребители като всички останали, но се отличават с това, че споделят 

своя опит в социалните мрежи почти винаги без изключения и правят най-
убедителната, при това безплатна реклама. 

 Те са изключително последователни по отношение стила и начина на своите 
пътувания: веднъж изпитали творческия туризъм, те вече никога не искат да се 
връщат към конвенционалната схема. 

 Без да се скъпят, те изразходват значителна част от бюджета си, за да изпълнят 
набелязаните си дейности, да получат желания от тях опит. 

 По време на едно и също пътуване обичат да ползват комбинации от няколко 
вида алтернативен туризъм: творчески, културен, фестивален, кулинарен, 
приключенски, бавен и екотуризъм. 

 
ПРОФИЛ И ПОВЕДЕНИЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ КРЕАТИВНИ ТУРИСТИ 

        През активния летен сезон основен мотив за туристическо пътуване към Румъния и 
България е морският туризъм. След морската рекреация, основните дейности от други 
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видове туризъм, практикувани от чужденците, включват:  

  Посещение на исторически забележителности – 52 %  
  Спа и балнеоложки процедури – 22 %  
  Планински туризъм – 13 %  
  Селски туризъм (почивка в селска къща) – 7 % и др.  
 
        С много голяма тежест при избора на дестинация за прекарване на ваканцията при 
чуждестранните туристи е предишният опит и препоръките, дадени от приятели и 
познати. Но през последните години все по-голямо значение придобиват и други 
източници, определящи избора на дестинация в проценти:  

  Туристическа агенция – 51 %  
  Препоръка на приятели, колеги и роднини – 29 %  
  Предишен опит – 29 %  
  Интернет страници – 25 % + национална страница за туризъм – 12 %   
  Рекламна брошура или каталог – 19 %  
  Туристически пътеводител – 10 %  
  Туристически информационен център (ТИЦ) – 7 % и др.  
 
 Основните изводи, който могат да бъдат направени на база представените 
резултати, са:  

Налице е взаимно допълване на видовете туризъм. Както българските и 
румънските, така и чуждестранните туристи проявяват склонност към съчетаване на 
преживяванията и комбиниране на два и повече вида туризъм в едно пътуване. Най-
активни в това отношение са туристите от Скандинавските страни – 84 % практикуват 2 и 
повече вида туризъм, следвани от туристите от Русия – 79 %, Великобритания – 75 % и 
други. Няколко са типичните съчетания на видовете туризъм, които в трансграничния 
регион на Констанца-Добрич са възможни и добре приемани:  

  Морски туризъм в съчетание с креативен и културен  
  Морски туризъм, комбиниран със спа и балнеоложки туризъм,  
  Морски туризъм, гарниран с кулинарен туризъм;  
  Морски туризъм, в комбинация с голф туризъм,  
 

Морският туризъм остава най-предпочитан дори сред практикувалите 
специализирани видове туризъм. Той може да бъде използван като „двигател” в 
популяризацията на останалите видове туризъм, в дадения случай - креативен туризъм. 
Във връзка с разнообразяване предлагането при съчетаване масов и алтернативен 
туризъм, е добре да се постави акцент върху приключението. „Приключенският” 
елемент в пакета може да бъде разработен под форма на креативен и културен туризъм. 

Най-ефективният начин за привличане на креативни туристи, за достигане до 
потенциални клиенти, зависи от подхода към различните националности туристи, 
съответно за чужденци:   
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 А) Нужно е активно представяне на България и Румъния при туристически 
изложения и масирано предлагане чрез туристически агенти;  
 Б) Проучвания на чуждестранните посетители в България и Румъния от сферата 
специализирани видове туризъм; 
 Българи и Румънци – комуникационни кампании, които да достигат пряко до 
крайните потребители – потенциални туристи. 
 

Възможните туристически пазари за региона Констанца-Добрич са както България 
и Румъния, така и близките в географски аспект Молдова, Украйна и Русия, но така също 
и големите туристически нации в Европа – Германия, Великобритания, Франция, 
Скандинавските страни и държавите от БЕНЕЛЮКС. В бъдеще, освен популяризиране 
района на настоящите пазари, усилията следва да се насочат и към други потенциални 
пазари, включващи и останалите държави от Европейския съюз, както и 
високоурбанизираните страни като Япония, Хонконг, Сингапур, Южна Корея, САЩ и др.    

ПРИНОСЪТ НА ПРОДУКТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНА 
За постигане на икономическа ефективност е необходимо предлагане на 

атрактивен туристически продукт. Туристическите услуги обикновено нямат материален 
характер – нощувка, екскурзия, развлечение, но предлагането се свързва чрез 
определена атмосфера и нематериални услуги. По тази причина трябва да се обърне 
внимание на предлагането на два взаимосвързани елемента – качеството на 
туристическите ресурси на дестинацията и материалната база и кадрите в туризма, които 
произвеждат и предлагат услуги в областта на храненето, настаняването, обслужване. 
Туристът пътува главно заради ресурсите и забележителностите, които регионът, 
общините, предлагат – културно-историческо наследство, природни забележителности, 
фестивали и др. Той не пътува, за да нощува в хотел, или пък, за да се храни в ресторант. 

Основните икономически ефекти от туризма идват именно по линията на тези 
обекти и предлаганото от тях качество трябва да задоволява търсенето от страна на 
посетителите.   

За туристическите дестинации икономическото значение от реализираните 
пътувания ще се прояви в няколко направления:   

 увеличаване приходите от външни посетители;   
 увеличаване ролята на услугите в местната икономика;   
 подобряване заетостта на местното население;   
 подобряване техническата и социална инфраструктура на общините.   

 
Туризмът ще създаде допълнителна трудова заетост за местното население, което 

пряко или косвено е ангажирано в обслужването на туристи. Това от своя страна ще 
доведе до увеличаване доходите им и дори до повишаване цената на земята и 
недвижимите имоти.  
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СЕЗОННО И ТЕРИТОРИАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТУРИЗМА 
Факторите, които определят сезонното разпределение на туристическия поток 

към туристическия продукт, са свързани с:  

 природните дадености;   
 туристическото търсене;   
 туристическото предлагане.  

 
Най-пряко зависима е сезонността от природните дадености. Особено важно 

значение в това отношение има климатът в района. Той до голяма степен определя 
продължителността на туристическия сезон.  Поради териториалното разпределение на 
региона, повечето видове туризъм ще изискват съобразяване с климатичните условия, 
като през зимата туристическия поток ще е по-слаб. Не толкова силно изразена е 
зависимостта от климата за други видове туризъм като културно-познавателния, 
тематичния и религиозния. 

Туристическият сезон при тях е с по-голяма продължителност, но благоприятните 
климатични фактори (слънчево греене и умерени температури) оказват своето 
въздействие, което води до известен спад в броя на туристите през зимния период. От 
факторите, свързани с туристическото търсене, най-значими са свободното време, 
отпуските и ваканциите, социално-икономическите и психологически фактори и др. 
Свободното време се определя от работната натовареност на туристите. Основния 
туристически поток ще бъде концентриран през уикенда. Забележителностите на 
територията на общините могат да бъдат обхванати в рамките на два или три дни, още 
повече, че голяма част от културните прояви (фестивали, празници и др.) не се 
разпростират в по-голям времеви период.  Отпуските и ученическите ваканции от своя 
страна също определят по-големия наплив на туристи през конкретни месеци на 
годината. В най-голяма зависимост от това са семейния тип туристи, които са основна 
целева група на туристическия продукт. По отношение на предлагането, факторите се 
свеждат основно до нагласата за посрещане на туристи. Сезонността зависи както от 
климатичните условия, така и от антропогенните фактори. Голяма част от посетителите 
съчетават свободното си време и желанието да задоволят определени туристически 
потребности. В повечето случаи това съвпада с официални за страната празници, което 
от своя страна изисква повишено предлагане в отговор на повишеното търсене.  

 Увеличаване броя на посетителите; 
 Увеличаване продължителността на престоя;  

 
Предлагането на широка гама от разнообразни туристически продукти и 

дестинации ще увеличи броя на туристите на територията на общините. Това увеличение 
обаче ще бъде плавно и приблизително ще се запази обхвата на съществуващите 
маршрути и броя на дестинациите. Това, от своя страна, води до няколко извода:   

• необходимо е да се работи непрекъснато за тяхното запазване и 
поддържане в добро състояние;   
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• трябва да се полагат систематични грижи за прилежащата им поддържаща 
и туристическа инфраструктура;   

• трябва да се полагат грижи за добрата информираност на все по-
нарастващия брой гости.   
 

