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ВЪВЕДЕНИЕ 
Настоящата „Методология за провеждане на тридневен танцов фестивал за аматьори 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 иновативен и креативен туризъм. 

 
Какво е „креативен туризъм“ 

Креативният (творчески) туризъм е модерна форма на културно-опознавателен туризъм, 
насочен към задоволяване потребностите на съвременния турист за изучаване и 
откриване на нови и непознати места, култури и хора. Той би могъл да бъде дефиниран по 
следния начин: 

Вид туризъм, който предлага на посетителите възможност да изразят творческия си 
потенциал чрез активно участие в културни събития, курсове и уъркшопове, които са 
характерни за туристическата дестинация, където пребивават. 

Нарастващата популярност на креативния туризъм се дължи най-вече на съвременния 
начин на живот, който е все по забързан, механизиран, рутинен. Потребителската култура 
провокира съзнателното и целенасоченото съхранение на културните паметници, 
традиции и обичаи. Появата на креативния туризъм е повлияна от новото мислене на 
туриста, насочено към преживявания и „потапяне“ в дестинацията по време на престоя. 

Този нов начин за откриване на местната култура чрез „преживяване“ и „участие“ набира 
силна популярност през последното десетилетие. В днешно време туристите вече не се 
задоволяват с традиционните обиколки на забележителностите. Те трябва да се чувстват 
въвлечени в ежедневието на дестинацията и да създават свои собствени преживявания с 
местните жители. 

Креативният туризъм притежава значителен потенциал за обновяване на туристическото 
предлагане и разнообразяване на традиционните и стандартни видове туризъм. Той 
насърчава социалното и културното развитие на местната общност и стимулира нейната 
икономика. Креативният туризъм не само дава възможност на посетителите да участват в 
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начина на живот, но и създава общност, която подпомага запазването на местните 
традиции и ценности.  

Ползи от креативния туризъм 

Сред многото предимства на креативния туризъм можем да споменем следните: 

• Той е в синхрон с новите тенденции в туристическото търсене на уникални 
преживявания. 

• Предоставя възможност за диверсификация на туристическия продукт без 
големи инвестиции, а именно чрез устойчиво използване на съществуващото 
нематериално наследство. 

• Има положителен ефект върху рентабилността на предлаганите продукти и 
услуги чрез валоризиране на културното наследство. 

• Креативният туризъм е с висока добавена стойност и е независим от сезона 

• Незначителен интерес на “креативните" туристи към преекспонирани и свръх 
популярни атракции. 

• Повишаване самочувствието на местните жители благодарение на този нов 
интерес към тяхната култура и традиции. 

• Ангажиране на местната общност и даване на стимул за учене и 
квалификация през целия живот. 

• Социално сближаване и общуване. 

• Съхраняване на нематериалното наследство. 

Туристите, практикуващи творчески/креативен туризъм 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. 

Характерът на тяхната творческа дейност може да бъде образователна (курсове, 
семинари), може да се отнася до създаването (художествена, съвместно създаване с 
местни художници) или представяне (изпълнение на концерт, танцово изкуство, 
актьорско майсторство и филмово изкуство и т.н.). Креативните туристи споделят 
ценности, основани на етични принципи, автентичност, нематериални активи, 
творческо ноу-хау. Те искат да изпитат местната култура, като участват активно в 
артистични и творчески дейности, чрез които могат да се чувстват „като местни”. 

Фестивалите като масова и достъпна форма на „креативен туризъм“ 
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Фестивалите са изключително разнообразна и динамично развиваща се форма на 
креативен туризъм. Те представляват най-достъпната възможност гостите да се 
докоснат до богатото минало, обичаите и настоящето на местната общност. 
Фестивалният туризъм би могъл да бъде двигател за развитие на целогодишен – 
организиран или индивидуален туризъм по интереси. 

