
                                                 

   
www.interregrobg.eu 

 

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз 
 

1 

Методология 
за провеждане на Двудневен мултикултурен 

маршрут на традиции и обичаи 
 

 

 

Проект: „Мултикултурно наследство и яхтинг сред природното 

наследство на Черно море за развитие на устойчив и креативен 

туризъм в трансграничния регион Констанца-Добрич“/ 

MULTICULTYA, код ROBG-366 

Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A 

РУМЪНИЯ - БЪЛГАРИЯ 2014-2020 

 

 

http://www.interregrobg.eu/


                                                 

   
www.interregrobg.eu 

 

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз 
 

2 

 

 

 ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящата методология за провеждане на “Двудневен мултикултурен маршрут на 

традиции и обичаи” е част от проекта „Мултикултурно наследство и яхтинг сред 

природното наследство на Черно море за развитие на устойчив и креативен туризъм в 

трансграничния регион Констанца-Добрич“/ MULTICULTYA, код на проекта ROBG-366, по 

Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ - БЪЛГАРИЯ 2014-

2020. 

Основната цел на проекта е да разнообрази туристическото предлагане и да 

спомогне за удължаване на летния сезон чрез валоризиране на материалното и 

нематериално мултикултурно наследство и природно богатство на региона Добрич-

Констанца чрез развитието на иновативен и креативен културен туризъм. Във връзка с 

това бяха изготвени пет нови трансгранични туристически продукта. 

Към всеки продукт/маршрут са разработени различни подкрепящи материали като 

брошури, флаери, филми, които илюстрират маршрутите и допринасят за по-успешното им 

прилагане от туристическия бизнес.   

На фона на световната глобализация се забелязва нарастващо търсене на автентични 

продукти на културен туризъм и особено на етнотуризъм. Последният включва кухня, 

традиции, обичаи, специфика на начина на живот на хората, живеещи в даден регион. 

Очевиден е възходът на динамично развиващи се дестинации за етно-туризъм като Китай, 

Тайланд, Малайзия и други.  

В региона на мултикултурна Добруджа са напластени много религии, култури, които са 

оставили своя отпечатък и в днешните традиции и обичаи. Сред тях се очертават 

сватбеното тържество и сватбените ритуали като празник и значимо събитие в живота на 

всеки човек.   
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В рамките на проект MULTICLTYA беше създаден нов продукт “Двудневен 

мултикултурен маршрут на традиции и обичаи“ като пример и добра практика за 

използване на недвижимото културно наследство на различните етноси, живеещи на 

територията на област Добрич и окръг Констанца - българи, турци, роми, румънци, 

арумъни и татари. Това е комплексен, трансграничен продукт, включващ двудневен 

маршрут и едно интерактивно забавно шоу за различните сватбени ритуали, съхранени и в 

наши дни.  

Предназначение на методологията  

 Да бъде ползвана от представителите на целевите групи на проекта – туроператори 

и туристически агенти, малки и средни предприятия, сдружения и физически лица 

от сферата на туризма в трансграничния регион;  

 Да бъде насочена към пазарната реализация на съответния туристически продукт и 

маршрут; 

 Да бъде приложена пилотно в демонстрационна проява по проекта, за да могат 

представителите на целевите групи да получат непосредствени впечатления от 

продукта. 

Настоящата методология включва 

 Обща характеристика на продукта;  

 Детайлно представяне на разработения туристически продукт - туристически     
пакет „Двудневен мултикултурен маршрут на традиции и обичаи“; 

 Логистика, свързана с продукта – необходими съоръжения и материална база за 

неговото реализиране;  

 Необходими ресурси за реализация на продукта – човешки ресурси, финансови 

разходи и т.н.;  

 Реклама на продукта – рекламни дипляни, използване на електронни средства за 

реклама; 

 Приблизителна калкулация на разходите за реализиране на продукта. 

http://www.interregrobg.eu/
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 Проучвания на добри практики и казуси (национални, европейски, световни); 

 

Защо културен туризъм? Как да бъдем актуални? 

Според Световната Туристическа Организация (UNTWO) недвижимото културно 

наследство е един от основните двигатели за развитие на туризма:  

„ Глобалното богатство на традициите е една от основните мотивации за пътуване, 

при което туристите  общуват с нови култури и  опознават глобалното разнообразие 

от сценични изкуства, занаяти, ритуали и кухни. културното взаимодействие, 

породено от подобни срещи, подтиква към диалог, изгражда разбиране и насърчава 

толерантността и мира. 

Насърчаването на отговорното използване на това живо наследство за туристически 

цели може да създаде заетост, да ограничи обезлюдяването на някои селски райони 

и да подхрани чувството на гордост сред общностите. 