От друга страна, увеличената посещаемост води до възможността за създаване 
второстепенни маршрути, до повишаване приходите от отделните обекти, до 
стимулиране растежа на вторичните приходи и други полезни ефекти. Качеството и 
добавената стойност на предлаганите туристически услуги ще доведе и до увеличаване 
относителния дял на по-високо платежоспособните туристи. Продължителността на 
престоя също се обуславя от качеството на материалната база и съчетанието на 
дестинации. Те трябва да създават атрактивни дейности, които да задържат туриста. 
Възможно е предлагането на различни комбинации от туристически продукти, примерно, 
съчетаване на креативен с приключенски, с кулинарен или с екотуризъм. Това ще 
доведе до разширяване обхвата на предлаганите услуги и ще задържи интереса на 
туристите.   

ГЕНЕРИРАНЕ ПРИХОДИ ЗА ТУРИСТИЧЕСКИЯ РАЙОН 
Развитието на интегриран туризъм съдейства за повишаването на туристическия 

потенциал, доходите и заетостта в района на туристическата дестинация. Може да се 
създаде комплексен, специфичен за района на Констанца-Добрич туристически продукт 
с висока добавена стойност, който ще увеличи приноса на сектора за устойчивото 
общинско и регионално развитие. При предлагане на общ туристически продукт, 
добавената стойност ще остане в района и ще генерира приходи за местното население. 
С негова помощ предлаганият туристически пакет ще бъде доразвит и това ще доведе до 
просперитет и на други местни предприемачи, които се явяват косвено свързани с 
развитието на креативния туризъм. По този начин икономическият просперитет се 
мултиплицира във региона и води до:   

 повишаване доходите на населението;   
 намаляване безработицата;   
 повишаване жизнения стандарт на региона.   
 
Развитието на туристическата дестинация ще донесе следните икономически 

ползи за региона:   

 генериране доход;   
 генериране заетост;   
 привличане инвестиции;   
 насърчаване координацията и сътрудничеството между пряко и косвено 

заинтересованите лица и институции;   
 ограничаване обезлюдяването на някои селища от региона;   
 завръщане на част от мигриралото в градовете население;   
 подобряване имиджа и нарастване популярността на региона.   
 



13 

2. ПОЛЗВАНЕ „ДОБРИ ПРАКТИКИ“ И ИНОВАТИВНИ ТРЕНДОВЕ В СВЕТОВЕН 
МАЩАБ 

В своята разработка за креативната индустрия Гергана Стоянова дава примери как 
може да бъде спасен един град със затихващи функции. Става дума за изчерпали 
ресурсите си градове като столицата на баските Билбао (Испания) и френският 
миньорски град Сент Етиен. В България първи положителни резултати отбелязва 
пловдивският квартал „Капана”, премоделиран от западащ квартал в зона за творческа 
индустрия.  

В случая е нужно да бъдат въведени няколко понятия: 

 „Креативен град“ – въведено от урбаниста Чарлз Ландри през 1995 г. в труда му 
„Креативният град” (Landry, 2000). Според неговата теория винаги има още 
ресурс в населеното място, който не е използван, и това е креативният ресурс, 
който може да разреши привидно нерешими проблеми. Креативният град е този, 
който решава своите проблеми с нестандартни, находчиви методи, неприсъщи 
на моментната обичайна дейност, но определено даващи оптималния 
положителен резултат. 

 „Креативна икономика“, След като креативният град решава своите проблеми 
по необичаен, творчески начин, то и икономиката, която осигурява 
съществуването му, логично се превръща в „креативна икономика“, това пък 
твърди Джон Хоукинс през 2001 г. Тя се  развива в креативни градове и се 
ръководи от креативни хора. (Howkins, 2002.) В „Креативния бизнес” Здравко 
Райков доказва, че икономиката, основана на творчески, нестандартни подходи, 
разчита на своята находчивост, държи будни своите сетива, чрез които 
забелязва очертаващи се възможности и светкавично се възползва от тях. Тя е 
в пъти по-пъргава от традиционната, действаща по установени стандарти, които 
най-често изостават от естествения ход на времето. 

 „Арт индустрия” - Изкуството се създава, за да задоволява духовни потребности, 
а не материални. Но на база неговото съществуване, би могло да се създаде 
икономика, която да осъществява успешна и печеливша търговска дейност, 
независимо и съвместно със задоволяването на духовните потребности. Именно 
тази икономика, която съществува като дейност, отделна от творческия процес, 
е логичното обяснение за арт индустрията. Тя е целият процес по търговското 
създаване, позициониране и реализация на продукта, в който изкуството не губи 
своя характер като творение на културата, но и осъществява печеливша 
икономическа дейност. 

 „Градски маркетинг“ – това е  необходимостта от целенасочено и единно за 
града или района планиране на бъдеща икономическа дейност и стратегия за 
нейната реализация.  
Ето и три случая за успешно въведена „арт-индустрия“ 
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Сент Етиен, Франция 

Френският град на миньорите изчерпва през 70-те години на 20 век своя минен 
ресурс. Настъпва погром, безработица, функциите на града започват да затихват. 
Индустриалната зона затъва в разруха, безработицата изправя населението пред криза. 
Градската управа решава да потърси помощта на специалисти по градски маркетинг. По 
тяхно настояване управата предоставя целия ресурс на града за нуждите на артистите, 
които живеят в Сент Етиен, или пък на тези, които решават в последствие да се заселят 
там. В период от много кратко време в помещенията с отпаднали функции са създадени 
редица културни институции от нов тип като алтернативни галерии за изкуства и театри 
в запустели хангари, музей на минното дело в бивш рудник, ателиета на художници; 
самите сгради, натоварени с историята на града, се превръщат в обекти на изкуството. 
В пространствата с отпаднали функции се организират редица фестивали, културни 
събития. Началото на тази дейност предизвиква развитието и на последващи такива – 
образователни институции, обвързани с настоящата дейност в града, международни 
форуми, постоянни събития, на които предлагането на авангардни форми на изкуството 
привлича публика. Тоест, градът е заменил една изчерпана икономика с арт индустрия, 
базирана на останалия й от миналото наличен ресурс. Това се случва благодарение на 
подходи, насочени към изграждане на облик на креативен град. Днес Сент Етиен е 
обявен за столицата на дизайна във Франция, за разлика от предишния му имидж на 
„черен град“. Тук съществуват международен дизайнерски форум на всеки две години, 
научноизследователски екипи работят в областта на науката. Привлечените млади хора 
спомагат  развитието на множество университети – инженерно-технически, хуманитарни 
и медицински факултети към университета „Жан Моне”, консерватория, дори институт 
по напредничави науки и техники.  

Билбао, Испания 

Подобно е миналото на столицата на баските. В миналото Билбао е миньорски град 
с изчерпани залежи от желязо, индустриален център, използван за транспортен хъб, 
през който минават всички добивани суровини от региона или изнасяни през 
пристанището за останалия свят. Останал без своята индустрия, регионът има нужда от 
нов поминък за населението си. Отново решението за това е взето от градската управа. 
Баската администрация влиза във връзка с фондация „Гугенхайм”, с която основава 
консорциум, на когото възлага изграждане на съвременна арт галерия във 
взаимодействие с престижния първообраз в Ню Йорк. В последствие привлечените за 
конкурса световноизвестни архитекти биват поканени да изградят своите шедьоври в 
района около музея, с което тотално се променя обликът на града. Заедно с новата слава 
на Билбао идват и новите технологични придобивки – екологичният трамвай, метрото, 
футуристичните административни сгради и др. Почти веднага политиката на връзките с 
обществеността сработва и Билбао е обявен за първи по успешна реализация  европейски 
център на развитие за ХХІ век. Във връзка с музея в града се създава и процъфтява 
туризма – хотелиерство, ресторантьорство, атрактивни развлечения. Самият музей е 
довел за година след откриването си през 1997 г. близо милион и половина гости в града, 
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а днес туризмът се смята за равен заедно с пристанищната дейност стълб в икономиката 
му.  