1.Обща характеристика на продукта “Тридневен танцов фестивал за 
аматьори“  

В рамките на проекта „Мултикултурно наследство и яхтинг сред природното наследство 
на Черно море за развитие на устойчив и креативен туризъм в трансграничния регион 
Констанца-Добрич“/ MULTICULTYA бе проведено проучване сред заинтересованите страни 
относно тяхната нагласа и очаквания към нови и иновативни туристически продукти, които 
да спомогнат за превръщането на трансграничния регион на Добрич и Констанца в 
целогодишна туристическа дестинация. 

Резултатите от проведената анкета по проекта разкриха консенсус сред заинтересованите 
страни, че двигател на ръста в туризма в област Добрич са нови преживявания, развиване 
на иновативни и креативни сегменти в бранша и създаване на събития. Целта е те да 
привличат многократно посетители през цялата година.  

Настоящата методика цели да предостави на заинтересованите страни – малки и средни 
предприятия в туризма, „пътна карта“ за организиране и провеждане на иновативен 
продукт:„Тридневният танцов фестивал за аматьори“. Той отговаря на тенденциите на 
засилено търсене на туристическия пазар за автентични развлекателни продукти с 
активното участие на туристите. Съвременният турист подчертано търси оригинални 
продукти, които интегрират различните видове изкуства, традиции, култура и имат 
позитивен емоционален и разтоварващ ефект върху здравето. 
 
1.1. Цели на „Тридневния танцов фестивал за аматьори“ 

Тридневният танцов фестивал за аматьори е насочен именно към тази нова категория 
туристи, които търсят автентични преживявания и възможност да се „потопят“ в духа и 
уникалността на дестинацията чрез активно участие в различни творчески прояви. 

Целите на фестивала са в синхрон с визията на проекта, а именно: Развитие на устойчив 
туризъм: чрез популяризиране и съхраняване традициите на местната общност 
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• Увеличаване на приходите за местната общност и бизнеса от туризъм 

• Повишаване имиджа на трансграничния регион като автентична и богата на 

преживявания целогодишна дестинация 

1.2. Целеви групи / потенциални потребители на продукта 

Тридневният танцов фестивал за аматьори е подходящ за всяка възраст, пол, 
националност, религия и занимание. Той е универсално събитие, което предлага силен 
емоционален заряд и разтоварващ ефект без да се изискват специални умения, талант, 
знания, предварителна подготовка. Целевата група на фестивала е в широк диапазон и 
участниците биха могли да се включат в него планирано, тоест посещението им в 
региона да бъде обвързано с участието, или да се включат спонтанно по време на 
престоя си. 

2. Организиране на Тридневен танцов фестивал за аматьори 

Провеждането на фестивал е свързано с осигуряването на организационен и 
административен ресурс. Независимо дали фестивалът ще бъде организиран на ниво 
община или индивидуално от самия хотел, процесът на реализация на подобно събитие 
преминава през няколко етапа: 

Диаграма 1: Етапи в провеждането на Тридневен танцов фестивал за аматьори: 
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ЕТАП 1: ПЛАНИРАНЕ 

Етапът на планиране преминава през няколко стъпки, които варират в зависимост от 
нивото, на което се провежда фестивалът - на централно общинско ниво или от самите 

места за настаняване. 

Диаграмата по-долу визуализира стъпките от етапа на планиране на Тридневен танцов 
фестивал за аматьори: 

Първата стъпка от етапа на планиране е свързана с формулирането на Концепция на 
фестивала. Тя се състои от визия, цели, целева група, идея за програмата и изготвяне на 
регламент. Концепцията на фестивала е основата, върху която ще стъпи успешната 
маркетингова и комуникационна стратегия.  Добре формулираната концепция е гаранция 
за успех в привличането на спонсори на събитието, публика и участници. 

ЕТАП 1:  
ПЛАНИРАНЕ 

ЕТАП 2:  
ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ЕТАП 3:  
ОЦЕНКА НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

ЕТАП 1:  
ПЛАНИРАНЕ 
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Елементи на Концепцията: Изготвянето на предварителен подробен списък (чек-лист) с 
всичко необходимо за организацията и провеждането на фестивала би улеснило до 

голяма степен процесът на планиране и реализация на събитието.  