Туризмът предлага мощен стимул за запазване и повишаване на нематериалното 

културно наследство, тъй като приходите, които генерира, могат да бъдат насочени 

обратно за подпомагане на дългосрочното му оцеляване. Нематериалното културно 

наследство трябва да бъде управлявано умно, ако искаме да процъфтява във все по-

глобализиран свят. Само истинските партньорства между местните общности,  

туристическия бизнес и отговорните публични власти, изградени върху общи 

ценности, могат да гарантират неговото оцеляване“. 

През 2019 г Генералната Асамблея на UNTWO прие  „Препоръки за устойчиво 

развитие на коренния туризъм“. Те съдържат  насоки на заинтересованите страни в 

туризма да развиват своите дейности по отговорен и устойчив начин в рамките на 

местните общности. 

https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284421299 

http://www.interregrobg.eu/
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В този смисъл предлаганият от нас продукт допринася за съхраняване на традициите 

и обичаите като недвижима културна ценност на региона на Добруджа, подчертава 

неговата уникалност и дава възможност за диверсифициране на морския туризъм.  

Предимства на културния и етнотуризъм 

 Предоставят възможност за диверсификация на туристическия продукт без 

големи инвестиции чрез устойчиво ползване на съществуващото нематериално 

наследство; 

 Те са в синхрон с новите тенденции на 21 век в туристическото търсене на 

уникални преживявания; 

 Имат положителен ефект върху рентабилността на предлаганите продукти и 

услуги чрез валоризиране на културното наследство; 

 Те са с висока добавена стойност и не зависят от определен сезон. 

 Повишават самочувствието на местните жители, предвид интереса към тяхната 

култура и традиции, а това води до социално сближаване и общуване. 

 Туристите, практикуващи културен и етнотуризъм, са обикновено с по-високи 

доходи и са готови да изразходват значителна част от бюджета за 

удовлетворяване на творческото си хоби и в търсене на автентични 

преживявания. Разнообразието и стремежът към опознаване ги води към 

съчетаване на различни видове туризъм по време на едно и също пътуване. 

И към настоящия момент туристическите предприятия предлагат забавни програми, 

базирани на традиционни танци, главно фолклор, пресъздаване на обичаи и 

ритуали. В повечето случаи говорим за външни изпълнители -  професионални 

актьори, танцьори, музиканти. Такива програми обаче значително  утежняват 

бюджета и затова се предлагат от все по-малко заведения за хранене; забавните 

програми, представени от професионални състави и артисти, приличат повече на 

представление. Рядко публиката участва и се забавлява.  

http://www.interregrobg.eu/
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Ето няколко примера за културен и етнотуризъм от България, които представляват 

интерес за румънските туристически фирми: 

 Организиране на събития и фестивали, базирани на     обичая „Кукери“      

 Кукерите са езически обредни български карнавални фигури – мъже,  предрешени като 

зверове или типични персонажи, винаги носят маски на главите, кожуси с козината навън 

и често хлопат с чанове на пояса си. Кукеровден се празнува точно на Сирни заговезни. 

Кукерите танцуват по улиците, за да изплашат лошите сили и да пропъдят студа, а за 

плодородие и здраве извършват обредни (символични) действия като оране, сеитба и 

други. На първи януари – Нова година – по традиция се организира кукерски събор. Млади 

и стари се обличат в народни носии, маскират се и започват да гонят злите духове. Всяка 

кукерска дружина има водач - женен мъж, стопанин с установено социално положение.  

          Кукерските игри целят чрез специални магически танци и страшните маски да бъдат 

уплашени и прогонени завинаги злите духове и орисници, така че да има богата реколта 

през следващата стопанска година. Първият обреден момент в кукерския обичай е 

обхождането на всички домове с пожелания за здраве, плодородие и благополучие, при 

което се събират подаръци от стопаните (брашно, боб, яйца и др.). Във всеки дом кукерите 

изпълняват различни битови и комични сцени. Накрая, на селския мегдан, кукерите играят 

буйни танци, като раздрънкват силно окачените по тях звънци.  

 Фестивали и празнични събития, свързани с розобер и розопреработка в 

Долината на розите  

          Казанлък е столица на Розовата долина, където от 300 години се развива специфичен 

поминък – производство и търговия на розово масло и розова вода, които по своите 

качества нямат равни в целия свят. И днес българското розово масло е необходим 

компонент в рецептурите на всички световно известни парфюмерийни фирми. В Историко-

етнографския комплекс „Кулата“ се показва производство на розово масло, опитват се 

казанлъшка гюлова ракия, гюлово сладко и розов ликьор. През юни се демонстрира 

дестилация на казанлъшката маслодайна роза, през юли - на лавандула, през септември 

на мента, през октомври на бор. 

http://www.interregrobg.eu/
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          Гостите се посрещат с традиционни прясно изпечени български баници, гледат и 

участват във фолклорната програма „Розобер“, за тях са осигурени сувенири – сладко, 

ликьори, кремове, есенции, етерични масла. Те наблюдават карнавалното шествие по 

улиците на Казанлък, което от 1995 година прераства във фолклорен фестивал с 

международно участие. 