Капана, Пловдив, България 

Град-зрелище е третият тип градски PR в арт индустрията, споменат в статията на 
Сандра Тригано във връзка с изследването на Сент Етиен. Такъв тип е и българският 
добър пример за креативен град, дело на градски мениджмънт в посока креативна 
индустрия. „Капана”, квартал в самия център на Пловдив, в края на главната пешеходна 
улица. Разположен е под Стария град и Античния театър, предизвикващи основния 
интерес на туристи и арт среди. Кварталчето е съвсем миниатюрна площ от центъра на 
града. До преди век „Капана“ е известен като средище на занаятчии, заради което и 
тесните му къси улички са наречени с имена на занаяти – „Железарска”, „Златарска”, 
„Абаджийска”, „Кожухарска”. Местните краеведи като че ли пренебрегват това 
пространство – то се споменава твърде рядко в сравнение с другите елитни части на 
града. Като цяло тук къщите са двуетажни, с тясно лице към уличките, като на първия 
им етаж се намират до скоро запустели дюкяни. Няма особено ярки образци на 
архитектурата, в сравнение с останалата част на Пловдив. Някогашното предназначение 
на „Капана” е било изцяло функционално, обслужващо другите търговски части на 
града. В една от най-известните книги за Пловдив, „Пловдивска хроника” на Никола 
Алваджиев, „Капана” е описан като непрестанно смърдящ от каруците на пристигащите 
от околните села търговци, които са оставяли там колите си и добитъка. (Алваджиев, 
2015, стр. 195.) След като с отмирането на старите занаяти кварталът остава без своите 
майстори, през 70-те години е създаден проект за разрушаването на квартала и 
изграждането на голям търговски център на негово място. Създаденият по онова време 
„Колектив Капана”, в който влиза архитект Антоанета Топалова, успява да спре проекта. 
През 2013-та година нещата за квартала се променят напълно, отново с решение на 
общинската управа за инициатива за градски маркетинг. В този случай проектът е 
насочен директно към арт индустрията в най-бързата й реализация, без големи 
инфраструктурни вложения, почти както в случая със Сент Етиен. Във връзка с 
кандидатурата на Пловдив за Европейска столица на културата администрацията създава 
Общинска фондация „Пловдив 2019”, чиято дейност да изгради правилния градски PR за 
целта. Чрез нея общината отправя покана към творци, представители на съвременното 
и медийното изкуство, да кандидатстват за безвъзмездно използване за едногодишен 
период на десет обекта в квартал „Капана” с предназначение развитие на творческа 
индустрия (Община Пловдив, 2014). От 2014-та година тези десет творци, както и много 
други, обединили се около идеята за зона за творческа индустрия, превръщат „Капана” 
в привлекателно малко арт градче, в което протича нескончаем градски фестивал на 
изкуствата. В ателиетата и уличките му се разполагат артисти – художници, приложници, 
творци; открити са няколко артистични кафенета, предлагащи не толкова разнообразие 
от напитки или храни, колкото арт преживяване; създадени са работилнички за хенд 
мейд изкуство; открити са италиански и арменски културен център, детска школа за 
изобразително изкуство; звукозаписно студио (http://plovdiv2019.eu). Днес „Капана” е 
съвсем различно от преди три години място – някогашният западнал квартал с 
изпочупени затворени приземни дюкяни е оживено малко градче, улиците му, украсени 

http://plovdiv2019.eu/projects/kapana
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с карнавални флагчета, са пълни с пълни с млади хора. Всеки уикенд тук се провеждат 
различни градски фестивали на изкуствата. В кафенетата и баровете с артистични имена 
от рода на „Малката coffee библиотека” по-скоро се разговаря за изкуство, слуша се 
музика, четат се книги, дори се твори, отколкото се консумира. Едно от двете 
изключително артистични ресторантчета, които предлагат храна, е създаден от 
кулинарната академия „HRC Culinary Academy” като практическа част от учебната си 
дейност – и добива много бързо популярност на стилно заведение с максимално висок 
отзив в социалните приложения. Заедно с проект „Капана – зона за творческа индустрия” 
в портфолиото си Пловдив спечели първенството за Културна столица на Европа за 2019 
г. заедно с античния каменен италиански град Матера.  

В случаите, в които един град постига повторен разцвет въз основа на своя облик, 
се касае не за случайно стечение на обстоятелствата, а за съзнателна маркетингова 
дейност. Градският маркетинг създава Рим, Париж, Лондон и Виена такива, каквито са 
във възприятията на туристите. Пловдив постига световен успех благодарение на 
градския маркетинг и креативната индустрия. Не само при Пловдив, но и световните 
примери налагат извода, че арт индустрията е печеливша стратегия. Стига да бъдат 
осъзнати съществуващите градски ресурси. 

Какво представлява мрежата на ЮНЕСКО от творчески градове? 

Мрежата на ЮНЕСКО от творчески градове е създадена през 2004 г. за 
насърчаване сътрудничеството между градове, които са идентифицирали творчеството 
като стратегически фактор за растеж. Към момента в нея членуват 116 града от 54 
държави. Те работят заедно за една обща цел: утвърждаване значимостта на 
творческите и културните индустрии в плановете за развитие на местно, регионално и 
международно ниво. Първият български град – член на мрежата е София, който през 
2014 г. е удостоен с престижната титла „Град на киното“. 

На преден план в туристическата индустрия все повече стои преживяването. 
Новите пътешественици искат да опознаят като докоснат, преживеят, направят, научат, 
усетят и вкусят. Различни форми на арт резиденции, обучение в занаяти, танци, 
посещение на фабрики, дестилерии, кулинарни курсове, работилници, преживявания 
сред розите в България, в оризовите полета в Тайланд или пък сред френската 
лавандула… Всичко това днес се приема като висок клас туризъм, който провокира 
нашата креативност и дестинациите се приемат на сетивно и емоционално ниво. 

В средата на юни месец 2017 година Габрово влезе в надпреварата за включване 
в мрежата от творчески градове на ЮНЕСКО, залагайки на три свои предимства – град на 
занаятите и индустрията, столица на хумора и сатирата, град, който съхранява и 
популяризира народния и местния фолклор. 

Габрово има Стратегия за развитие на културата до 2024 г., член е на 
международната мрежа за култура „Програма 21“, ежегодно чрез общинската програма 
„Култура“ се финансират качествени културни продукти, градът е домакин на мащабни 
събития с местно, национално и международно значение. 
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В проекта е разписан 4-годишен план с инициативи от творческите области на 
мрежата – занаяти и фолклорни изкуства, дизайн, кино, гастрономия, медийни изкуства 
и музика. Планирано е участието на организации от публичния и частния сектор, 
професионални сдружения, образователни и културни институции, гражданското 
общество. Дейностите са насочени към постигане целите на мрежата чрез засилване 
ролята на културата и творчеството за устойчиво градско развитие. 

Креативният туризъм е ценен за местната икономика, тъй като основен фактор за 
развитието му е участието на местното население. Признание за развитието на 
креативния туризъм в Габрово е присъединяването му като втори български град към 
мрежата на Творческите градове на ЮНЕСКО след София. 

Решението е обявено официално по време на Генералната конференция на 39-ата 
сесия на ЮНЕСКО, която се провежда от 30 октомври до 14 ноември 2017 година във 
френската столица Париж. 

Организацията на обединените нации за образование, наука и култура – ЮНЕСКО 
обявява официално Габрово за творчески град на занаятите и фолклорното изкуство. 64 
нови града от 44 държави са присъединени към мрежата от творчески градове на 
ЮНЕСКО. 

        The new 64 UNESCO Creative Cities are: 
• Alba (Italy) – Gastronomy 
• Almaty (Kazakhstan) – Music 
• Amarante (Portugal) – Music 
• Auckland (New Zealand) – Music 
• Baguio City (Philippines) – Crafts and Folk Art 
• Barcelos (Portugal) – Crafts and Folk Art 
• Braga (Portugal) – Media Arts 
• Brasilia (Brazil) – Design 
• Bristol (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) – Film 
• Brno (Czechia) – Music 
• Bucheon (Republic of Korea) – Literature 
• Buenaventura (Colombia) – Gastronomy 
• Cairo (Egypt) – Crafts and Folk Art 
• Cape Town (South Africa) – Design 
• Carrara (Italy) – Crafts and Folk Art 
• Changsha (China) – Media Arts 
• Chennai (India) – Music 
• Chiang Mai (Thailand) – Crafts and Folk Art 
• Chordeleg (Ecuador) – Crafts and Folk Art 
• Cochabamba (Bolivia [Plurinational State of]) – Gastronomy 
• Daegu Metropolitan City (Republic of Korea) – Music 
• Dubai (United Arab Emirates) – Design 
• Durban (South Africa) – Literature 

http://www.gabrovodaily.info/%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0/%d0%b3%d0%b0%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be-%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4-%d0%bd%d0%b0-%d1%8e%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be-2/
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• Frutillar (Chile) – Music 
• Gabrovo (Bulgaria) – Crafts and Folk Art 
• [City of] Greater Geelong (Australia) – Design 
• Guadalajara (Mexico) – Media Arts 
• Hatay Metropolitan Municipality (Turkey) – Gastronomy 
• Istanbul (Turkey) – Design 
• João Pessoa (Brazil) – Crafts and Folk Art 
• Kansas City (United States of America) – Music 
• Kolding (Denmark) – Design 
• Kortrijk (Belgium) – Design 
• Košice (Slovakia) – Media Arts 
• Kütahya (Turkey) – Crafts and Folk Art 
• Lillehammer (Norway) – Literature 
• Limoges (France) – Crafts and Folk Art 
• Łódź (Poland) – Film 
• Macao Special Administrative Region, China (Associate Member, UNESCO) – 