*Когато събитието се организира от самия хотел, честотата на провеждане би могла да 
бъде много по-голяма – примерно веднъж месечно, на две седмици и т.н. 

Втората стъпка е свързана с планирането на човешки и организационен ресурс, който да 
осъществи организацията и изпълнението на дейностите. Разпределянето на ролите и 

ДАТА:  
В слаб сезон 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:  
3 дни 

ЦЕЛИ: 

• Удължаване на туристическия сезон в област Добрич 

• Разнообразяване на туристическото предлагане с иновативен 
продукт с фокус върху преживяването 

• Увеличаване на приходите от туризъм 

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ: 

• Туристи от всички националности, пол и възрасти  

• Семейства 

• Индивидуални туристи 

• Хоби туристи, практикуващи креативни форми на туризъм 

ПРОГРАМА и РЕГЛАМЕНТ: 
Ден 1: Привличане на участници, ориентация, репетиция 
Ден 2: Провеждане на Фестивала и награждаване 
Ден 3: Оценка и обратна връзка 

ПЕРИОДИЧНОСТ*:  
Ежегодно / месечно 

ИМЕ: Тридневен танцов фестивал за аматьори 
“Стъпки, танци, дълголетие” 
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отговорностите на членовете на екипа трябва да бъде в съответствие с техните 
индивидуални и професионални компетенции и умения.  

Когато фастивалът се организира на ниво община, е добре да бъде сформиран 
Организационният комитет, който да отговаря за създаването на концепцията,  бюджет, 
план за действие и изготвяне на програма на самия фестивал. За осъществяването на 
дейностите е необходим екип по изпълнението, който да осъществява логистиката и 
координацията по време на самото събитие. Доброволците са незадължителен, но много 
важен ресурс по време на фестивала, когато той се провежда на централно ниво. Групата 
на доброволците помага с организацията и е в непосредствен контакт с участниците и 
публиката по време на фестивала.  

Организационен комитет: Състои се от председател и координатори, които да следят за 
изпълнението на дейностите: 

• изготвят времеви план-график на фестивала 
• разпределят ролите и задачите,  
• организират периодични срещи и набелязват дневен ред на срещите,  
• изготвят програмата на фестивала,  
• осъществяват финансов контрол,  
• координират дейностите с екипа по изпълнението 
• други организационни дейности 

 

Екип по изпълнението: Членовете му отговарят за изпълнението на дейностите по 
организацията и провеждането на фестивала: 

• участват активно в подготовката,  
• осъществяват и администрират логистика,  
• работят заедно с екип от доброволци по време на фестивала 
• други административни и логистични дейности 

 
Доброволци: Представители на местната общност, може и ученици, студенти, ентусиасти.  
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Тридневният танцов фестивал за аматьори би могъл да се проведе и на ниво хотел. В този 
случай ще е необходим по-малък човешки ресурс, като персоналът на хотела би могъл да 
поеме организационните и координационни функции. Ако хотелът разполага с подходящ 
“вътрешен талант/човешки ресурс” за поемане на допълнителни специфични роли по 
време на фестивала като DJ/водещ (конферансие), гримьор, жури. Това би повишило 
ефективността на събитието, улеснило координацията и в крайна сметка би спестило 
някои от фиксираните разходи по събитието.  

Непосредственото участието на служителите в организацията и провеждането на 
фестивала би имало положителен ефект върху нивото на ангажираност и мотивация на 
екипа на хотела. Те ще бъдат едновременно “посланици” на фестивала, “посланици” на 
региона, “посланици” на хотела-домакин. 

Следващата, трета стъпка, от планирането на фестивала е изготвянето на реалистичен 
бюджет. Тази стъпка потвърждава в какви граници фестивалът е осъществим и изпълним. 
При планирането на бюджета се взема предвид: какви са активите, разходите, времето, 
усилията, проблемите и подкрепата, която може да бъде получена. 