 Нестинарски танци и ритуали 

          Нестинарството е ритуал от Източна Тракия, свързан с култа към свети Константин 

и Елена. Разпространен е в района на Странджа планина в Югоизточна България. Вписан е 

в списъка за нематериалното световно културно наследство на ЮНЕСКО.  

          Нестинарството представлява танц с боси крака върху жарава. Според традицията 

нестинарите играят вечерта в деня на Св. св. Константин и Елена (нощта на 21 май или 3 

срещу 4 юни по стар стил). Подготовката на събитието започва още от ранни зори с 

„обличане“ на нестинарските икони. Поставя се ярко червен плат, обшит със стари 

сребърни пари и украсен с цветя. Провежда се шествие из селото, а иконите се носят към 

аязмото на св. Константин от трима юноши. Привечер църковен настоятел и нестинарите 

отиват в параклиса св. св. Константин и Елена, вдишват тамяновия дим и се молят пред 

иконите. Счита се, че тогава водата от извора е най-лековита. След като се свечери, пред 

параклиса идва публиката, както и музикантите – гайдар и тъпанджия. 
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Изпълняват три специални мелодии в точно определено време. Първата се изпълнява по 

време на придвижването от параклиса до жаравата, втората по време на самото ходене по 

огъня, а последната се свири накрая; тя носи наименованието „Костадинско“ хоро. 

След като иконите са осветени и селото е обиколено, нестинарите се прибират в 

параклиса. Там се пазят иконите на Св. св. Константин и Елена и прекарват времето до 

вечерта и слушат непрекъснатото биене на тъпан, след което изпадат в транс. Достигайки 

жаравата с танца си, нестинарите навлизат в кръга с подвиквания. Носят в ръцете си икони, 

кърпи, кандила. В същото време на площада се пали огън, който се поддържа от най-

старите вече бивши нестинар или нестинарка.  

          На свечеряване огънят вече започва да се разстила за жаравата. Тя е с диаметър 

около два метра и дебелина пет-шест сантиметра. В нея първи пристъпват най-старите 

практикуващи нестинари, които преди това обикалят жаравата три пъти, а след това я 

минават на кръст. Едва след това започва и истинският танц – нестинарките навлизат в 

огнения кръг с пронизителен вик. Те пресичат жаравата като натискат стъпалата си във 

въглените и продължават да викат. Танцьорите танцуват, държейки украсената с цветя 

икона на светите Константин и Елена. Нерядко изпадналите в транс правят предсказания. 

Постепенно танцът става по-бавен, движенията на нестинарите са по-спокойни и накрая 

танцът завършва. Когато приключи ритуалът, всички се хващат на Костадинското хоро за 

здраве.  

В рамките на проект MULTICLTYA беше създаден нов продукт “Сватбени традиции и 

обичаи“ като пример и добра практика за използване на недвижимото културно 

наследство на различните етноси, живеещи на територията на област Добрич и 

окръг Констанца - българи, турци, роми, румънци, арумъни и татари. Интерес 

представлява фактът, че говорим за трансграничен продукт, създаден от български 

и румънски експерти.  

Цели на двудневния мултикултурен маршрут на традиции и обичаи 

          Двудневният мултикултурен маршрут на традиции и обичаи е насочен именно към 

тази категория туристи, които търсят автентични преживявания и възможност да се 

http://www.interregrobg.eu/
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„потопят“ в духа и уникалността на дестинацията чрез активно участие в различни 

творчески прояви. 

          Целите на двудневния маршрут са в синхрон с визията на проекта, а именно: 

 Повишаване имиджа на трансграничния регион като автентична и богата на 

преживявания целогодишна дестинация; 

 Развитие на устойчив туризъм: чрез популяризиране и съхраняване традициите на 

местната общност; 

 Увеличаване приходите за местната общност и бизнеса от туризъм. 

 

Етапи на създаване на продукта “Сватбени традиции и обичаи“ 

1. Създаване на интерактивно шоу “Сватбени традиции и обичаи“ 

1.1.Проучане на сватбените ритуали и традиции на различните етнически групи 

на целевия регион. 

Първоначално беше проведено задълбочено проучане на сватбените ритуали и 

традиции на различните етнически групи на целевия регион. Български експерт 

изследва сватбените ритуали и традиции сред българи, турци и роми, а румънски 

експерт – сред румънци, арумъни и татари.  Изследването обхваща всички древни 

традиции, достигнали до нас и съхранени за поколенията. В днешно време, но повече 

през миналите векове, годежът, женитбата и сватбеното тържество са били от особена 

важност за хората. Това прави ритуалите изключително интересни и за съвременните 

хора, те са наситени със символика и наричания, всеки елемент носи особен смисъл – 

облеклото, храната, ритуалите. Сватбените обичаи са показателни и за 

взаимоотношенията в семейството, строгата йерархия и морални норми, определящи 

като неписани закони живота на хората.  