Gastronomy 
• Madaba (Jordan) – Crafts and Folk Art 
• Manchester (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) – Literature 
• Mexico City (Mexico) – Design 
• Milan (Italy) – Literature 
• Morelia (Mexico) – Music 
• Norrköping (Sweden) – Music 
• Ouagadougou (Burkina Faso) – Crafts and Folk Art 
• Panama City (Panama) – Gastronomy 
• Paraty (Brazil) – Gastronomy 
• Pesaro (Italy) – Music 
• Porto-Novo (Benin) – Crafts and Folk Art 
• Praia (Cabo Verde) – Music 
• Qingdao (China) – Film 
• Québec City (Canada) – Literature 
• San Antonio (United States of America) – Gastronomy 
• Seattle (United States of America) – Literature 
• Sheki (Azerbaijan) – Crafts and Folk Art 
• Sokodé (Togo) – Crafts and Folk Art 
• Terrassa (Spain) – Film 
• Tétouan (Morocco) – Crafts and Folk Art 
• Toronto (Canada) – Media Arts 
• Tunis (Tunisia) – Crafts and Folk Art 
• Utrecht (Netherlands) – Literature 
• Wuhan (China) – Design 
• Yamagata City (Japan) – Film 
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Добрич 
        Добрич има всички дадености да бъде обявен за творчески град на изкуствата. Ето 
няколко доказателства за това в исторически план. 

        Модерният български театър започва с родената през 1878 година в Добрич Адриана 
Будевска. Тя дава новата визия на театъра. Нека не забравяме, че някога и то не толкова 
отдавна женските роли в театъра са били изпълнявани единствено и само от мъже. 
Жените са нямали право да стъпват на сцената, това се е считало за недопустимо, 
недостойно и дори за неморално. 

        Адриана Будевска допринася българският театър да се приобщи към реалистичните 
традиции на европейския театър и да се насочи към класическия репертоар. Авторка е 
на многобройни статии, портрети за артисти, спомени. Голяма майсторка на гласа, на 
чувството, Будевска е сравнявана навремето със Сара Бернар. Тя изиграва с лекота 
световноизвестни роли. 

        Атанас Петров е основател на българският балет. Той е роден през 1899 година в 
Добрич. От 1922 до 1927 изучава класически танц в Берлин, Германия и танцува в Дойче 
опер. От есента на 1927 до 1961 година е солист и балетмайстор в Софийската опера. 
Поставя танци в опери, оперети, балети, концертни номера.  

        Гениалният български прозаик и драматург Йордан Йовков прекарва по-голямата 
част от живота си в Добрич. Той е наречен Майсторът на късия разказ, като 70 негови 
книги са преведени на повече от 25 езика, а отделни негови творби – на близо 40 езика 
в света. Йовковите творби имат своя свят, своята атмосфера, той възпява красотата и 
винаги с невероятна доброта, каквато е скрила душата на добруджанеца. По разказа и 
пиесата Албена е дадено името на красивия български черноморски туристически 
комплекс Албена.  

        Така че от седемте изкуства, три носят гените на Добрич. Остава само да се изготви 
подходяща политика за насърчаване идеята Добрич да заеме мястото си на творчески 
град в световния списък на ЮНЕСКО  

        Туризмът, на основата на творческия потенциал на дадено място увеличава и 
диверсифицира търсенето, достига до нови целеви групи, особено в младежкия сегмент 
и стимулира растежа като цяло. Насърчаването на иновациите генерира нови начини за 
разпространение на преживяванията сред туристите. Взаимовръзките на туризма с 
креативните индустрии водят до синергия с различни индустриални сектори, допълваща 
интегралния характер на взаимовръзките туризъм – творчество – талант. Креативността 
е силен мотивиращ фактор, особено за по-младите туристи, който стимулира повтарящи 
се посещения в дестинацията. Синергията креативност – туризъм е все по-ясно 
открояваща се в началото на XXI век като реакция на масовото разпространение на 
културния туризъм и един от неговите най-впечатляващи клонове – креативния туризъм. 
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3. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА КРЕАТИВЕН ТУРИЗЪМ В РЕГИОНА 
КОНСТАНЦА-ДОБРИЧ 

        Изследвайки няколко „добри практики“ от Европа, се убеждаваме, че прилагането 
на креативен туризъм далеч не е толкова сложно начинание.   Изисква се творчески екип 
от хора, интелектуалци и мениджъри, запознати с градския маркетинг. Нека си 
припомним текста и последователността на стъпките, които се следват: 

 Градската управа решава да потърси помощта на специалисти по градски 
маркетинг;  

 По тяхно настояване управата предоставя целия ресурс на града за нуждите на 
местните артисти или пък на тези, които решават в последствие да се заселят 
там;  

 В период от много кратко време в помещенията с отпаднали функции са 
създадени редица културни институции от нов тип като алтернативни галерии 
за изкуства и театри в запустели хангари, музей на минното дело в бивш рудник, 
ателиета на художници; самите сгради, натоварени с историята на града, се 
превръщат в обекти на изкуството. 
 

3.1  Поглеждане с „творчески“ очи към налични, неползвани туристически 
ресурси; 

        Нека погледнем с „творчески“ очи към наличните, неползвани туристически 
ресурси на региона Констанца-Добрич. 
        Фотографията е изкуство, до което имат достъп милиони хора. Закупуването на 
добър фотоапарат или фотокамера в никакъв случай не струва цяло състояние. Нека си 
представим добре рекламиран продукт с обявена награда от 1000 или 2000 евро за най-
красива снимка, направена през седмица на креативния туризъм, включваща заснимане 
на Дунав, Черно море, езерата и птиците край тях по Виа Понтика, красивите изгреви и 
залези. Записалите се 50 фотографи, развеждани с луксозен автобус и настанени в 
четири и пет-звездни хотели, заплащат 400 евро за една седмица. Не би било трудно от 
събраните 20 000 евро да бъде дадена награда от 2000 евро, нали! 
 

3.2  Изследване и откриване на уникални туристически възможности; 
        Уникални туристически ресурси се намират навсякъде около нас, но в забързаното 
си ежедневие, просто не им обръщаме внимание. Само един пример. Добруджа е 
равнинна земя, има полета, които са се ширнали до хоризонта. Понеже стана дума за 
фотография и за нейните произведения. Нека си припомним пролетно-летните месеци, 
когато цъфти лавандулата, а скоро след това и слънчогледът. Изумителна картина, с 
която сме свикнали и не се спираме, за да се порадваме на красотата им, или пред 
тяхното ухание. 
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Лавандула в Добруджа 
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Слънчоглед и пшеница в Добруджа 
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3.3  Акценти върху силните страни на Мултикултурна Добруджа.  
След продължителни изследвания на силните страни на Добруджа, можем да 

обобщим няколко уникални характеристики на региона. 
 Добруджа е етнографски регион, ограден на запад, север и изток от вода – от 

най-дългата река в Средна Европа и най-голямото вътрешно море в света, чиято 
вода е с много ниска соленост, предвид големия брой вливащи се в него и други 
големи реки; 

 През Добруджа преминава Виа Понтика – Пътят на птиците от Екваториална 
Африка до Северния полюс при Финландия и нейните безбройни езера; 

 Добруджа е мултилатерална – тук се говорят 12 езика – арменски, аромънски, 
български, гагаузки, гръцки, еврейски, немски, румънски, руски, татарски, 
турски, украински; 

 Добруджа е мултирелигиозна – тук се срещат църкви – православни, 
католически, арменски, гръцки, липовански„ джамии, текета и медресета на 
исляма, алевитите и други негови разновидности, доскоро е имало и синагоги. 

