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ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящата „Методология за провеждане на тридневен Фестивал на пясъчните 

фигури 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, Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ – 

БЪЛГАРИЯ 2014-2020; Приоритетна ос 2 „Зелен регион“. 

Основната цел на проекта е да разнообрази туристическото предлагане и да 
удължи сезона чрез валоризиране на основните характеристики на района: 
материално и нематериално мултикултурно наследство (мултикултурализъм) и 
яхтинг сред природното богатство на Черно море чрез развитието на нови форми 
иновативен и креативен туризъм. 

 

Каква е целта на настоящата Методология 

Целта на тази методология е да популяризира продукта, организиран като 
Фестивал на пясъчните фигури, който се изготвя и провежда в рамките на 
настоящия транграничен проект. По този начин да се подпомогне туристическия 
бизнес, който да го включи в списъка на своите туристически дейности и по този 
начин да разшири гамата на своето предлагане. 

Настоящият фестивал се организира и провежда под формата на пилотен проект, 
той е една «мостра», която може да бъде допълвана, променяна и 
разнообразявана, в зависимост от нуждите на по-големи и по-малки хотели. 

Освен от хотелиери, провеждането на фестивали за пясъчни фигури може да 
бъде организирано и от други видове структури като туроператорски агенции или 
фирми, предлагащи анимационни услуги. А така също и от общини и кметства, 
които имат на територията си пясъчен плаж, който в началото и в края на сезона 
не е изпълнен до краен предел от летовници. Нека не забравяме и големия брой 
туристически сдружения, които биха могли да станат също инициатори за 
провеждане на подобни събития. 

Настоящата методология включва всички етапи от подготовката, провеждането и 
отчитането на събитието Фестивал на пясъчните фигури. 

Отделните стъпки са детайлно и подробно описани и разяснени. 

Защо смятаме, че подобно събитие е актуално?  

Защото туристическия бизнес, хотелите, общините, туроператорските и 
аниматорските фирми могат да имат полза от неговото провеждане. 

Тенденцията, която се наблюдава през последните години, показва все по-голяма 
търсене от страна на туристите на възможности за забавления, спорт, 
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разтоварване, за включване и активно участие в събитията, а и с желание за 
събиране на повече и по-приятни преживявания по време на почивката. 

Втора тенденция – все по-голяма част от хотелите край Черноморското 
крайбрежие на окръг Констанца и област Добрич са «семейни хотели» и се 
рекламират и предлагат за семейна почивка. Предлаганото предизвикателство е 
отлично средство в него да се включат както родители, така и деца в същото 
събитие. А децата, както всеки знае, предпочитат игрите, за тях животът е една 
игра, чрез която те изучават света и тази игра трябва да бъде едно интересно 
приключение, едно истинско развлечение. А игрите като част от плажния туризъм 
спадат към един от алтернативните видове, наречен развлекателен туризъм. 

Защо пясъчни «фигури», а не пясъчни «скулптури» 

Скулптурата е вид изящно изкуство, чиито произведения се изработват в обемна 

пространствена форма от твърди или пластични материали. Те се създават чрез 

оформяне или комбиниране на твърди материали, предимно от камък, като 

мрамор, метал, стъкло или дърво, или пластични материали като глина, плат, 

полимери и по-меки материали. Терминът може да се отнася и до произведения, 

включващи звук, текст и светлина.  

Отлети обекти могат да бъдат представени като скулптури. Материалите могат да 

бъдат третирани чрез отстраняване, например резба. Могат да бъдат сглобявани, 

например чрез спояване, или правени по-твърди, например изпичани, формовани 

или отливани. Може да бъде прилагана декорация на повърхността, например 

оцветяване. Скулптурата е пластично изкуство, изразното средство е пластиката. 

Включва използването на материали, които могат да бъдат отливани или 

моделирани.  

Скулптурата е важна форма на общественото изкуство.  

Ваенето е изкуството на оформяне на обекти, които могат да са с всякакъв 

размер и от най-различен материал. Може да бъдат изработени по два начина: 

чрез извайване (с твърд материал – камък, бронз, дърво и др.) и чрез моделиране 

(с пластичен материал – восък, глина и др.)  

Човекът, изработващ скулптури, се нарича скулптор. Скулпторите обикновено 

учат в художествени школи, както повечето художници, и в даден момент се 

насочват към този вид изкуство.  

 

Няма нищо по-красиво от усмихнатото и щастливо детско личице. У всеки 

възрастен това буди незабравим спомен от детството. И той магически ни пренася 

в един друг свят, където времето сякаш е спряло и всичко, което се случва, е 

безгрижно, непринудено и радостно. Един такъв малък свят отваря врати всяко 

лято - повече от 10 години в Морската градина на град Бургас. Ттози малък свят 
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не е обикновен или измислен - съвсем реален си е, нищо, че е сътворен целия от 

пясък. 

И така през 2008 година първият по рода си в България Фестивал на пясъчните 

скулптури посреща своите първи посетители, като за кратко време става любимо 

събитие не само за бургазлии, но и за гости на града през летния сезон. Мястото 

винаги е било едно и също - парк Езеро, до Конната база, но целият ресурс, с 

който се изгражда всяка година фестивалът, добива все по-големи мащаби през 

годините. 