Интерес представлява фактът, че откриваме някои прилики, но и съществени разлики в 

ритуалите на различните малцинства и етноси, въпреки тясното съжителство от векове. 

Това прави продуктът изключително разнообразен и атрактивен.  
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1.2. Създаване на интерактивно шоу  

Събраната информация от направеното проучване беше използвана за създаването на 

интерактивно шоу, състоящо се от филм и аниматор. Филмът пресъздава най-

характерните и интересни сватбени ритуали на шесте етноса- българи, турци, роми, 

румънци, арумъни и татари с участието на актьори.  Той представлява високо 

професионален продукт с продължителност 30 минути. На фона на филма се изнася 

интерактивното шоу, изпълнявано от аниматор. Естествено филмът и аниматорът са в 

абсолютен синхрон. Важно е да подчераем, че шоуто е интерактивно и  протича с 

участието на публиката. Това го прави забавно и развлектелно. В шоуто се поставя 

акцент както върху  сходните ритуали, така и върху обичаите, които са характерни 

само за дадения етнос. Туристите могат да се насладят на комбинация от оригинална 

музика, танци, ритуали, поднесени с много настроение.  

1.3.Изготвяне на брошура “Сватбени традиции и обичаи“ 

В рамките на двадесет страници брошурата представя сватбените ритуали и традиции 

на българи, турци, роми, румънци, арумъни и татари.  Тя съдържа най-важната 

инфромация, както и богат снимков материал.   

2. Изготвяне на двудневен туристически пакет “Сватбени традиции и обичаи“ 

Туристическият пакет е тематичен и представлява завършен продукт за етно туризъм. 

Той обхваща територията на област Добрич и окръг Констанца и освен интерактивното 

шоу, описано по-горе, той включва посещението на Етнографски комплекс «Стария 

Добрич», Етнографска къща – град Балчик,  Етнографски комплекс - град Каварна и 

Музей за народно изкуство – Констанца.  

Архитектурно-етнографски комплекс «Стария Добрич» 

Архитектурно-етнографският комплекс "Стария Добрич" е музей на открито, където се 

съхраняват, представят и развиват традиционните добруджански занаяти от края на 

ХІХ и първата половина на ХХв. Намира се в центъра на град Добрич, на мястото на 

някогашната Одун чаршия. Във възстановената стара градска чаршия потомствени 

майстори продължават многовековната традиция на своите занаяти. По стари ръчни 

технологии и с оригинални инструменти в повече от 30 работилници се изработват 
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традиционни изделия на грънчарството, ковачеството, везбарството, тъкачеството, 

бъчварството, абаджийството (производство на груб вълнен плат), златарство, 

шапкарство, иконопис и други.  

Хората, които се трудят в комплекса всекидневно, съхраняват с любов старинната 

атмосфера на Добруджа с нейните занаяти, звуци, аромати и гозби. На това място, 

макар и разположено в центъра на голям областен град, човек неусетно се пренася в 

миналото – може да докосне стари традиционни инструменти и да участва в дейности, 

просъществували столетия, но днес заплашени от забрава.  

В етнографския комплекс се организират фолклорни представления, както и 

демонстрации на стари български занаяти. Предлагат се и образователни програми за 

изработване на предмети по стари техники, с традиционни народни инструменти. В 

изложбената зала на комплекса е изградена постоянната експозиция "Археология на 

Добруджа" и е създаден Учебен музей, който представлява частична възстановка на 

възрожденско училище от ХІХв.  

В центъра на комплекса е възстановена старата часовникова кула, строена през ХVІІІ 

век.  

Оригиналната кула, за която съществуват сведения още от 1762 г., е разрушена през 

1965 г. Добричлии я възстановяват по скици, спомени и стари снимки, съхранявани 

днес в Регионалния исторически музей – Добрич. Кулата е висока 21 м, а тежкият 250 

кг часовников механизъм е направен по схемата на старите възрожденски часовници 

от Елена, Дряново и Трявна. Механизмът се задвижва от две тежести, които 

представляват речни камъни с различно тегло. Часовникът се навива ръчно. Кулата 

има и камбана, която тежи 320 кг и е отлята в цеха към Светия синод в София. Първият 

камбанен звън на възстановената кула прозвънява на 28 юни 1985 г. 

Етнографска къща – град Балчик 

Къщата се намира в непосредствена близост до сградата на Исторически музей. 