Внимателното бюджетиране е от определящо значение за начина, по който ще протече 
събитието. При тази стъпка е важно да бъдат изпълнени три задачи: 

1) Бюджетиране: предвиждане на приходите и разходите 

2) Документиране: финансово документиране на всички входящи и изходящи средства 

3) Отчетност: представяне и потвърждаване на финансовия статус на събитието 

Към приходите спадат: закупени стоки и услуги по време на фестивала, дарения и 
спонсорство, храна и напитки, непаричен принос.  

Организационен 
комитет 

Екип по изпълнението Доброволци  
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При определяне на разходите е важно да се гарантира, че те няма да надхвърлят 
приходите. Добре би било в разходите да се заложи предварително сума за 
непредвидени разходи като допълнителна гаранция за това, че те няма да надхвърлят 
предварително планираните приходи. 

И на последно място, но не по значение, е финансовият контрол. Той е може би най-
важният аспект от управлението на фестивала. Принципите на финансов контрол трябва 
да включват: 

• Централизираност в одобрението на разходите – ограничен брой представители на 
организационния комитет, които имат право да правят и одобряват разходи. 

• Документирането на всички приходи и разходи 
• Прозрачност в предоставянето на информация относно приходите и разходите 
• Дисциплинираност в поддържането на разходите в рамките на предвиденото в 

бюджета  
 
С цел да се направи по-прецизно и реалистично бюджетиране е необхдимо 
предварително да се зададе оптимален брой участници и посетители. Подобен разчет е 
определящ за избора на подходящо място за провеждането на фестивала. 

Когато фестивалът се провежда на ниво хотел, оптималният брой участници е между 10 и 
20. При организиране на тридневен танцов фестивал за аматьори на ниво община, броят 
би могъл да надхвърли 20 участника. 

Примерен разчет за приходи и разходи: 

Приходи Стойност в лева/евро 

Продажби на стоки: танцови коостюми (етно брандирани тениски и 
клин, сувенири, аксесоари) 

1000 евро 

Приходи от консумация на храни и напитки Увеличение с 20% 
Приходи от реклами  
Спонсорства  
Дарения и грантове  
Приходи от нощувки  
(когато фестивалът е организиран от самия хотел) 

Увеличение с 20% 

Общо Приходи  
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Разходи Стойност в лева 

Наеми за зала* (Когато събитието се организира от общината) сцена 300 евро/ден 

Наем техника по озвучаване и осветление 300 
Заплати и хонорари за хореографи, водещ и др. персонал 1000 евро 

Рекламни и маркетинг материали 250 евро 
Фотограф, видео заснемане на събитието 400 евро 
Награди, цветя, сувенири 200 евро 
Вода и снаксове за участниците 100 евро 
Непредвидени разходи 100 евро 
Общо разходи  
 

Цените са ориентировъчни и не са обвързващи.     

Стъпка четири е свързана с планирането на логистиката около събитието или всичко 
необходимо за гладкото провеждане на фестивала като: 

Елементи от подготовката на 
логистиката 

Хотел Община 

Избор и резервиране на зала, 
сцена 

Собствена зала Собствена зала или наем 

Оборудване, консумативи Собствено оборудване и/или 
наем 

Собствено оборудване и/или 
наем 

Изхранване и напитки От собствения ресторант / 
кафе 

Продажба на място от 
различни фирми / спонсори 

Танцови костюми Брандирани тениски и / или 
значки / ленти / шалчета с 
името на фестивала и логото 
на хотела. Осигурени от 
хотела срещу заплащане. 

Брандирани тениски и / или 
значки / ленти / шалчета с 
името на фестивала и 
общината. Може и с лога на 
спонсорите. Безплатни/ 
Осигурени срещу заплащане 

Паркинг Безплатен на хотела Платен / безплатен на 
общината 

Обозначаване и навигация Банер и табели за навигация в 
хотела 

Плакати и обозначение на 
място 

Регистрация Предварително на рецепция На място или онлайн 
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Стъпка пет е свързана с изготвянето на подходяща маркетингова и рекламна стратегия за 
промотиране на фестивала. 