Самият процес на подготовка започва много по-рано от традиционното откриване в 

началото на месец юли. Теренът се подготвя, пясъкът се пресява и започва 

неуморният труд на скулпторите - творци, които вдъхват живот на своите 

творения. Всяко следващо издание на фестивала успява да въплъти в себе си 

толкова много емоция и дух с цялостната си нова визия и доказва, че с годините 

популярността му все повече расте.  В първото му издание, до магията на 

пясъчното изкуство са се докоснали 20 000 посетители, като с всяка следваща 

година броят им нараства и достига до 100 000 души на сезон. Гордо може да 

кажем, че близо 900 хиляди души са запечатали усмивката си в пясъчната книга с 

приказки на най-обичания фестивал в Бургас през всичките му издания: 

"Карнавал" - 2008 година, "Приказни герои" - 2009 година, "Цирк" - 2010 година, 

"Кино" - 2011 година, "Вълшебен свят" - 2012 година, "Алея на славата" - 2013 

година, "Приказки от пясък" - 2014 година, "На сафари с фотоапарат" - 2015 

година, "Кино герои" - 2016 година, "Пясъчни приказки" - 2017 година, "Митове и 

чудовища" - 2018 година, "Любими детски герои" - 2019 година. 

И всичко това, не би могло да е факт, без неуморния труд, талант и сърце, което 

е вложено в изработката на над 250 композиции от скулптори от четири 

континента Европа, Северна Америка, Азия, Австралия. Част от фестивала са били 

автори от България, САЩ, Португалия, Индонезия, Англия, Австралия, Германия, 

Украйна, Турция, Русия, Словакия, Полша, Холандия, Чехия, Ирландия, Белгия, 

Латвия, Франция, Норвегия и Италия. Със своята креативност и разчупено 

виждане на даден сюжет те успяват не само да създадат, но и да принесат всеки 

посетил Пясъчния град в една неповторима приказна атмосфера, която винаги е 

внушителна и интересна за публиката. 

На площ от пет декара, от специален, устойчив на дъжд 5 600 тонен пясък всяка 

година са се появявали всякакви персонажи, причудливи създания, замъци, кули, 

всякакви морски (и не само) обитатели, русалки, пирати, каляски, принцеси, 

животни и други приказни същества, като някои от тях с височина над 8 метра. 
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През 2019 год.  се проведе 12-то издание на Фестивала, което със сигурност 

отново изненада и сътвори едно вълшебно преживяване в един различен свят, 

сътворен изцяло от български майстори на пясъчното изкуство. 

За всички, които нямат търпение да се докоснат отново до магията на изкуството 

от пясък, Община Бургас е подготвила специална изненада. Те могат да посетят 

Експозиционен център "Флора" Бургас, където са изложени 3D макети - умалени 

копия на фигурите от миналогодишните издания на фестивала, чиято тема бе "На 

сафари с фотоапарат", "Кино герои", "Пясъчни приказки" и "Митове и чудовища". 

Заповядайте отново през лято 2020 да изживеете една приказка, която със 

сигурност ще ви докосне със своята история, настроение и вълнение. 

Ето какви цени е определил организаторът за посещение: 

- Деца до 7-годишна възраст и хора с увреждания - безплатно. 

- Деца 7-18 години - 1,50 лева. 

- Пенсионери - 1,50 лева. 

- Група над 10 човека - 2,50 лева. 

- Редовен билет - 3,50 лева. 

- 2 възрастни + дете над 7 год. - 7 лева. 

- 2 възрастни + 2 деца над 7 год. - 8,50 лева. 

- 2 възрастни + 3 деца над 7 год. - 10 лева. 

 

Работно време: 

- месец юли и август - без почивен ден от 08:00 до 22:00 часа. 

- месец септември и октомври (при хубаво време) - без почивен ден от 09:00 до 

21:00 часа. 

 Но при пясъчните скулптури, и при пясъчните фигури, и в двата случая става 
дума за пясък.  

Пясъкът е неспоена седиментна скала, получена в резултат на естествения 
процес на разрушаване на скалите (изветряне) и последващото преотлагане на 
разрушения материал. Цветът на пясъка варира според състава, като най-
разпространеният е жълт, но се среща бял, когато кварцът преобладава (White 
Sands, Ню Мексико, САЩ) и черен, когато е обогатен с магнетит (като този в 
Бургас). Пясъкът може да се пренася чрез въздуха и чрез водата. Вятърът е 
причината за формирането на дюните, а също така за пясъчните бури.  

Най-често континенталният пясък и нетропическият крайбрежен пясък се състоят 
от силициев диоксид, често под формата на кварц, но към него може да има 
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различни примеси, в зависимост от скалните породи в региона, от който се 
добива.  

Естественият пясък се добива от природни находища, намиращи се обикновено в 
близост до водни басейни. Той се характеризира с обла форма на частиците, за 
разлика от трошените пясъци, при които частиците са ъгловати, с неправилна 
геометрична форма.  

В някои региони на Азия върху горещ пясък се вари кафе. Стопленият от 
слънчевите лъчи пясък на плажа има лечебен ефект върху човешкото тяло. 
пясъчните дюни са истинско богатство, защото дават отлични възможности за 
рекреация. В България се намира черноморски курорт с наименование Златни 
пясъци, което звучи рекламно много убедително и дава отлична визуална 
характеристика на този плаж. 

Децата, които много обичат нещо да правят, да майсторят, имат като едно от най-
любимите си занимания да си играят с пясък, да изграждат цели пяъчни замъци, 
като понякога увлечени в сътворяването на приказните си творби, с удоволствие 
се заравят понякога целите в пясъка. 