Помещава се в реставриран възрожденски дом от 60-те години на ХІХ в., притежание 

на балчишки търговец, житар. В нея намират място както експонати, свързани с бита 

и поминъка на балчиклии, така също автентични предмети, оръдия на труда, облекла 

и накити, характерни за местното население на този край. Особено впечатляват 

http://www.interregrobg.eu/


                                                 

   
www.interregrobg.eu 

 

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз 
 

12 

добруджанските тъкани. Вложила цялото си умение, художествен вкус и чувството си 

за хармония и красота, българката създава разнообразни тъкани с прекрасни багри и 

орнаменти, предназначени за битови нужди и за украса на дома. Естествено 

допълнение към облеклото са и различните накити: за украса на глава (прочелници, 

трепки, висулки, подбрадници, наушници, игли, обици), за врата (гердани), за ръцете 

(гривни и пръстени), за кръста – колани  и пафти. 

Етнографски комплекс - град Каварна 

Етнографският възрожденски комплекс представлява културен център с богато научно-

етнографско съдържание. В него са представени добруджански занаяти и добруджанския  

бит от началото на миналия век.  Той е изграден на мястото на първото българско училище, 

основано през 1869 г. Състои се от къща-музей, възстановена чехларница, работилница за 

дантели и дворна среда. Интериорът запознава посетителя с най-типичното за градския 

бит от края на ХІХ и началото на XX век. В експозицията са отразени характерните черти на 

основните етнографски групи население в този край - добруджанци, гагаузи, котленци. 

Една от стаите - с изглед към двора на къщата, служи за всекидневна. В нея е представен 

добруджанският бит. В малка гостна е разкрит изцяло котленския бит, а в другото 

помещение - спалня, са показани гардеробът, бельото и нощните шкафчета, бродираните 

със сърма възглавници, характерни за бита на гагаузите. Чрез дантелените пердета, 

покривката на спалнята, мельота и други са представени различните техники на плетене. 

Приземните помещения на каварненската къща са били използвани за стопански 

нужди, складове и мазета. Лятно време, след приключване на полската работа, 

семейството се е събирало в ,,лятната кухня” - мазе. Там са показани работни дрехи 

и някои оръдия на труда - паламарки, сърпове, воденични камъни, медни котли за 

вода, бъчви за вино. 

Дворът също е в стар стил, покрит е с каменни пътечки, покрай които са засадени голямо 

количество цветя и е ограден с висока каменна ограда /дувар/. 

Материалната култура, представена в етнографския комплекс показва, че населението на 

Каварна споделя характерните особености на общобългарската традиция.  

Музей за народно изкуство – Констанца 
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Първата колекция на музея е събрана през 1975 година. През годините музеят 

разширява своя обхват и включва и други  етнографски зони в страната.  

Експозициите включват всички видове народно творчество, разделени по етнографски 

региони.  Сградата на музея датира от 1893 година и е архитектурен паметник.  

Колекциите народно творчество от всички региони на страната включват: керамика, 

икони от дърво и стъкло, метал, народни носии, черги, платове, текстил, украси. 

Предметите за домакинско ползване от керамика, дърво, метал, се характеризират с 

голямо типово многообразие. Интериорните платове – кърпи, покривки за маса, 

чаршафи, постелъчно бельо, черги, калъфки за възглавници (от памук, коприна и 

вълна) – са голямо орнаментно богатство. Кърпите, дълги по 4 м, са неразделна част 

от старите селски интериори. Флоралните, растителни, зооморфни, антропоморфни 

мотиви, редуващи се с различни по дължина линии, създават специфични 

орнаментални композиции. Вълнените платове за декор или къщна употреба имат 

орнаментална композиция, базирана на редуването на ивици, с избрани геометрични 

мотиви, разпръснати равномерно и без прекъсване. 

Добруджанска кухня 

Друг важен елемент на туристическия пакет е предлагането на типични ястия за 

региона на Добрич-Констанца и дегустацията на местни вина.  

Град Каварна предлага на своите гости уникална рибена чорба, а през летните месеци 

– пъпеши, които могат да се опитат само тук.  

В град Балчик е запазена избата към двореца на Реджина Мария, където се предлага 

дегустация на оригинални бели и червени вина.  

В Архитектурно-етнографски комплекс «Стария Добрич» може да опитате типична 

добруджанска баница и гевреци по оригинална рецепта. Гостилницата, разположена 

на централно място в комплекса, предлага – сред автентичен, уютен интериор - 

характерни местни ястия по стари рецепти.  