 Добруджа е мултикултурна – тук се намират артефакти, свързани с: Тракия и 
Дакия, гръцката и карийската колонизация на Черно море, Римската, 
Византийската и Османската империи, съветското влияние, както и влиянието 
днес на Обединена Европа. 

 На територията на Добруджа в полосата Хаманджия - Дуранкулак е 
процъфтявала първата европейска цивилизация, наречена Стара Европа, 
възникнала през 6-то хилядолетия преди Христа, 2 хиляди години преди 
Месопотамия и 3 хилядолетия преди Египет; 
 

        Оттук логично, следвайки последната силна страна, бихме могли да обявим нов 
бранд на региона – „Добре дошли в Добруджанската Ривиера – Сърцето на Стара 
Европа“. 
 

4. РАЗРАБОТВАНЕ НОВИ „ТВОРЧЕСКИ“ ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ В 
РЕГИОНА КОНСТАНЦА-ДОБРИЧ 

4.1 Идеи за цялостна промяна на общия туристически продукт  на 
Черноморска Добруджа 

 Вече второ десетилетие трансграничният регион, обхващащ област Добрич и 
окръг Констанца работи в тясно сътрудничество в сферата на туристическия 
мениджмънт. Българо-румънски и Румънско-български инициативи и прояви са 
постоянни събития. Все още обаче са епизодични съвместните туристически бизнес 
инициативи пред трети страни и спрямо чуждестранните туристи като цяло. 

 Екипът, разработил настоящия наръчник, смята, че съществува наличен 
потенциал, който може да обедини усилията и трансграничният регион да излезе на 
европейския пазар с общи туристически продукти от сферата на креативния туризъм, 
които да брандира по следния начин: 

 Регионът на Черноморска Ривиера – Констанца-Добрич предлага уникален 
креативен туризъм, включващ модерно и автентично хилядолетно изкуство от 
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първата европейска протоцивилизация Хаманджия-Дуранкулак. 

 Организаторите на креативния туризъм трябва да спазват задължително 
Основните стратегически насоки за развитието на регионалните туристически продукти 
от сферата на креативния туризъм:   

 1. Стремеж към устойчиво развитие и повишаване качеството на създадените 
туристически продукти; 

 2. Издирване на интелектуалци, занимаващи се с оригинални и интересни 
видове изкуства и привличането им към каузата за развитие на креативен туризъм;   

 3. Насърчаване създаването и развиването на регионални институционални и 
бизнес партньорства;   

 4. Активно включване в местни и регионални инициативи, целящи 
популяризирането на туристическите продукти;   

 5. Превръщане обособения трансграничен туристически регион в значима и 
интригуваща дестинация за алтернативни видове туризъм, поставяйки ударение върху 
креативния и културния туризъм;   

 6. Участие в регионални, национални и международни борси и панаири – пряко 
или чрез предоставяне информационни материали;   

 7. Приоритет на действията по съхраняване природното, културно-
историческото и археологическо наследство на региона, както и на неговите изкуства и 
култура, специфични занаяти;   

 8. Сключване договори с нови туроператори и тур-агенти, които да записват 
туристи за програмите за креативен туризъм в Добруджа; 

 9. Сключване договори с медии, радиа и телевизии за извършване ефективна 
реклама на нови туристически продукти; 

 10. Изграждане туристически информационен портал, собствени уеб страници, 
регистрация в специализирани туристически сайтове и други с цел популяризиране на 
продуктите;   

 11. Разнообразяване туристическото предлагане и подобряване качеството на 
всички услуги; 

 12. Подобряване инфраструктурата в региона чрез ресурсите на различни 
местни, национални и европейски финансови инструменти и механизми;   
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4.2 Разработване на нови „творчески“ туристически продукти чрез 
използване по нов начин на природното и културно богатство и 
диверсификация на съществуващи стари продукти и модели на предлагане 

Динамичното развитие на туристически продукти изисква от бранша все по-голяма 
гъвкавост при разработване нови пазарни сегменти, които не са били прилагани досега. 
Към момента търсенето на „жанрово” определени туристически продукти изпреварва 
предлагането. Такива за Румъния и България са Креативният туризъм, Екотуризмът, 
Приключенският туризъм, Събитийният (Event) туризъм и други.  Развитието на подобни 
нови продукти би било силна страна на региона Констанца-Добрич.  

Това може да бъде постигнато по два начина – чрез реклама на национално ниво, 
посредством интернет сайтове, туроператори и други, или вторично, с разпространяване 
на информацията от хора, които вече са се възползвали от услугите в региона. За да 
бъде тази реклама ефективна, е необходимо изграждане информационна мрежа, както 
между общините, така и между туристическите информационни центрове, които 
публикуват и разпространяват рекламно-информационните материали. По този начин се 
гарантира добрата информираност на туристите и правилното й предаване на 
следващите й ползватели. Необходимо е и изработване на разнообразни информационни 
материали, описващи различните видове туристически продукти, предлагани на гостите. 
Данните, които се съдържат в тях, трябва да са точни и изчерпателни.  

 
4.3  Стъпки към реализирането на новите продукти на международния 
туристически пазар, търсене нови тур-агенции, държави и целеви групи 

Маркетингът на продукта представлява съставна част от общата регионална 
политика в сферата на туризма. На тази основа туристическият маркетинг се явява 
планомерно и системно изучаване на състоянието и тенденциите при развитието на 
потенциалните пазари с цел популяризиране рационалните дестинации и продукти.  За 
да достигне обаче до въпросните целеви пазари, продуктът следва да отговори на 
няколко определящи условия:   

 1. Правилен избор на целеви пазар;   

 2. Сегментиране и позициониране на предлаганите дестинации и продукти в 
съответствие с наличното потребителско търсене;   

 3. Разработване маркетингова стратегия за реализацията на продукта, и на 
вътрешните, и на международните пазари;   

 4. Създаване концепция за развитието на маркетингов комплекс.   

За успешното налагане на предлагания продукт трябва да се заложи на:   

 1. Създаване положителен имидж на обособения туристически район;   

 2. Включване възможно най-голям брой забележителности от територията в 
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рекламната стратегия (обхващане природните забележителности, историческото и 
културно наследство, обекти за култура и спорт);   

 3. Проучване инфраструктурната обезпеченост на района в дългосрочен план;   

 4. Развитие на човешките ресурси, пряко ангажирани в отрасъла;   

 5. Извършване ефективна реклама на продукта; 

 6. Водене статистики относно удовлетвореността на гостите.   

 
4.4 Налагане нов бранд на туристическия регион с поставяне акценти 
върху неговите уникални ресурси и продукти 

Съществен фактор за избор на дадена туристическа дестинация е имиджът – 
степента на привлекателност на името на дестинацията. Под „имидж“ в туризма следва 
да се разбира съвкупността от убеждения, впечатления, мисли, въображения и емоции 
на туристите за даден обект, продукт или място. Това е образ, създаден от потенциалния 
и реалния турист за собствена употреба, имитиращ подобие на действителния обект. 
Факторите, влияещи на потенциалните туристи при изграждане имидж на даден 
туристически район, зависят от потребителското търсене и свойствата на туристическия 
продукт, но преди всичко от атрибутите и стойността на характеристиките на 
туристическия район, като най-важните от тях са: 

• качеството на пейзажа;  
• климатичните особености;  
• характеристиката на населението;  
• спецификата на културата, историята, развлеченията;  
• възможността за закупуване на материални блага и тяхната атрактивност и т.н.  

 
Веднъж създаден, образът на даден туристически район се запазва в 

продължение на десетки години, което значи, че стратегията за формиране имиджа 
предизвиква последици за дълго време. Процесът по подобряване образа на 
туристическата дестинация има изразително динамичен характер и е свързан със 
следните оперативни действия:   

 а) Определяне потенциалните пазарни сегменти;   

 б) Избиране целеви сегменти;   

 в) Измерване възприятията на целевите сегменти с отчитане на тези туристи, 
които вече преди това са осъществили туристическо пътуване до даденото място, както 
и тези, които никога не са посещавали дадената дестинация;   

 г) Идентифициране имиджа на туристическия район, (като позитивен, 
негативен, слаб, смесен, противоречив, прекалено привлекателен), съществуващ в 
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представите на потребителите и на произтичащите от това шансове и опасности за 
развитието на стопанския туризъм в дадения регион; 

 д) Определяне целите и посоката на креатиране желаната визия на 
туристическия район и идентифициране неговите уникални атрибути, които биха били 
възможната основа за бъдещият образ на туристическия продукт;   

 е) Предоставяне специално изготвената информация на туристите, за да създава 
в тяхното съзнание желаната визия за туристическото място.   