Така че целта – изграждане на пясъчни фигури е подбрана много прецизно. Не се 
налага закупуването на специален пясък, не се изисква обезпечаването на 
специализирани скултори, занимаващи се с това специфична технология, не 
трябва да се отделят няколко декара от плажа и да се блокират за целия летен 
сезон, вместо да се ползват от летовници, дошли на плаж. 

Ако на даден плаж са дошли на почивка повече на брой деца, атракцията на 
пясъчните фигури би могъл много умело да се съчетае, допълни или пък да се 
редува с друго много привлекателно детско събитие – фестивал на хвърчилата.  

Идеята за плажни фигури е намерила вече много разновидности из целия свят. 
Така, например в Китай се провежда в началото на януари най-големият фестивал 
за ледени скулптури в град Харбин.  
Гигантски замъци, снежна статуя на Буда, 3D светлинно шоу и 340-метрова 
ледена пързалка могат да видят многобройните посетителите на този 
международен фестивал на снега и леда. 
  
Изложението в административния център на североизточната китайска провинция 
Хейлунцзян е известно с големите си, сложни и осветени от разноцветни светлини 
скулптури на животни, анимационни герои и забележителности. 
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120 000 куб.м лед и 111 000 куб.м сняг са използвани за направата на цели сгради 
и огромни скулптори и инсталации. Фестивалът, който продължава от 4 януари  
до 5 февруари, включва състезания за най-добра скулптура, зимно плуване, 
хокей, каране на ски и на велосипеди. 
 
Едномесечният зимен фестивал привлича милиони туристи от цял свят и се 
провежда от 80-те години на миналия век.  
 
Вчера въпреки минусовите температури близо 300 ентусиасти се включват 
редовно в традиционното плуване в ледените води на река Сонгхуа. Събитието 
също е част от зимния фестивал, който се провежда през януари в китайския град 
Харбин. Моржуването се практикува най-вече от по-възрастни хора, които вярват 
в лечебните за духа и тялото свойства на ледената вода. 
Харбин, разположен в китайската провинция Хейлонджиан, е един от най-
студентите градове в страната. Живакът в термометрите през зимата 
обикновено пада до минус 35 градуса по Целзий. 
Но интересният фестивал на ледените и снежни фигури прави Харбин много 
привлекателен, въпреки сериозните минусови температури. 
 
Освен фигури и скулптури от лед и сняг, се забелязват скулптури от дърво, от 
камък, метал и много други материали. Опитните градинари оформят интересни 
скулптори от цветя или след подрязването на дървета и храсти. Получават се 
много животни, лица и силуети на хора, огромни вази, които пръснати сред 
алеите на красиви паркове, служащи за разходка и отмора, повишават 
настроението и дават едно ведро самочувствие. Полша е една от страните с 
креативни градинари пред последните десетилетия. 
Но като че ли най-качествени и оригинални продукти в това отношение дават 
ненадминатите холандци. В един от най-известните им цветни паркове всяка 
година те организират шествия с прекрасни цветни фигури, които привличат 
стотици хиляди туристи. Паркът се казва Кьокенхоф, но е наричан още цветната 
градина на Холандия или Раят на цветята в Холандия. 
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Развлекателният туризъм е масова и достъпна форма на креативния туризъм 

Развлекателен туризъм – означават го като атракционен, занимателен, 
хазартен, анимационен, хоби, кулинарен, фестивален туризъм. Към него се 
отнасят още панаири за развлечения, карнавали, плажен туризъм, яхт-туризъм, 
кулинарен и корабен туризъм. 

Защо да впишем Фестивала на пясъчните фигури в нашата туристическа 
оферта 

Как най-общо бихме могли да характеризираме едно събитие като Фестивал на 
пясъчните фигури: 

1. То е лесно за провеждане, нужно е само съществуването на пясъчен плаж; 

2. Не се нуждае от специална логистика, нито инвестиране на особени 
средства за провеждането му; 

3. Не се изисква неговите участници да притежават особени умения, 
умствени, физически, артистични, художествени, както и време за 
подготовка, предварителни тренировки и т.н; 

4. Има развлекателен характер и всеки се наслаждава на времето, прекарано 
на плажа сред златистия пясък;  

5. Провежда се непосредствено на плажа, там където по цял ден пребивават 
туристите; 

6. Привлича туристите, веднъж тези, които участват и се забавляват и второ – 
публиката, присъстваща на събитието, която наблюдава и също се 
забавлява; 

7. Няма възрастови ограничения, могат да участват деца със своите родители, 
но така също и със своите баби и дядовци, стига всички да имат желание за 
това; 

8. Няма ограничения за пол или религиозна принадлежност; 

9. Не се изискват добри познания на чужди езици, дори в един отбор да бъдат 
включени чужденци, говорещи различни езици, то в настоящия случай 
мимиките и жестовете са достатъчни! 

10. Не е задължително да се печели, най-важен е олимпийският принцип – по-
важно е участието, а не класирането и наградата. 