От тукашната бозаджийница можете да си купите истинска боза, произведена по стара 

рецепта; в кафеджийницата ще ви направят чаша традиционно турско кафе. 
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ПРИМЕРЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ   ЗА  ДВУДНЕВЕН МУЛТИКУЛТУРЕН МАРШРУТ 
НА ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ -  ДОБРИЧ – КОНСТАНЦА 

ПЪРВИ ДЕН  
09.00-13.00    Посещение на Архитектурно-етнографски музей на открито „Стария 

Добрич“. Разглеждане на занаятчийските работилници и наблюдение 
на живо изпълнения на занаятите при грънчар, бъчвар, иконописец, 
книговезец, ковач, тъкачка, абаджия, златар. Дегустация на прясно 
изпечени закуски с кафе върху пясък и ароматни плодови сиропи. 
Обяд с меню от автентична добруджанска кухня в битово заведение на 
комплекса – кръчма или гостилница. 

13:00-14.30 Отпътуване за Балчик и разглеждане на Етнографската къща и 
нейните автентични предмети, оръдия на труда, облекла и накити. 
Добруджанските тъкани с прекрасни багри и орнаменти, 
предназначени за битови нужди и украса на дома. Красивите накити: 
обици, гердани, гривни и пръстени, колани и пафти.  

   
14.30-16:00 Отпътуване за Каварна и посещение на Етнографския комплекс. 

Разглеждане на къщата-музей, възстановената чехларница, 
работилницата за дантели и дворна среда. Единствено тук могат да се 
видят бродираните със сърма възглавници, дантелени пердета, 
покривки и мельота представящи различни техники на плетене, 
характерни за бита на гагаузите от региона. 

    
16.00-18.00 Отпътуване от Каварна за Констанца и пристигане на мястото на 

интересното събитие. 
18.00-19.30 Интерактивно шоу,  представено от аниматор. Излъчване на филма, 

показващ сватбени ритуали на различни етноси от Добруджа. 
Изненади, в които може да се включи и публиката. Изучаване на 
фолклорни танци.  
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19:30-21:30 Вечеря с дегустация на типичното за северна Добруджа меню при 

сватбени тържества. 
ВТОРИ ДЕН 

08:00-10:00 Закуска 
10:00-12:00 Разглеждане Музея на народните изкуства в град Констанца и неговите 

уникални експонати. Той показва бита и културата на Северна 
Добруджа, специфичните занаяти и местен поминък на хората от 
последните две столетия. 

     
12:00-14:00 Обяд 
14:00-19:00 Пътуване из околностите на Констанца и посещения на къщи, в които 

живеят или са живели арумъни и татари. Запознаване с техните бит 
и култура, занаяти и поминък, музика и изкуства. Изучаване 
особеностите на тяхната специфична кухня, особено интересните 
специалитети и подправки. 

19:00-22:00 Вечеря в битово заведение с традиционна музика и автентична 
добруджанска кухня в Констанца. 
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Двудневният мултикултурен маршрут на традиции и обичаи Добрич – Констанца може да 
се съчетае с някои от многобройните фолклорни празници и фестивали, които се 
организират и провеждат в региона на Добруджа. Това би обогатило още повече 
програмата на маршрута и би го превърнало в истинско незбравимо преживяване за 
туриистите.   
 

ДОБРУДЖАНСКИ ФОЛКЛОРНИ ПРАЗНИЦИ И ФЕСТИВАЛИ 
Средата на месец юли Международен фолклорен фестивал „Фолклор без 

граници“ в град Добрич 

  
06 май, всяка година Празник на фолклора – град Тервел. Тържество на 

песни, танци и костюми с участници от община Тервел, 
от 2004 година участие вземат и турски и ромски 
състави. 

http://www.interregrobg.eu/


                                                 

   
www.interregrobg.eu 

 

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз 
 

17 

  
Първата десетдневка на 
месец май, всяка година 

Национален конкурс за млади изпълнители на кавал и 
добруджански народни песни в село Дъбовик, община 
Генерал Тошево. 

   
17 юни всяка година Празник на гърнетата – село Зимница, община Крушари. 

Празник на фолклора и вкусните добруджански гозби, 
приготвени в гърне, чувен или гювече. 

  
Втората половина на 
месец май, всяка година 

Общобългарски младежки фолклорен събор  
„С България в сърцето“-  град Каварна 
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Края на месец юни – 
събота, всяка година 

Събор „Песни и танци от слънчева Добруджа“ село 
Дебрене, община Добричка. 
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Предимства на двудневния мултикултурен маршрут на традиции и обичаи 

 Двудневният мултикултурен маршрут включва посещения на етнографски музеи, 

сбирки и експозиции в България и Румъния, представяне на интерактивно шоу, 

дегустация на оригинални местни ястия, част от тях свързани със сватбеното 

тържество на различните етноси на Добруджа. Маршрутът е отворен за творчески 

идеи и допълвания, както от страна на аниматори и екскурзоводи, така и на 

хотелиери и ресторантьори. Предимства: 

 Може да се предлага през четирите сезона на годината; 

 Има положително емоционално въздействие и го харесват хора от всяка 

националност; 

 Не изисква особени инвестиции и може бързо и лесно да се организира. 