Стратегическият подход към подобряване имиджа на туристическия район 
изисква провеждането на маркетингови изследвания, както и намиране отговора на 
следните въпроси: 

 1. Каква група туристи ще бъде обект на влияние във връзка с креатирането на 
имидж на туристическата дестинация;   

 2. Какви фактори детерминират имиджа на туристическата дестинация;   

 3. Как може да се измери имиджът на туристическия регион;   

 4. Дали съществуващият образ на региона е реален;   

 5. Дали той е позитивен, негативен или индиферентен;   

 6. Как да бъде проектиран имиджът на трансграничната туристическа 
дестинация;   

 7. Какви маркетингови инструменти да се ползват при процеса на формиране 
имиджа на дестинацията с цел въздействието й върху пазарните сегменти;  

 8. По какъв начин може да бъде променена негативната визия на даден 
туристически регион.   

 Особено полезни инструменти при процеса на успешното създаване позитивен 
имидж на определена дестинация са:   

 а) Мотото и възприетите обобщени ценности за следване в туристическата 
дестинация, силно спомагащи за усилване представите за нея;   

 б) Публично обявената Мисия, обобщените послания и насоките за развитие на 
туристическата дестинация;   

 в) Позицията на туристическия регион на фона на Югоизточна  Европа;   

 г) Логото и слогана, включени в разнообразните визуални средства за 
рекламиране на туристическата дестинация (дипляни, брошури, албуми, плакати, 
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филми, видеоклипове и т.н.);   

 д) Нивото и значимостта на провежданите събития и мероприятията в региона.  

 
4.5 Предлагане новия брандинг както на хотелиери, занимаващите се с 
морския летен туризъм, така и на заетите в сферите на алтернативния 
туризъм – еко- и селски, културен, спортен и приключенски, винен, конен, спа 
и уелнес, лечебен и развлекателен туризъм и убеждаването им в лесното 
прилагане методите на креативния туризъм с повече доверие, правилен 
подход към госта, анимация и артистичност 
Преориентацията от „икономика на услугите” към „икономика на 

преживяванията” извежда на преден план туристическите атракции, анимацията и 
предлагането на регионални и все повече на трансгранични  туристически пакети.  

Стратегическите действия на всички заинтересовани страни за развитието на 
креативен туризъм в региона трябва да бъдат насочени към автентичното, типичното 
за региона. Препоръчително е да се акцентира върху диверсификацията на 
туристическите продукти и предлагане тематични туристически маршрути в областта на 
креативния туризъм, културното наследство и съвременната култура, като в програмите, 
с цел постигане по-широка и разнообразна гама на предлагането, намират място и биват 
включени посещения в защитени природни територии, балнеоложки центрове и спа 
туризъм, фестивален, спортен и приключенски туризъм и други. Следва да се акцентира 
върху такива форми на туризъм, които имат най-голям потенциал за развитие и 
внедряване на иновации, а именно креативният туризъм чрез творчески ателиета, арт-
академии, уърк-шопове по занаяти и други, да бъде съчетаван или да се докосва до:  

 1. Културен туризъм – регионът разполага с огромно богатство от 
археологически, архитектурни, етноложки и религиозни обекти, исторически 
забележителности и културни институции – музеи, галерии, читалища, календар с 
организирани културни прояви;   

 2. Фолклорен, Фестивален и Събитиен туризъм – Ивентите и събитията, 
фестивалите и различните атракции са част от културния, фолклорния, религиозния и 
други форми на туризъм. Освен представи за историята, културата, легендите и 
занаятите, те създават и трайни спомени. Съвременните туристи пътуват все по-кратко, 
избират все по-изгодни оферти, но срещу парите си търсят познания, автентичност и 
изживявания. Фестивалите и събитията се нуждаят задължително от анимация, 
интерактивност и елемент на уникалност, тяхното умело съчетаване привличат най-вече 
посетителите към дадено място. Целта е да се въведат туристите в атмосферата на 
времето.   

 3. „Бавен“ туризъм – така наречения „слоу“ туризъм е новото лукс преживяване, 
което се отнася с почит към детайлите на туристическото предлагане, наслада от 
спокойствието в малките населени места, преклонение пред местната култура, традиции 
и обичаи, посещения на местните пазарчета и техните бит, традиции, ухания и 
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кулинарни особености.  

 4. Селски и аграрен туризъм – регионът разполага със запазени автентични 
традиции, селски бит и култура, които биха представлявали сериозен интерес за 
потребителите на туристически услуги, като: традиционно гостоприемно население, 
богата местна кухня с вкусни екологични продукти, съхранен фолклор, обичаи и занаяти, 
с настаняване в селски къщи за гости.  

 5. Екотуризъм – основният фактор, който предопределя избора на дестинация за 
екотуризъм, е атрактивната природа – богато биоразнообразие, уникални природни 
забележителности. Екотуризмът обичайно се съчетава с други форми на туризъм, 
примерно с орнитоложки, конен туризъм, фото-сафари, винен туризъм и други.   

 6. Релационен туризъм – туризъм при който подготвяме специални тематични 
турове за постоянните си гости, на които сме спечелили веднъж доверието и 
поддържаме перманентна връзка с тях и много държим да ги привличаме отново и 
отново като наши туристи, заедно с приятелите си, които водят със себе си; 

 7. Кулинарен туризъм – представен под формата на креативен туризъм, при 
които туристите усещат, разбират и опознават културата и кулинарната автентичност на 
даден регион, изучават неговите храни и напитки, практикуват ритуални кулинарни 
практики от регионалния празничен календар.  

Предлагане новия бранд на трансграничния регион Констанца-Добрич да бъде 
рекламиран като Черноморска Ривиера, регион за уникален креативен и културен 
туризъм. Нещо повече, така порастват възможностите креативният туризъм да бъде 
допълван и комбиниран, и с морски летен туризъм, както и с многобройните видове 
специализирани видове и алтернативни форми на туризъм. Обикновено се разчита 
туроператорските фирми да налагат нови брандове на международния туристически 
пазар, но трансграничният регион има и други, по-големи и неразкрити още 
възможности. На територията на област Добрич, България и окръг Констанца, Румъния 
се намират около 2000 средства за настаняване, включително къщи и апартаменти за 
гости. Около 10 хиляди души са заети в тази хотелска индустрия, а туроператорските 
фирми са повече от 20. Редно е този огромен потенциал от хотелски и ресторантски 
мениджъри да се включи в рекламирането и предлагането на новия продукт на 
трансграничния регион – Креативен туризъм в Добруджанската Ривиера. Нека към 
хотелиерите да добавим поне още 5000 души заети в сферата на алтернативния туризъм, 
които са мениджъри, организатори, екскурзоводи, аниматори, шофьори, преводачи, 
водачи, придружители, администратори, икономисти и много други, които се занимават 
с морския летен туризъм, така и на заетите в сферите на алтернативния туризъм – еко- 
и селски, културен, спортен и приключенски, винен, конен, спа и уелнес, лечебен и 
развлекателен туризъм и убеждаването им в лесното прилагане методите на креативния 
туризъм с повече доверие, правилен подход към госта, анимация и артистичност. Задача 
напълно реалистична и не особено трудно реализуема. 
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5. СЪЗДАВАНЕ НА 5 НОВИ ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТА 
Предлаганите нови 5 туристически пакети тук са примерни и те могат да послужат 

като пилотни разработки, които да бъдат допълвани и надграждани. Могат да бъдат 
обособени с различна продължителност – една седмица, 10 дни или две седмици. Всеки 
продукт има заглавие, което представя неговата основна тема. Към него има 
съпътстващи теми, с близка тематичност, които обогатяват главната тема. Третият вид 
е допълващи теми, които носят разтоварване и баланс между полезно и приятно. Те се 
включват предимно с цел – разтоварване, отдих, забава, развлечение, отмора и веселие. 

 
5.1 „Ритмичните добруджански танци“; 

Добруджа е известна с богатия си и разнообразен музикален фолклор, както и със 
своите красиви и много темпераментни фолклорни танци. В българската южна част на 
етнографската област наред с местните има много заселници от Тракия и от областта на 
Стара планина – Балкана. Затова в Южна Добруджа се срещат и двата стила – тракийският 
и балканджийският. Наред с тракийските и балканджийските песни звучат и богато 
орнаментираните безмензурни жетварски, трапезни и седенкарски добруджански песни. 

Логично е за Северна Добруджа да се откриват и елементи от древното изкуство 
на гети и даки. 