Важно уточнение 

Ние организираме Фестивал на пясъчните фигури, който не изисква особени 
умения. Проектът ни не цели изграждане на огромни пясъчни скулптури, които 
могат да бъдат създавани от специално обучени артисти, скулптури, художници: 
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А) Пясъчна фигура        Б) Пясъчна скулптура 

 

Ползи от развлекателния туризъм 

Сред многото предимства на развлекатения туризъм можем да споменем 
няколко: 

• Не могат да бъдат нанесени вреди на природното богатство – пясъка; 

• Наблюдава се общуване между хора от различни нации и на различни 
възрасти; 

• Получаване на уникални преживявания, свързани с живи спомени от 
детството; 

• Повишаване самочувствието на местни жители и деца, участници в 
събитието, затова, че се представят добре и че влизат в директен 
контакт с гостуващи летовници; 

• Пораждане желание у местната общност за изучаване на чужди езици 
и запознаване с туристопсихологията; 

• Появяване желание и у чуждестранните гости за опознаване местните 
хора, техните култура и психология, научаване думи от техния език; 

• Общата полза и за местни и за чужденци е възможността за творческа 
изява, за показване на „скултурни“ умения, за отприщване на 
фантазията, за демонстриране на интелигетна идея и оригинална 
реализация по повод художествения продукт от пясък. 

 

Подготовка на Фестивала 

„Фестивалът на пясъчните фигури“ е планиран да се проведе на подходяща 
локация в област Добрич, предвижда състезание с награди, като в конкурса за 
изработка на пясъчни фигури ще бъдат поканени за участие туристи, които вече 
са на трансграничната територия. 
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Следователно задачата е отговорна и веднага възниква необходимостта от 
създаване на отлично работещ екип. Той може да включва от 3 до 5 участника. 
Първият от тях е човек, който умее да работи с човешките ресурси, владее езици 
и е особено контактен с чуждите гости. Вторият трябва да притежава 
организационни умения. Третият да извърши снабдяването, логистиката, да 
обезпечи всичко необходимо в технически план. Четвърти да осигури озвучителна 
техника, да бъде водещ на мероприятието, най-често на няколко езика, а отделно 
да изпълнява и ролята на Ди-Джей. Петият участник трябва да бъде координатор 
на целия процес, той да разпределя задачите на екипа и да контролира 
изпълнението им. Би било чудесно, ако третият и четвъртия участник бъдат едно 
и също лице. 
Или друг вариант – ако добре обучени аниматори бъдат включени в екипа, то това 
навярно ще повиши качеството на продукта и ще го направи по-артистичен и по-
атрактивен.  
 

Когато организатор е хотел 

Всеки хотел има достатъчен на брой персонал, който е в състояние да организира 
подобен фестивал с лекота. Много е важно да се планира фестивалът така, че да 
бъде организиран регулярно. Естествено най-вече пред и след сезона, когато 
хотелът разполага с незаети стаи. След като хотелът не е зает на 100 %, то това 
означава, че и персоналът има повече свободно време. Регулярно означава 
веднъж месечно, веднъж на две седмици, а ако престоят на туристите е с 
продължителност от една седмица, нищо не пречи инициативата да се провежда 
и всяка седмица, така че тя да бъде предлагана на всички гостували туристи.  

Първият и най-важен човек в екипа е този с отлични организационни умения. 
Следващият трябва да бъде технически грамотен, да работи с озвучителни 
уредби, с каквито почти всеки хотел разполага за организиране на събития, 
партита, семинари и конференции. Един модератор може да проведе цялото 
мероприятие пред микрофон, а координаторът да разпределя и да контролира 
изпълнението на задачите.  

В България около 70% от хотелите по морето 3, 4 и 5 звезди ползват услугите на 
фирми за туристическа анимация. Тогава организирането и провеждането на 
Фестивала ще бъде възложено на тази фирма. 

Препоръчваме на хотелската управа да включи тази инициатива при сключване 
договора с анимационната фирма и това да й бъде записано като нейно 
задължение, тъй като много често анимационните фирми оферират своите 
аниматорски програми, а в тях не включват подобни фестивали. Доказателство за 
това е фактът, че на територията на област Добрич, която разполага със 17 плажа 
през последните няколко години Фестивал на пясъчните фигури е бил провеждан 
само два пъти и то в Балчик на плажа пред Двореца – някогашната лятна 
резиденция на Реджина Мария. Той се провежда по инициатива на 
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организационен комитет и не е пряко свързан с туристическа фирма от региона. 
Дори да има аниматори, това, което ние предлагаме, е новост и за аниматорите. 
Отново напомняме, че аниматорската фирма се явява външен изпълнител и 
затова хотелската управа при сключване на договора с нея, трябва изрично да 
запише възлагането на Фестивала за изпълнение от аниматорите. 

В какво се състои подготовката за това събитие 

Първо започваме с изготвяне на двете най-важни неща: Програма на събитието и 
Регламент за неговото провеждане.  

Организаторът трябва да си изготви един план за всички събития през целия 
сезон. Задължителен елемент на организацията това е изработване на рекламни 
материали. Примерно, под формата на флайер, на плакат и на преместваем банер 
или банери.  

Препоръчваме този рекламен флайер да бъде отпечатан в хартиен вариант, но 
също така да се използват и всички средства за онлайн реклама. Имаме предвид 
уеб-сайта на хотела, фейсбук профила и така нататък. Още за рекламата на 
събитието. Може голям банер да се направи и той да бъде фон при всяко 
събитие, да има добър музикален фон и водещ на микрофон. В рамките на 
настоящия проект ще бъде изготвен филм за Фестивала на пясъчните фигури. 
Филмът ще бъде свободно достъпен на уеб-сайта на проекта и в You Tube 
профила на сдружение ЕВРИКА, така че всички организатори ще могат да го 
ползват като рекламно средство. Друг елемент от подготовката, както вече 
споменахме, е изготвяне на регламент. Независимо, че става дума за забавление, 
Фестивалът ще има състезателен характер и затова е необходимо да има 
регламент. Той може да претърпи и промени според желанието на публиката и на 
организатора. 