 Двудневният мултикултурен маршрут на традиции и обичаи е подходящ както за 

местни туристи, така и за гости от близки и далечни страни. Сватбата е понятие, 

известно навред по света и е подходящо шоу за широк кръг туристи и гости.           

 Интерактивното шоу е подходящ елемент на забавление на гостите на сватбено 

тържество. Редица ресторанти и/или хотелски комплекси са предпочитани места 

за провеждане на сватбени тържества.  Това важи с особена сила за туристически 

заведения, разположени край морето, предлагащи уют, романтика и уединение.  

  Двудневният мултикултурен маршрут ще се превърне в незабравим момент за 

вашите гости и ще допринесе за по-голямата удовлетвореност от техния престой.  

Как да рекламираме продукта? 

 Брошура „Сватбени традиции и обичаи“ 

В рамките на проекта е изготвена брошура, която съдържа основна информация по 

темата. Тя служи най-вече като помощно средство за туристическото предприятие, 

което предлага продукта. От друга страна брошурата може да бъде и успешно 

средство за реклама.  

http://www.interregrobg.eu/
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Брошурата се предлага за безвъзмездно ползване, така като и всички останали 

материали, изготвени по проекта. 

 Публикации в социалните мрежи/интернет/уеб сайт на фирмата 

Присъствието в интернет е задължително условие за успех на който и да е 

туристически продукт. Публикувайки информация, че вашият хотел/ресторант 

предлага Двудневен мултикултурен маршрут, при това трансграничен, вие не просто 

рекламирате маршрута; нещо повече, мнозина от потенциалните гости ще изберат 

вашия хотел, заради наличието на нещо интересно и атрактивно, което ще допълни 

лятната им почивка и ще разнообрази престоя им извън активния летен сезон. 

Хотелската база и услуги са  изключително важни за всеки турист, но не бива да 

забравяме, че те са част от основните услуги. Конкурентното предимство е на страната 

на онези туристически предприятия, които предлагат и качествено забавление за 

своите гости.  

В случая може да публикувате кратък текст, в който да анонсирате предлагания от 

вас двудневен мултикултурен маршрут.  Важно е рекламният текст да бъде 

съпроводен от богат снимков материал и/или видео от шоуто.  

 Разпространяване на флаери 

Това е лесно за реализиране рекламно средство, което е подходящо да се приложи 

на място. С разпространяването на флаери можете да привлечете гости за вашия 

ресторант, извън настанените в хотела постоянни гости.  

 Поставяне на плакати на видни места в хотела/ресторанта 

Цветният плакат, изготвен естетично, поставен на видни места, предоставя 

информация на гостите и представлява достъпна и лесно осъществима реклама на 

продукта.  

Организация, логистика  и подготовка на интерактивното шоу. Нужен човешки 

ресурс 
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 Всички елементи за успешно прилагане на продукта се предоставят безвъзмездно на 

туристическите фирми. Те са свободно достъпни на уеб сайта на проекта - 

https://www.multicultya.eu/ 

       За самото интерактивно щоу ви е нужна качествена аудио-визулна техника: 

 монитор с достатъчни размери, за да могат гостите да имат усещането за единство 

между филма и аниматора-модератор на шоуто;  

 или лап топ, мултимедиен проектор и голям екран; 

 или интерактивна дъска.  

Последната би била малко по-скъпата, но най-ефектна опция за шоуто.  

Двудневният маршрут може да бъде проведен в сътрудничество с тур оператор или 

лицензирана транспортна фирма.  

За интерактивнто шоу ви е нужен следния човешки ресурс: 

Ръководител на екипа, осъществяващ шоуто; 

Един аниматор; 

Едно техническо лице за поддръжка на техниката; 

Един експерт по маркетинг, реклама и продажби 

Един готвач-кулинар за подготовка на специално меню, което ще се предлага само по 

време на интерактивното шоу.  

Много важен момент, на който обръщаме специално внимание: 

 Запознайте вашия персонал с продукта – камериерки, сервитьори, администратори, 

аниматори. Това са хората, които целодневно имат пряк контакт с гостите. Макар и да не 

са натоварени с ролята да информират или рекламират продукта, те трябва да са 

инфромирани и при нужда да дадат адекватна информация на гостите.  

 

Себестойност на продукта 
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Калкулацията е направена за ресторантите, които ще предлагат интерактивното шоу.  

Закупуване на техническо 

оборудване 

еднократно 2000 лева 

Заплати за екипа – 5 човека ежемесечно 4000 лева 

Реклама- отпечатване на 

брошури, флаери, плакати 

Общо 2000 броя 1000 лева 

Забележка: Екипът, осъществяващ интерактивното щоу, ще има и други задачи в рамките 

на туристическата фирма, така че тук калкулираме 0,25% от тяхната трудова заетост.  