За популяризиране на Тридневния танцов фестивал за аматьори ще бъдат създадени 
промоционални брошури, филм, както и смартфон приложение. Новият продукт ще бъде 
тестван от структури в сферата на туризма -  хотели/ресторанти/ туроператори/ фирми за 
анимация от област Добрич и окръг Констанца, както и туристически сдружения и други 
организации с туристически профил. Туристическите фирми ще могат да го включат в 
своето предлагане с цел обогатяване и разнообразяване на офертите в трансграничния 
регион. 

Реклама на продукта – рекламни дипляни, използване на електронни средства за реклама 
като фейсбук и инстаграм страница, страницата на общината / хотела, собствен сайт на 
фестивала. 

Маркетинговите материали задължително трябва да съдържат следните елементи: 

* Име, лого и послание 

* Дата, час и място 

* Категориите танци, включени във фестивала 

* Име на хореографа, специални гости (по желание) 

* Ползи за участниците 

* Необходими условия за участие - закупуване на костюм, подходящи обувки 

* Изненади  

Промотиране и публикуване на фото и видео материал във фейсбук, инстаграм и др.преди 
по време и след събитието, (live streaming). 

ЕТАП 2: ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

В етапа на изпълнение от ключово значение е добрата координация и сътрудничество 
между организационния комитет и екипа по изпълнението.  

ЕТАП 1:  
ПЛАНИРАНЕ ЕТАП 2:  

ИЗПЪЛНЕНИЕ 
ЕТАП 3:  

ОЦЕНКА НА 
ИЗПЪЛНЕНИЕТО 
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Наличието на екип от доброволци по време на събитието не е задължително, но е 
препоръчително, когато то се провежда на ниво община. Те могат да бъдат от полза за 
предоставянето на информация и навигация на участници и публика, да помагат с 
костюмите и грима, и др. Логистика. Това  би улеснило значително организацията по 
време на протичане на фестивала.  

Спазването на сроковете и придържането към бюджетната рамка са гаранция за 
успешното провеждане на фестивала. 

И не на последно място, изпълнението на маркетинговата стратегия на фестивала преди, 
по време и след неговото провеждане е ключов фактор за крайния успех и превръщането 
му в периодично събитие с набираща популярност. 

Обявяване на събитието: Като всеки фестивал, Тридневният танцов фестивал за аматьори 
трябва да бъде обявен най-малко два месеца предварително. Това ще помогне при 
набирането на доброволци и екип по изпълнението, възможност за набиране на 
допълнителни идеи и предложения.  

Когато събитието се провежда на ниво хотел, обявяването може да стане в рамките на 
месец или няколко седмици преди фестивала или гостите на хотела да бъдат 
информирани за провеждането му на място при регистрация на рецепция. 

След обявяването на събитието ще започне комуникационна кампания през социалните 
медии с промоционни анонси, които ще дават повече информация и да стимулират ранна 
ангажираност и интерес. 

Набиране на екип по организацията и изпълнението ниво община/град/населено място:  

Екипът се ръководи от председателя на Организационния комитет и/или от главния 
координатор (може да е едно и също лице). Той /тя разпределя ролите и задачите, 
правомощията и задълженията на всеки член на екипа.  

Когато фестивалът се провежда на ниво хотел, в организацията на събитието могат да 
бъдат привлечени самите служители на хотела. Те биха могли да съчетаят ролята си в 
мястото за настаняване с допълнителни функции на координатор по подготовката, 
технически асистент по време на събитието. Добре е в този случай да се осигури 
допълнителен финансов или нематериален стимул за участието им в подготовката и 
организацията.  

http://www.interregrobg.eu/


                                                 

   
www.interregrobg.eu 

 

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

14 

Човешкият ресурс, по-специфични и технически роли като озвучаване, фотограф-оператор 
и водещ-конферансие, ще бъде нает допълнително. 

Времеви план-график и редовни срещи на екипа  

При изготвянето на времевата рамка по изпълнението (план-график) е желателно да се 
започне “отзад-напред” - от деня на самото събитие, и да се върви към настоящия момент 
като се набелязват всички важни дейности и дати, свързани с организацията и 
изпълнението. 