Критериите за награждаване могат да бъдат за: 

➢ Креативност; 

➢ Оригинална идея; 

➢ Отлично изпълнение; 

➢ Работа в екип; 

Специални награди могат да бъдат дадени допълнително за: 

➢ Най-млад участник, 

➢ Най-възрастен участник, 

➢ Отбор ученици, 

➢ Женски отбор и други с цел стимулиране тяхното участие. 

Ние предлагаме следните регламент и програма като мостра: 
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Фестивал на пясъчните фигури 

                              „Културното и природно наследство на Добруджа“ 

 

               

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ 
 
 

❖ В конкурса могат да се включат граждани и туристи без ограничение на 
възрастта, индивидуално или в група от максимум 5 участника.  

❖ Време за изготвяне на пясъчни фигури – от 14.30 до 16.30 часа. 

❖ Пясъчните фигури трябва да съответстват на темата на фестивала: 
Културното и природно наследство на Добруджа“  

❖ Критерии за оценка:  

❖ -Фигурите да са тематично обвързани;  

❖ -Фигурите да са с размери не по-малко от 50 см на 50 см;  

❖ -Участниците да работят в обособеното за тях пространство; 

❖ Тричленно жури ще оценява и класира пясъчните произведения.  

❖ Ще бъдат раздадени общо девет награди в следните три категории: 

❖ -креативност 

❖ -най-добра пясъчна фигура 

❖ -най-оригинална пясъчна фигура 
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Фестивал на пясъчните фигури 

                           „Културното и природно наследство на Добруджа“ 

 
 
 

Програма  
 
 

 

10.00-12.00 часа – Изготвяне на окончателен списък с участници 

 

12.00-14.00 часа – Подготовка на терена; логистика на събитието: брандиране, 
озвучаване, обособяване места за журито, подреждане на награди, 
сертификати,тениски, шапки,  кафе-пауза със сандвичи и вода. Осигуряване на 
допълнителни кофи и лопатки за участниците.  

 

14.00 часа – Откриване на фестивала, разясняване на регламента, представяне на 
журито; Представяне на отборите; раздаване на тениски и шапки; почерпка за 
участниците  

 

14.30 – 16.30 – Изготвяне на пясъчни фигури 

 

16.45 – Обявяване на класирането и награждаване; Разрязване на торта и 
почерпка за участниците. Провеждане на фотосесия: заснимане на всички или 
най-красивите пясъчни фигури; заснимане на клипчета с основните моменти от 
фестивала.   

 

17.30 – Закриване на фестивала 
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Примерен модел на банери на румънски и на български език 
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Логистика на събитието 

Обезпечаване на важните атрибути: 

1. Музикална уредба с микрофон, музикални записи и възможност за DJ; 

2. Банер / или банери със стойка; 

3. Декор, примерно, хотелски преносим билдборд; 

4. Дървени колчета, в единия край на който, с лепнеща хартия са изписани 
номерата на отборите; 

5. Запис на информационни съобщения за регулярни излъчвания; 

6. Изготвяне текста на водещия за по-интересно протичане на мероприятието; 

7. Баджове и табелки с имената на всеки член от журито; 

8. Осигуряване награди за участниците – първо, второ, трето място; 

9. Осигуряване сертификати на всички успешно представили се – първо, 
второ, трето място с логото на организатора – хотела, общината, 
туристическата фирма или сдружение; 

10. Връчване сертификати на всички участници във Фестивала. 

Друг важен елемент е организаторите да определят срок за записване на 
участниците. За да се знае техният брой и за да се подготви терена за точния 
брой участници. Необходимо е да бъдат приготвени табелки с номера, за да се 
обозначат работните места на различните отбори, така че всеки участник да 
разполага с еднаква площ за работа. 

Желателно е, с цел равнопоставеност на участниците, всички те да разполагат 
със сходни помощни средства за работа с пясък – лопатки, кофички, гребла, кофи 
за вода от морето и други. 

Тук съществуват две опции. Семейства с деца могат да си донесат свои помощни 
средства, с които техните деца си играят на пясъка. Както и участниците да 
получат инструментите от хотелската администрация, ако не разполагат с такива. 
Тоест, организаторът трябва да ги е обезпечил предварително и да ги има в 
наличност. 

Един атрактивен елемент, който ще присъства в предстоящия Фестивал на 
пясъчните фигури, организиран в рамките на проекта: на всички участници ще 
бъдат раздадени тениски и шапки, брандирани с логото на проекта и на 
фестивала. Това е опция, която по преценка на организаторите може да се ползва 
винаги и ще бъде изключително ефектна. 
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Логистика на събитието – храни и напитки 

Когато се подбира хотел, е редно той да притежава няколко много съществени 
предимства: 

1. Да се намира в непосредствена близост до плажа; 

2. Да разполага с малка, лятна ресторантска част, която да обслужва гостите, 
лежащи на плажа; 

3. Ресторантската част да бъде в състояние да предлага изстудена вода 
минерална/газирана за участниците в мероприятието, които няколко часа 
ще бъдат изложени на слънце, ангажирани с изработване на 
художествените пясъчни фигури; 

4. Ресторантската част да бъде в състояние да предлага кафе на членовете на 
уважаемото жури, както и на специално гостуващите представители на 
медиите – телевизионни оператори журналисти, кореспонденти, 
представители на местните и регионалните радиа, печатни издания, 
членове на градската управа и други официални гости. 