 

Добри практики на културен и етно туризъм 

 

В Европа се създават на много места така наречените „музеи на открито“, които съхраняват 

селския бит, занаяти, традиции и обичаи. И днес те представляват основни елементи на 

културния и етно туризъм.  

Музей на открито „Скансен“ 

Това е един от първите е Европа музеи на открито, построен в сърцето на Шведската 

столица Стокхолм.  

През ХІХ век, както в цяла Европа, в Швеция настъпва индустриална революция. Селският 

начин на живот постепенно отстъпва път на новото индустриално общество, което заплашва 

изчезването на множество традиционни обичаи и занаяти. Това е причината през 1891 г. 

Шведският етнограф, филолог и колекционер Артур Хазелиус да открие „Скансен“ в 

сърцето на Стокхолм.  

След множество пътувания и проучвания в Швеция Хазелиус купува около 150 къщи от цяла 

Швеция, както и структури от Телемарк, Норвегия. Къщите са пренесени на части в 

http://www.interregrobg.eu/
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA
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„Скансен“, където са сглобени до първоначалния им вариант за създаването на цялостна 

картина на традиционна Швеция по онова време. Само 3 от сградите в музея не са 

оригинални, а представляват копия на обекти, от които Хазелиус е бил впечатлен. 

Всички сгради и съоръжения са отворени за посетители за демонстрация на автентичния 

бит и култура на Швеция от онова време и дори векове назад – имението Скугахолм (1680) 

и ферма от Елврус. 

Експонатите са разположени на площ от 300 000 m2. Във формата, в която би изглеждал 

типичен провинциален град от 19 век, е оформена област, посветена на традиционните 

занаяти (кожари, обущари, бижутери, пекари, грънчари и стъклари). В тази част се 

демонстрират оригиналните методи за обработка на материалите. Съществува и специален 

парцел за отглеждане на тютюн, използван за правенето на цигари. 

До обектите може да се стигне с влакче върху релси и въжена линия. Тя е дълга 107 м с 

разлика в нивата 30 метра. През лятото за период от три месеца с влакчето пътуват до 

изложбата над 20 000 пътници. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скансен през 1900 г. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Световната организация по туризъм прогнозира в недалечно бъдеще Китай да 

посреща най-голям брой туристи в света със своя културен и етнотуризъм. Много повече 

от сегашните най-посещавани страни – Фрнция, САЩ и Испания. Автентичните 

преживявания и активната почивка са все по-търсени от страна на съвременния турист. 

Той ще диктува и развитието на туристическия продукт през следващите десетилетия, 

убедени сте нали?  Остава само едно – да бъдем в крак със световните тенденции и на 

гребена на вълната!  
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	Според Световната Туристическа Организация (UNTWO) недвижимото културно наследство е един от основните двигатели за развитие на туризма:
	„ Глобалното богатство на традициите е една от основните мотивации за пътуване, при което туристите  общуват с нови култури и  опознават глобалното разнообразие от сценични изкуства, занаяти, ритуали и кухни. културното взаимодействие, породено от под...
	Насърчаването на отговорното използване на това живо наследство за туристически цели може да създаде заетост, да ограничи обезлюдяването на някои селски райони и да подхрани чувството на гордост сред общностите.
	Туризмът предлага мощен стимул за запазване и повишаване на нематериалното културно наследство, тъй като приходите, които генерира, могат да бъдат насочени обратно за подпомагане на дългосрочното му оцеляване. Нематериалното културно наследство трябва...
	През 2019 г Генералната Асамблея на UNTWO прие  „Препоръки за устойчиво развитие на коренния туризъм“. Те съдържат  насоки на заинтересованите страни в туризма да развиват своите дейности по отговорен и устойчив начин в рамките на местните общности.
	https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284421299
	В този смисъл предлаганият от нас продукт допринася за съхраняване на традициите и обичаите като недвижима културна ценност на региона на Добруджа, подчертава неговата уникалност и дава възможност за диверсифициране на морския туризъм.
	И към настоящия момент туристическите предприятия предлагат забавни програми, базирани на традиционни танци, главно фолклор, пресъздаване на обичаи и ритуали. В повечето случаи говорим за външни изпълнители -  професионални актьори, танцьори, музикант...
	Ето няколко примера за културен и етнотуризъм от България, които представляват интерес за румънските туристически фирми:
	В рамките на проект MULTICLTYA беше създаден нов продукт “Сватбени традиции и обичаи“ като пример и добра практика за използване на недвижимото културно наследство на различните етноси, живеещи на територията на област Добрич и окръг Констанца - бълга...
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