Предварително определяне на дати за всички ключови срещи и изготвяне на дневен ред, 
който да включва задължително следните точки: 

• Оборудване и логистика 

• Финансови въпроси: приходи и използвани/необходими разходи 

• Маркетинг и промоция 

• Следващи стъпки 

Маркетинг и промоция на фестивала 

Дейностите, свързани с комуникирането и промотирнето на фестивала включват: 
Изготвяне, отпечатване и разпространение на маркетингови и промоционални материали 
като: 

• Печатни материали: информационни материали като брошури, флаери, плакати,  
• Аудио и видео материали – релкамни клипове в радио и телевизия 
• Интернет присъствие 
• Уебсайт на фестивала и фейсбук страница 

 
Разпространението на печатни материали е препоръчително да започне най-малко две 
седмици предварително. Печатни материали биха могли да се разпространят в по-
големите градове и курортите в област Добрич и окръг Констанца; определени бройки е 
желателно да се оставят и в туристическите информационни центрове, в хотелите и 
ресторантите. 
 
Създаването на специална фейсбук страница е задължителен елемент  на кампанията по 
промотиране на фестивала. Социалните медии се налагат кто ключов и ефективен канал 
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за промотиране и популяризиране на събития благодарение на директия достъп до 
целевите групи и високото ниво на ангажираност, което осигуряват.  
 
Когато фестивалът се организира на ниво хотел, рекламните материали модат да се 
раздават на място при регистрация на гостите. Събитието ще бъде промотирано и на 
страницата на хотела. 
 
Подготовка на залата: необходими условия и подготовка 

• Наличие на подходящ подиум / дансинг с твърда, гладка повърхност;  

• Брандиране на залата с рекламни материали, плакати;  

• Осигуряване на професионална музикална уредба, DJ и музика.  

Подбор на танците: общо 3 категории:  

• румънски народни танци;  

• български народни танци;  

• класически танци/забавни танци (рок, валс, танго, танц по избор)   

Водещ на фестивала, сценарий на фестивала: избор на водещ, изготвяне на сценарий 

Изготвяне на регламент за оценяване: 3 критерия за оценка:  

• Точност 

• Артистичност 

• Пластичност  

Танците са групови и по двойки; Оценките са индивидуални, за всеки участник 

Общо награди – 9 броя по 3 за всяка категория танци:  

• 1,2,3 място в категорията румънски народни танци 

• 1,2,3 място в категория български народни танци 

• 1,2,3 място в категория класически танци/забавни танци (рок, валс, танго, танц по 
избор) 

Жури: Излъчване на жури от 3 члена и запознаване с регламента 

Журито оценява всеки един участник след всяко изпълнение, оценките се записват, 
класирането  се извършва и съобщава  накрая.  
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Протичане на фестивала: Предварително изготвена и отпечатана програма на фестивала. 
Комуникирана на участници, публика/гости, организатори и спонсори. 

ПРОГРАМА НА ФЕСТИВАЛА 

ДЕН 1: Примерна програма 

Час Дейност Описание 

9:00-13:00 Привличане на 
участниците; изготвяне на 
окончателен списък 

Минимален брой участници – 10; 
максимален – 20 

14:00-15:00 Посрещане на участниците 
в залата, ориентация; 
Презентация на 
хореографа 

• Моята първа среща с танците 

• Хореографията и танцът като 
“избор, кариера, призвание, 
мисия, ключ към щастието” 

• Танцът в 21 век - извор на 
здраве, дълголетие и щастие 

• Дава думата на всички 
участници да споделят: техния 
избор да се включат, тяхната 
“история” с танца 

15:00-18:00 Уроци за участниците в 
конкурсната програма 

Подготовка с учители по танци; 
запознаване с 
румънския/българския фолклор, 
култура и традиции) 

Уроци за участниците в конкурсната 
програма,( безплатни уроци са 
добър стимул за участие) 

   

 

 