Основната тема са танците и те се изучават по няколко часа. През останалото 
време се гледат видеофилми с други регионални хора и ръченици. Отделено е време за 
запознаване с народните инструменти – гайда, кавал, тамбура, гъдулка и тъпан и 
обучение на желаещите по тях. Може да се предвиди посещение на фолклорен концерт 
и разговор след него с участниците танцьори и музиканти. Предвижда се разглеждане 
на етнографски музеи и къщи, като съпътстващи обучения и дейности. Към допълващите 
мероприятия спадат посещения на земеделски базари с местни производители – храни и 
напитки, релаксация в спа и балнеоложки центрове за лечение на получената мускулна 
треска и други развлечения. 

Гвоздей на програмата – добруджанският народен танц – хоро. То включва спортни 
елементи като бягане на място, дихателни упражнения, гимнастика за разкършване на 
тялото и други забавни компоненти. Най-голямото достойнство на хорото е ефектът от 
неговото подреждане – всички участници се хващат за ръце. На хорото има мъже и жени 
на различни възрасти, там има младежи, преливащи от енергия, както и по-възрастни, 
може би сред тях и болнави хора. Най-силна е енергията на влюбените. Смесицата от 
общите енергийни потоци в крайна сметка се наслагват в едно общо енергийно поле, 
което винаги носи положителен знак и енергията се разнася открай докрай равномерно 
и най-важното, това движение на енергийните потоци има лечебно въздействие и лекува 
много заболявания. 

Курсът завършва с концерт, изнасян от участниците, а финалът е връчване на 
сертификати и награди за най-успешно представилите се.  

5.2 „Тайнствата на добруджанската шевица“; 
Продуктът е насочен към хора, които обичат тъкане, шиене, везане, плетене, 

бродиране. Продуктите, които ще бъдат произвеждани са в широка гама – черги, килими, 
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ковьори, покривки, мельота, покривала, фолклорни носии, чеиз, различни аксесоари 
към облеклото и много други. Участниците ще се научат да работят на стан, с гергеф, 
гоблен, да плетат на една кука, с крива кука, на две и повече куки. 
Гвоздей на програмата – добруджанските шевици са съставени от няколко елементи, при 
тяхното съчетаване се получават различни фигури, които се приготвят в различни 
цветове. Всъщност тези фигури крият тайни кодове и кодирани послания и наричания 
към лицето, за което са предназначени. По шевиците може да се разбере представителка 
на кой род е момата и какво символизират дрехите й, омъжена ли е тя и така нататък. 
Така че участниците в програмата ще изучат тайния език на древните шевици и 
нареченото в тях. 

Курсът завършва с изложба, организирана от продукти, създадени от 
участниците, връчване на сертификати и награди за най-успешно представилите се. На 
произведените продукти могат да се поставят цени, да се покани подходяща публика, на 
която да се предложи да си купи нещо за спомен от импровизираната изложба. 

5.3  „Символите на Добруджа“ – бялата лястовица, делфините, житата; 
Най-интелектуалната творческа програма, включваща изучаване символите, 

легендите, тайните на Добруджа и техните послания. Добруджа се свързва с житата и с 
хляба, поради тази причина. Е наричана Златна Добруджа и житница на България. Още 
е жив споменът за румънската кралица Реджина Мария, която поръчва да й донесат 
делфини, които след известно време нарежда да пуснат обратно в морската вода, за да 
плуват на свобода. Така че интелигентността на делфините е увековечена на румънския 
герб на Добруджа, чрез два делфина, символизиращи Добруджа. 

Невероятна е народната фантазия. В години на безпаричие и липса на лекари, 
човекът се е грижел за здравето си сам, нямало е на кого истински да разчита. Затова 
при появяване на някоя неприятна и трудно лечима болест, веднага се пораждало 
поверие, че все пак лек има и хора са се излекували чрез него. Един от най-
философските разкази на певеца на Добруджа – Йордан Йовков „Бялата лястовица“, 
разказва за баща, който води своята млада, болна от туберкулоза  дъщеря в каруцата от 
село на село, за да търси лек за нея. И понеже не намирал, повярвал на слуха, че из 
Добруджа се е появила бяла лястовица и който я видел, тя му носела късмет и веднага 
оздравявал. Така, че в Южна Добруджа бялата лястовица е станала символ на късмет и 
на успешно бъдеще.  

Гвоздеят на програмата е изучаването на ритуалите и обичаите на Добруджа – 
Коледа, сурвакане, коледуване, Бабинден, Баба Марта и мартениците, Великден, 
Гергьовден, Заговезни, Еньовден, Петровден, Никулден и други. Отделно запознаване с 
народните обичаи като  Герман, Пеперуда, Лазаруване, крадене на мома, сляпа неделя 
и други. 

Разтълкуване народните поверия относно времето, реколтата на полето, 
домашните животни, прилаганите лечебни практики в народната медиците – весене, 
леене на восък или куршум, смерване и много други.   

Курсът завършва с презентационен спектакъл на участниците, връчване на 
сертификати и награди за най-успешно представилите се.  
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5.4 Фото сафари „Феномените на Добруджа“ – скалистия бряг, 
пещерния град, полята със слънчогледи, лавандула, лозя 

Фото сафари „Феномените на Добруджа“ е както за любители, така  и за трайно 
пристрастени фотографи и видеооператори. Програмата включва красотите и 
феномените на Добруджа – природни и антропогенни. А те са изключително много - 
черноморски скали, пещерен „град“ от 101 пещери, поля със слънчогледи, пшеници и 
дъхава лавандула, лозя със сладко грозде, даващи ароматно вино. 

Гвоздеят на програмата е изследователска, запознаване с първите изписани 
числа, букви и азбуки, усвоените първи занаяти, отглеждането на грозде и 
производството на вино и ракия, феноменалната кухня на Добруджа с нейните лютеница, 
туршия, наденици, ритуални хлябове и кайсиева ракия, с лечебното добруджанско вино.  

Курсът завършва с фото изложба, подредена от участниците, връчване на 
сертификати и награди за най-успешно представилите се. На снимките могат да се 
поставят цени и всеки от поканената публиката може да си купи сувенир за спомен от 
изложбата. 

5.5  „Талантливи универсални художници“ – иконопис, зографисване, 
рисуване върху различни плоскости, оцветяване на керамични съдове и други 
апликации за хора със сръчни ръце 

Тази програма е за хора на изкуството или такива, които обичат да рисуват, 
оцветяват или драскат скици през свободното си време като вид хоби. Последният век 
доказва, че територията на Балчик с неговите живописни бели скали, някога възпети от 
отиващия на заточение Овидий, са били привлекателен знак и символ за стотици 
именити художници и десетки млади техни събратя. Как се създава една икона,  как са 
работели старите иконописци и зографи. Как се върти грънчарското колело, как са 
добивали бои някога хората, за да оцветяват вълна или памук. 

Гвоздеят на програмата – как са произвеждани керамични съдове в дълбока 
древност, когато грънчарското колело не е било открито – какви техники са били 
прилагани. 

Курсът завършва с художествена изложба, подредена от участниците, връчване 
на сертификати и награди за най-успешно представилите се. На картините и апликациите 
могат да се поставят цени и всеки от поканената публиката може да си купи това, което 
му харесва от изложбата. 

6. ПРИЛОЖЕНИЕ: Изготвяне едноседмична програма за гости от 
Скандинавия, посветена на креативен туризъм. 

Решаване на казуси, свързани с уникалното хилядолетно творческо богатство на 
Крайморска Добруджа: фолклор, музика, песни, танци, игри, ритуали, обичаи, лечебни 
практики, рисуване на красиви панорами, на икони, фотосесии, занаяти, плетене, 
тълкуване на шевици, създаване на нова сувенирна индустрия.  
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ДВУСЕДМИЧНА ПРОГРАМА  

„КРЕАТИВНАТА ДОБРУДЖА“, БЪЛГАРИЯ 

1. ДЕН – БАЛЧИК 

Излитане от Рейкявик и след обяд кацане на аерогара Варна/Бургас/ Констанца, 
отпътуване за Балчик и настаняване в хотел. Вечерта – запознаване с подробната 
програма на Креативната Добруджа. Вечеря и след нея уелкъм парти - вечер на 
запознанството с индивидуално представяне на гостите от далечна Скандинавия. 