5. За да бъде атракцията пълна, следкарският цех на ресторанта да изработи 
една голяма и много красива торта, до която да си правят снимки отборите 
победители. След като свърши награждаването, с топтата да бъдат 
почерпени всички участници във Фестивала и официалните гости. 

6. Откритата част на ресторанта да бъде със заредени маси и на всички гости 
от публиката, които желаят да заемат места, там да бъдат сервирани 
освежителни напитки. 

 

Рекламата 

В рамките на проекта ще бъдат изготвени необходимите рекламни 
материали, които ще могат да ползват всички туристически фирми: 
флаери, които са лесни за разпространение и с ниска себестойност при 
отпечатване. По време на демонстративно-пилотното провеждане на 
фестивала в рамките на проекта ще бъде заснет филм, който ще служи 
като модел, но и като рекламно средство. Филмът няма да има запазени 
права и може да бъде публикуван на уеб страницата на туристическата 
фирма. Той ще онагледява протичането на фестивала и със сигурност ще 
мотивира допълнително туристите за участие.  

Изготвените флайери е редно да се поставят на няколко достъпни за 
гостите места в хотела. Желателно е да се отпечата цветен плакат и да се 
окачи на различни места във фоайето, ресторанта и бара. Задължително е 
самият персонал на хотела да бъде информиран за това и също да участва 
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в устната реклама на събитието, което постоянно да рекламира пред 
гостите. 
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Примерен модел на флайер – страна А 
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Примерен модел на флайер – страна Б 
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Провеждането включва първоначален етап на регистрация на участниците, защото 
е едно да са се записали, но друго е регистрация в деня на провеждането, тогава 
вече виждаме кой е дошъл и по колко участника имаме в отбор.  

По време на регистрацията раздаваме номерата на участниците. 

При подготовката определяме жури от трима члена. Препоръчваме следния 
състав – един представител на журито, който да има познания и отношение съм 
сферата на изкуствата. Вторият да бъде млад човек, предвид очакването, че 
участниците ще бъдат предимно младежка публика. И третият да бъде 
председател на журито с добри организационни умения. Може да бъде 
журналист, човек на изкуството, скулптор, художник. 

Предварително провеждаме среща с журито, изясняваме регламента и го 
обсъждаме заедно с тях, 

По време на изпълнението имаме: 

I. Етап – регистрация на участниците 

➢ Отпечатване на рекламни материали от типа флайери и 
поставянето им на видни места из хотела и най-вече на 
рецепционния плот;  

➢ Отпечатване плакати и залепянето им на видни места в хотела 
– фоайе, ресторант, бар, детски кът;  

➢ Уведомяване за предстоящото интересно събитие  всички 
новопристигнали гости, докато трае тяхната регистрация;  

➢ Излъчваме по телевизионния канал на хотелската програма 
клипове от преминали фестивали с интервюта на участници 
победители;  

➢ Залепваме Лист на желаещите да участват във Фестивала на 
достъпно място при рецепцията с химикал за ползване до него; 

➢ След попълването на листа, уведомяваме един ден по-рано 
всички записали се и напомняме за мероприятието в 
следващия ден; 

➢ В деня на Фестивала извършваме окончателната регистрация 
на участниците с разпределяне по отбори.  

II. Етап – подготовка на терена, където ще се проведе събитието: 

➢ Обособяване кът с места за сядане, където ще се установи 
журито и поставяне табелки с имената им; 
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➢ Брандиране с банери и плакати мястото, където ще бъде 
настанено журито; 

➢ Инсталиране музикална уредба в близост до журито и включване 
високоговорителя и микрофона;  

➢ Разчертаване работните места за отборите и забиване табелки с 
номерата им в пясъка;  

➢ Обособяване място за публиката – както за правостоящи, така и 
седнали;  

➢ Осигуряване снимачен екип за документиране на събитието и 
място за снимачната техника;  

➢ Изпращане предварително покани до местните медии за 
присъствие на Фестивала и неговото медийно отразяване; 

➢ Провеждане разговори с представители на местните власти и 
предоставяне официални писмени покани, към които да бъде 
приложена и актуалната програма на Фестивала; 

III. Етап – определяне ключовата фигура – Водещия на Фестивала, той е 
модератор на събитието, поздравява участниците, представя отборите, 
огласява регламента, обявява наградените. 

➢ Провеждане подбор за определяне Водещ на Фестивала 

➢ Обсъждане с Водещия написания от него сценарий,  отнасящ 
се до провеждането на Фестивала;  

➢ Обсъждане с Водещия протоколния ред при представяне 
официалните гости на събитието, както и участващите отбори;  

➢ Уточняване типа музика, както и информационните и рекламни 
текстове, които да звучат, докато трае извайването на 
пясъчните фигури; 

➢ Препоръчваме на отборите да бъде дадено време за работа 
около час и половина до два часа. 

Важен елемент, който препоръчваме, но не е задължителен, това е определяне 
тема на конкурса на фестивала. Когато имаме обявена тема, тогава и оценката на 
фигурите ще бъде по-равностройна и по-точна. И темата ще бъде част от 
критериите за оценка и за класиране. След приключване на работата, журито 
обявява своите разултати и награждава отличените отбори според предварително 
изготвените критерии. 