ДЕН 2: Примерна програма 

Час Дейност Описание 
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10:00-12:00 Уроци по танци за 
участниците – туристи 

Минимален брой участници – 10; 
максимален – 20 

   

13:00-15:00 Подготовка Костюми, грим  

15:00-15:30 Откриване на фестивала Приветстване на участници и публика 

Встъпителни думи от организаторите 

Представяне на спонсорите 

Представяне на участниците 

15:30-16:00 Представяне на 
регламента 

Представяне на членовете на журито 

Представяне на регламента и 
разясняване на критериите за оценка 

16:00-17:30 Провеждане на конкурса Провеждане на фестивала в три кръга:  
✓ Първи кръг: Два танца от 

румънския фолклор; 
Почивка 10 минути; време за оценки на 
журито 

✓ Втори кръг: Два танца от 
българския фолклор; 

Почивка 10 минути; време за оценки на 
журито 

✓ Трети кръг: Три танца – танго, 
валс, рок енд рол 

 
Почивка 10 минути; време за оценки на 
журито 

17:30-17:40 Кафе пауза 
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17:40 - 18:00 Оценка на журито и 
награждаване 

Обявяване на резултатите от конкурса и 
раздаване на наградите 

Обща снимка на участниците 

Раздаване на анкети за оценка, 
препоръки и коментари 

Да се принтира и раздаде за спомен от 
участието по време на вечерята 

19:00 Вечеря Присъстват всички участници и техните 
семейства, партньори 

Програма с интерактивна викторина със 
символични награди  

(теми от музиката, фолклора, световна 
култура, Холивуд и танца, световни 
танцови школи, известни танцьори от 
цял свят) 

Забавна програма с музика, танци, видео 
с глобален етно-привкус с DJ/водещ 

 

По време на провеждане на фестивала е препоръчително да бъде обособено специално 
място за участниците с възможност за отдих, вода, освежителни напитки; осигуряване на 
специални аксесоари – части от танцовите костюми, грим. 

ДЕН 3: Примерна програма 

Час Дейност Описание 

9:00-11:00 Оценка на събитието и 
представянето 

Среща на организаторите (би могло 
да се поканят и някои от 
участниците, за да споделят опит от 
преживяването) 

12:00 Отпътуване При освобождаване на стаята, 
участниците може да бъдат 
поканени да споделят впечатления 
във фейсбук или страницата на 
хотела 
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ЕТАП 3: ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

 

Последният трети етап от провеждането на събитието е оценката за неговото изпълнение. 
Визията на Тридневния танцов фествал за аматьори е той да се превърне в ежегодно 
събитие и важен момент в културния календар на региона.  

Когато хотелът провежда събитието, отзвукът и оценката на участниците служат за 
допълнителна реклама и привличане на повече туристи. Ето защо е много важно 
обратната връзка от страна на участниците да бъде “уловена” и “канализирана” по умел 
начин. Препоръчително е това да стане в кулминацията на събитието, непосредствено 
след награждаването и/или малко по-късно по време на вечерята. Вероятността 
коментарите да се емоционално въздействащи и автентични е по-голяма. Желателно е 
хотелът да изпрати имейл с благодарност за участието, заедно с общата снимка на 
участниците и кратка анкета ден или два след отпътуването. По този начин участниците и 
гости на хотела ще се почувстват допълнително “обгрижени” и мотивирани да споделят 
ценни наблюдения и предложения за подобряване на преживяването. Шансът да 
препоръчат хотела като “място за преживяване” на свои близки и приятели ще се повиши. 