2. ДЕН – БАЛЧИК 

Посещение на Мелницата – беседа за Балчик, показване филмите Легенди за Балчик 
и за бога на виното и веселието – Дионис – как се отглежда грозде и как се прави 
вино. Посещение на църква Св. Св. Константин и Елена – слушане на 
източноправославни песнопения. Разходка по дамбата, рисуване на пейзаж от 
морски бряг на Балчик, обяд, събиране на мидички – спирка при аниматорите и 
изготвяне гердани от морските аксесоари. Посещение с беседа на Двореца – лятна 
резиденция на румънската кралица Реджина Мария. Разглеждане на Ботаническата 
градина – втора по големина и колекция от кактуси и сукуленти в Европа след 
Ботаническата градина на краля на Монако. Дегустация на вино от избата на 
кралицата. Вечеря-дегустация на автентична добруджанска кухня. 

3. ДЕН – ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО – ДЪБОВИК 

Тръгване от Балчик и посещение на ритуала Бабинден в село Гурково, обяд на 
Пикник Гурково, пристигане и обиколка на Генерал Тошево, посещение на 
Читалището и Музея, пристигане в Дъбовик. Участие в Селски празник и хващане на 
хорото. Изучаване на стари занаяти – тъкане на стан, плетене на рогозки, опити за 
свирене на кавал, гъдулка, гайда и други народни инструменти. Точене на баница с 
подквасено на място кисело мляко. Вечеря - вкусна добруджанска кухня. 
Дегустиране на вино от сорта черна липа. Връщане и нощувка в Балчик. 

4. ДЕН – НОС КАЛИАКРА – БЪЛГАРЕВО - КАВАРНА 

Отпътуване за нос Калиакра, наблюдаване в залива на скачащи във водата делфини, 
провеждане на фото сесия. Рисуване на морски пейзажи. След това разглеждане и 
обяд в Мидената ферма, курс по риболов, рисуване на икони в манастир „Света 
Екатерина“ в село Българево, среща с гагаузите и техния бит, обучение по 
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приготвяне на местна храна и напитки, вечеря с дегустация на гагаузка кухня, 
включваща местни пъпеши и дини от Българево. Връщане в Балчик. Нощувка. 

5. ДЕН – ШАБЛА – ДУРАНКУЛАК 

Отпътуване на север до Дуранкулак и разглеждане на Езерния град. Посещение на 
Зеления център и наблюдение с бинокли мътенето на птиците в близкото Шабленско 
езеро по Виа Понтика, показване на местни занаяти. Изучаване на грънчарство и 
правене на делви без грънчарско колело. Посещение на лечебната Тузла и правене 
на лечебна процедура. Дегустиране на прясно приготвена рибена чорба. Дегустация 
на специалитети в охлювената ферма в село Българево.  Отпътуване за село Прилеп 
и посещение на Медената къща. Изучаване работата на пчеларя и вадене на мед с 
предпазен костюм. Гледане филм, слушане лекция и купуване на сувенири. 
Разглеждане на чифлика Чукурово. Дегустиране на добруджански ястия, приготвени 
на пещ. Прибиране в Балчик. Нощувка. 

6. ДЕН – ДОБРИЧ 

Отпътуване на запад към Добрич. Пътьом посещение на ферма „Рогови“, 
разглеждане на процеса по доене на кравите и приготвяне прясно и кисело мляко – 
дегустация. Пристигане в Добрич, обиколка на града и разглеждане на архитектурно-
етнографски комплекс „Стария Добрич“. Изучаване на средновековни занаяти – 
иконопис, дърворезба, бъчварство, грънчарство и други. Посещение на традиционни 
фермерски пазар с възможности за купуване ръчно произведени стоки. Вечеря в 
механа Стария Добрич – оригинални специалитети на сач от добруджанската кухня. 
Дегустиране на вино пелин. Прибиране и нощувка в Балчик/Албена. 

7. ДЕН – ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО 

Тръгване от Балчик за град Генерал Тошево. Посещение на фирма за лавандула, 
разглеждане на сувенири с лавандула и дегустация на чай със сладки от лавандула. 
Празник Люлки по Гергьовден, изучаване как се приготвя добруджанска баница. 
Приготвяне на лютеница. Обяд – дегустация на местна екологична кухня и 
Добруджанско лечебно вино. Среща с майстори винари в село Църква и правене на 
вино пелин. Посещение на пикник Орехи, включване в ритуала Добруджанска сватба, 
игра на хора и ръченици. Дегустация на добруджански дюнер кебап. Вечеря. 
Прибиране и нощувка в Балчик. 

8. ДЕН – ВАРНА – КОНСТАНЦА 
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Отправяне за Варна, посещение на регионалния исторически музей с най-старото 
злато в света, разглеждане на Двореца Евксиноград, изучаване процеса с 
ферментация на джибрите, участие в казана при процеса на варене на ракия, 
разглеждане цветния парк и учене как се правят скулптури на животни от храсти. 
Следобед отпътуване за Констанца и настаняване в хотел. Вечерта – запознаване с 
подробната програма на Креативна Добруджа в Румъния. Вечеря и след нея уелкъм 
парти - вечер на запознанството с индивидуално представяне на гостите от далечна 
Скандинавия пред румънските домакини. Настаняване и нощувка в Констанца.  

9. ДЕН – КОНСТАНЦА 

Посещение на художествената галерия и изучаване стари техники на рисуване. 
Изучаване на румънски народни танци и инструменти. Обяд – румънска кухня. 
Следобед печене на римски хляб и майсторене на римски сандали. Разглеждане 
Музея за национална история и археология и Римската сграда с мозайките. 
Моделиране на древни мозайки. Вечеря – румънска кухня в ресторант с жива музика 
и игра на румънски танци. Прибиране в хотела. Нощувка. 

10 ДЕН – МАНАСТИРСКИ ТУР 

Отпътуване на манастир Дервент. Изучаване как се произвеждат църковни свещи. 
Запознаване с извора на Свети Апостол Андрей Първозвани и какво  лекува водата 
му. Отпътуване до пещерата и катедралата Свети Андрей и учене на църковно пеене. 
Посещение на манастира и изучаване иконопис. Обяд в магерницата на манастира. 
Пристигане в Мурфатлар и запознаване с лозовите масиви – пръскане на лозя, 
съхранение на вино в бъчви; вечеря с дегустация на мурфатларско вино, 
представена от сомелиер. Прибиране в хотела. Нощувка. 

11 ДЕН – ТЕКИРГЬОЛ - ЕФОРИЯ 

Отпътуване за Текиргьол, посещение на манастир Света Богородица, изучаване на 
зографисване и техниката на каменната мозайка. Обяд в манастира. Пробване 
лечебната кал на Текиргьол в балнеоложки център. Курс по шиене на гоблени. 
Посещение на концерт с жива съвременна румънска музика в Ефория. Вечеря с рибно 
меню в Ефория. Връщане в хотела в Констанца. Нощувка; 

12. ДЕН – ХИСТРИЯ 

Отпътуване и разглеждане древната римска крепост Хистрия, хвърляне на копие и 
стрелба с лък. Изучавана начините на отливане на римски монети в древността и 
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шиенето на войнишки дрехи. Дегустация на мамалига в съчетание с риба – най-
обичаната румънска гозба. Връщане в Констанца. Нощувка. 

13. ДЕН – НАВОДАРИ 

Отпътуване на север до Наводари и разглеждане на младежкия център. Изучаване 
на детски и юношески приложни изкуства. Обяд в центъра. Разглеждане на рибния 
център при езеро Ташаул, транжиране на риба и приготвяне на румънски рибни 
специалитети. Отдих в Мамая – най-известния румънски черноморски туристически 
комплекс с няколко часа плаж. Прибиране в Констанца. Нощувка. 

14. ДЕН – КУЛТУРНА ПРОГРАМА КОНСТАНЦА 

Пеш разходка из Констанца, посещение на няколко църкви, джамия Карол I-ви и 
разглеждане града отвисоко. Провеждане фотосесия. Посещение на казиното на 
Констанца, построено по проекта на казиното в Монте Карло. Рисуване на казиното 
на фона на морския пейзаж. 

Вечерта нареждане на изложба от направените снимки и рисуваните картини в 
анимационната зала на хотела. Поканване на публика и откриване на изложбата. 
Извършване на продажби.  

Курсът завършва с връчване на сертификати и награди за най-успешно 
представилите се. Прощална вечер – гуд бай парти. 

Гледане на филм, заснет по време на престоя на гостите от Исландия в България и 
Румъния. 

Нощувка. 

15. ДЕН – КОНСТАНЦА – АЕРОГАРА - РЕЙКЯВИК 

След закуската отпътуване за международно летище Констанца/Букурещ/ Варна и 
оттам отлитане за Рейкявик, Исландия 
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