 

Участие на организатора при награждаването  
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➢ Организаторът на Фестивала задължително изготвя и връчва сертификат на 
всеки победител, класиран на първо, второ или трето място, както и 
сетификат за участие на останалите състезатели; 

➢ Той публикува снимки, видеоклипове, отразяващи основните моменти от 
събитието на всички хотелски онлайн платформи; 

➢ Събира мнения и отзиви, както на участниците, така и на публиката с цел 
подобряване качеството на Фестивала; 

 

Съотношение разходи – ползи 

А) разходи  

Естествено като всяка организация, която провежда някаква изява, трябва да се 
предвидят и планират разходите, след което да се съпоставят с ползите, тъй като 
в нашия случай нямаме приходи, понеже мероприятието е безплатно. 

Но във всички случаи съществуват разходи и те трябва много внимателно да 
бъдат изчислени, дори и цените им в началото да бъдат ориентировъчни.  

Ето как изглежда разходната схема при организирането на първия Фестивал като 
цените са ориентировъчни и не са обвързващи:  

№ ВИД РАЗХОД ЗА ПЪРВИЯ ФЕСТИВАЛ ЦЕНА 
ЛЕВА 

1 Изготвяне рекламен флайер 2000 броя х 0.05 лв = 100 

 Изготвяне рекламни банери РО + БГ 2 броя х 60 лв = 120 

2 Наем за озвучителна техника 300 

3 Хонорар за техническо лице DJ, работещо с техниката 120 

4 Сертификати за всички участници 1000 броя х 0.20 лв = 200 

5 Награди за победителите 30 души х 5 лв = 150 

6 Кафе, чай, освежителни напитки за журито, журналистите, 
официалните гости 10 х 4 лв = 

40 

7 Вода за участниците 50 х 1.40 лв = 70 

8 Торта за победителите 60 
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9 Транспорт за журито, телевизионния екип, журналисти от региона 
100 км х 1 лв =  

100 

10 Заплащане заснетия 10 минутен рекламно-информационен 
видеоклип от телевизионния екип 

500 

 Общо: 1760 

Чувствително ще намалеят разходите за всеки следващ Фестивал, поради вече 
наличните банери, флайери, сертификати, тъй като те са изготвени и има 
възможност да бъдат ползвани многократно през летния туристически сезон. 

 

№ ВИД РАЗХОД ЗА ВСЕКИ СЛЕДВАЩ ФЕСТИВАЛ ЦЕНА 
ЛЕВА 

1 Изготвяне рекламен флайер 2000 броя х 0.05 лв = 0 

 Изготвяне рекламни банери РО + БГ 2 броя х 60 лв = 0 

2 Наем за озвучителна техника 300 

3 Хонорар за техническо лице DJ, работещо с техниката 120 

4 Сертификати за участниците 1000 броя х 0.20 лв = 0 

5 Награди за победителите 30 души х 5 лв = 150 

6 Кафе, чай, освежителни напитки за журито, журналистите, 
официалните гости 10 х 4 лв = 

40 

7 Вода за участниците 50 х 1.40 лв = 70 

8 Торта за победителите 60 

9 Транспорт за журито, телевизионния екип, журналисти от региона 
100 км х 1 лв =  

100 

10 Заплащане заснетия 10 минутен рекламно-информационен 
видеоклип от телевизионния екип 

0 

 Общо: 840 
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Б) ползи  

Успешната разгласа на Фестивала със сигурност ще привлече допълнително гости 
на хотела. Най-вероятно това ще бъдат семейства с малки деца, за които 
разширената гама на предлагането ще ги привлече, защото хотелът организатор 
ще има конкурентни предимства. 

Ако един гост дойде по линия на Фестивала при цена 69 лева за пълен пансион 
«ол инклузив» и остане 2 седмици, то той ще заплати на хотела 14 дни х 69 лева = 
966 лева. Печалбата от неговия престой за хотела ще бъде около 30% или 290 
лева.  

Разходът на хотела за първите два фестивала е 1760 + 840 лв = 2600 лева. Тоест, 
ако хотелът успее да привлече 9 гости допълнително, които да дойдат специално 
заради Фестивала, то те ще покрият всички разходи за първите две негови 
издания. 

За всеки допълнителен фестивал при разход от около 840 лева ще бъде 
необходимо привличането на трима специално дошли заради Фестивала туристи. 

Оказва се, че подобен Фестивал, който е правилно разгласен и набира за едно 
лято допълнително 30-40 гости, то той не струва на хотела почти нищо. 

 

А може ли Фестивалът наистина да не прави никакви разходи 

 

№ ВИД РАЗХОД ЗА 
ФЕСТИВАЛА 

ДЪЛГОСРОЧНО 
РЕШЕНИЕ 

КОЛКО 
ЧЕСТО 

РАЗХОД 
ЛЕВА 

1 Изготвяне рекламен 
флайер 2000 броя х 
0.05 лв = 1000 лв 

Включването му като 
част от рекламните 
разходи на хотела 

ежегодно 0 

 Изготвяне рекламни 
банери РО + БГ 2 броя х 
60 лв = 120 лв 

Включването му като 
част от рекламните 
разходи на хотела 

еднократно 0 

2 Наем за озвучителна 
техника 300 лв 

Закупуване озвучи-
телна техника за 3000 
лв 

еднократно ще носи 
ползи – 
диско 
вечери 

3 Хонорар за техническо 
лице DJ, работещо с 
техниката 

Обучаване на техник, 
който е служител на 
хотела за DJ и водещ 

еднократно 0 

http://www.interregrobg.eu/


                                                 

   
www.interregrobg.eu 

 