Ключови фактори за успех при етап три: оценка на изпълнението 

• Обратната връзка от страна на участници и публика трябва да бъде събрана по лесен и 
достъпен начин по няколко начина: чрез гласуване във фейсбук или чрез 
приложението. Трябва да има и опция за принтиран вариант на анкета 

• Всички коментари и предложения да бъдат обобщени и използвани за подобряване на 
преживяването  

• Организационният комитет да използва процес за непрекъснато подобряване и 
актуализиране на програмата на фестивала чрез търсене и прилагане на нови добри 
практики от страната и света във фестивалния и събитиен туризъм 

ЕТАП 1:  
ПЛАНИРАНЕ ЕТАП 2:  

ИЗПЪЛНЕНИЕ 
ЕТАП 3:  

ОЦЕНКА НА 
ИЗПЪЛНЕНИЕТО 
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• Избран видео и снимков материал да бъде използван седмици и месеци след 
фестивала в медии с цел споделяне на успеха на фестивала и най-вълнуващите 
моменти от него 

• Комюнике относно събитието да бъде отпечатано в избрани регионални  и/или 
национални печани издания 

• Радио интервю с председателя на организационния комитет за концепцията и успеха 
на фестивала 

Оценката на изпълнението ще помогне да бъдат анализирани силните и слаби страни при 
провеждането на фестивала. Внимателният анализ ще разкрие възможностите за 
оптимизация при планирането и изпълнението на дейностите и усъвършенстване на 
събитието с цел да се надгради на първото му издание и всяко следващо да е по-добро от 
предходното. Спонсорите и дарителите обикновено се стремят да получат обратна връзка 
за събитието, в което са инвестирали време и финансов ресурс. Добре проведената 
оценка на изпълнението е ключов фактор за успеха на последващата маркетингова 
кампания за бъдещи издания на фестивала. 

За да бъде успешна оценката на събитието, тя трябва да се основава на предварително 
изготвен план, който да набележи възможностите за събиране на информация. 

По-долу са изброени някои възможни направления, в които да се извърши анализът и 
оценката на проведеното събитие: 

• Бюджет: до колко фестивалът е съответствал на предвидените в бюджета разчети. 
Всички отклонения и несъответствия трябва да бъдат набелязани и документирани 
за следващи издания. 

• Брой посетители: определяне броя на посетителите, публика, спонсори, участници, 
ВИП гости и т.н. Профил на присъстващите – от къде идват, как са пътували, колко 
дълго са пребивавали в региона, къде са отседнали, как са разбрали за събитието, 
демографски характеристики, икономически профил 

• Ефектност / въздействие на фестивала: удовлетвореност на посетители и 
участници, коментари на гостите, качество на продуктите и услугите, удобства, 
пазаруване, намерение за последващо посещение, удовлетвореност на 
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спонсорите, представяне на спонсорите пред гостите, коментари на екипа – 
трудности по време на събитието, коментари по отношние на бюджета 

• Медийно покритие и отзвук: социални медии, телевизия, радио, вестници, и т.н. 
Положителни и отрицателни коментари в медиите 

• Оценка на рекламата и маркетинг материалите: принос за привличането на 
посетители и участници и събуждане на интереса сред широката публика 

• Постигане на целите: оценка на резултата от събитието спрямо предварително 
заложените цели в концепцията на фестивала 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Независимо дали фестивалът се провежда на ниво община или място за настаняване, той 
ще допринесе за по-пълноценния и вълнуващ престой на гостите в област Добрич и 
област Констанца. Автентичните преживявания и активната почивка са все по-търсени от 
страна на съвременния турист. Адаптирането на продуктите и услугите на туристическия 
бизнес към очакванията и нуждите на съвременния турист трябва да бъде в посока повече 
събития и програми с активно участие на самите гости / посетители.  

През 2018 година Световната Организация по Туризъм (UNWTO) представи своята визия за 
развитието на т.нар. “умни дестинации” като модел на устойчиво развитие. Основен 
акцент в концепцията за “умните дестинации” наред с използване на новите технологии и 
опазването на био разнообразието, е устойчивото съхраняване на нематериалното 
културно наследство. Музиката и танците са подходящ начин за “потапяне” на госта / 
посетителя в атмосферата и духа на мястото.  

В условията на все по-нарастваща вътрешна и външна конкуренция в туристическия 
бранш, позиционирането на местата за настаняване като “места за преживяване” е 
възможност за спечелване на конкурентно предимство и привличане на повече туристи 
целогодишно. 

http://www.interregrobg.eu/
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