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

25 

4 Сертификат за 
участниците 1000 броя 
х 0.20 лв = 

Включването му като 
част от рекламните 
разходи на хотела 

ежегодно 0 

5 Награди за 
победителите 30 души 
х 5 лв = 

Даване награди, които 
са хотелски сувенири за 
важни гости на хотела – 
част от рекламните 
разходи на хотела 

при всеки 
фестивал 

0 

6 Кафе, чай, 
освежителни напитки 
за журито, 
журналистите, 
официалните гости 10 х 
4 лв = 

Включване на разхода 
като част от «ол 
инклузив» предлагането 
на храни и напитки в 
хотела 

при всеки 
фестивал 

0 

7 Вода за участниците 50 
х 1.40 лв = 

Включване на разхода 
като част от «ол 
инклузив» предлагането 
на храни и напитки в 
хотела 

при всеки 
фестивал 

0 

8 Торта за победителите Включване на разхода 
като част от «ол 
инклузив» предлагането 
на храни и напитки в 
хотела 

при всеки 
фестивал 

0 

9 Транспорт за жури и 
журналисти от региона 
100 км х 1 лв = 100 лв 

100 при всеки 
фестивал 

100 

10 Заплащане заснетия 10 
минутен рекламно-
информационен 
видеоклип от 
телевизионния екип 

500 веднъж на 
сезон 

500 

 Общо: 600  600 

Обобщение на разходите: 
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Ако хотелската управа прегърне идеята и включи Фестивала на пясъчните фигури 
като мероприятие в своя ежегоден културно-развлекателен календар, то 
единствената по-сериозна инвестиция ще бъде закупуването на озвучителна 
уредба. Колкото и скъпа да е тя, ако за нея се грижи и отговаря техническо лице, 
служител на хотела, който има и артистично-музикални заложби и може да бъде 
обучен за дисководещ и за модератор на събитието, то тогава хотелът 
задължително ще прави допълнителни приходи. Те ще бъдат от входни билети, 
заплатени за дисковечери, анимационни шоа, артистични изяви, музикални 
празници, курсове по танци и други, организирани от хотела музикално-сценични 
изяви, включително и излъчване на кино, видео и телевизионни филми. 
Следователно, ако 10 пъти на сезон се организира Фестивал на пясъчните фигури 
то разходите ще бъдат 500 лева за видеофилм и 100 лева транспортни разходи за 
официални гости и журналисти. Тоест, те няма да надвишават 100 лв х 10 броя 
събития = 100 лева и към тях 500 лева за филм, общо 1500 лева. 

Закупуването на озвучителната техника е приоритетно начинание и заедно с 
обучения дисководещ и модератор на събитието, ще бъдат ново направление на 
допълнителни приходи. То ще обхваща както диско и музикални празници, така и 
семинари и конференции, детски празници, сватбени тържества и много други. 
Повече от сигурно е, че тези услуги ще внасят в касата на хотела на няколко пъти 
по 1500 лева годишно, захранвайки по този начин Фестивала.   

Или иначе казано в този случай имаме: 

✓ силен положителен емоционален ефект; 

✓ повишена удовлетвореност на гостите от техния престой, 

а това е всъщност крайната цел на всяка туристическа услуга и на самия 
туристически продукт. Гостите да бъдат доволни от техния престой, да имат 
положителни, силни и емоционални преживявания, които да споделят със свои 
близки и приятели, за да се върнат отново в този хотел.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Фестивал на пясъчните фигури може да бъде организиран от туроператорска 

агенция, от хотелска управа, от община или кметство, които разполагат с пясъчен 

плаж, както и от фирма, предлагаща анимационни услуги. Независимо кой се 

явява организатор, въпросът е фестивалът да бъде подготвен и проведен 

професионално, с уважение и респект към гостите – местни и чуждестранни 

туристи. Логистичното обезпечаване с плажни кофички, лопатки и гребла се 

закупува еднократно и може да се ползва години наред, така че инвестицията си 

струва. Но всяка подобна инициатива допринася за по-пълноценния и по-
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вълнуващ престой на гостите в област Добрич и област Констанца. Автентичните 

преживявания и активната почивка стават все по-търсени от взискателния 

съвременен турист. А който умее да ги предлага и провежда като истинско 

забавление, ще се наложи като предпочитан партньор за сферата на 

развлекателния туризъм. Една нова и много предпочитана тенденция, носещи 

осезателни финансови постъпления. 

Две безценни препоръки в края на методологията, за да се превръща всеки 
Фестивал на пясъчните фигури във впечатляваща и запомняща се Морска фиеста. 
По негов модел може да се организира Празник на Нептун, в който да се включат 
безброй забавни игри и развлечения. След това Гостуване на морски русалки и 
така нататък.  
Предвид атрактивността на плажните празници, е препоръчително осигуряване 
снимачен екип за заснимане на събитията. Тези клипове след това са много 
убедителна реклама за записване на нови участници. 
Втората препоръка е свързана с една нова професия, която се налага все повече в 
морския туризъм, това са туристическите аниматори. Те вдъхват особен живец 
при всяко събитие на плажа, край водата, сред златистия пясък. Включете ги и 
тях във всички Фестивали на пясъчните фигури! 
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Предизвикателно, нали! 
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