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1. Въведение 

Настоящият доклад представя резултатите от изследване на тема Възможности за брандинг на 

МИГ-Попово чрез фестивални събития и проучване на възможностите за провеждане на 

фестивал на територията на МИГ-Попово, включително методически и приложни аспекти на 

неговата реализация. Докладът включва аналитична част – данни, аналитични текстове и изводи 

за актуалното състояние по проучваните теми, и препоръки за бъдещи дейности и стъпки   

1.1.  Фестивалните събития като модерен начин за съхраняване на 

традициите 

Фестивалните събития представляват празници (думата фестивал буквално означава „празник“ 

на латински). Празниците имат важна обществена функция – те символизират споделената 

културна сфера, към която принадлежат индивидите от една общност, обезпечават 

препотвърждаването на принадлежността към нея, заздравяват връзките и гарантират 

предаването на традициите на тази общност между поколенията. В този смисъл те са културни 

събития – както посочва известният руски философ и семиотик Михаил Бахтин, „празникът е 

първична и неунищожима категория на човешката култура. Той може да обеднее и дори да се 

изроди, но не може напълно да изчезне“. В контекста на развитието на селските райони в 

материали на ТРГ по ПРСР конкретно се изтъква, че „общността се сплотява чрез празници и 

събори”. 

Фестивалите от своя страна са празници, които по дефиниция са:  

- многообразни – включват палитра от разнообразни дейности, макар и фокусирани 

около конкретна тема. Другата особено важна характеристика на фестивалите, е че те са  

- масови – предлагат не едно повече или по-малко елитно културно преживяване, а 

изобилие и зрелищност. А това са характеристики на модерната консуматорска култура 

и на тях се дължи широко разпространение на фестивалите напоследък.  

Традиционни събирания и празници изчезват със смяната на поколенията – просто защото 

времената са се променили и форматът например на един събор вече не е адекватен на 

реалността. А фестивалите предлагат  модерна културна практика, атрактивна за хора от 

различни възрасти, както местни, така и външни, с което гарантира разпространението на 

знанията за местните традиции и тяхното съхраняване. Фестивалите подпомагат оживяването на 

публични пространства и обществени места, като съдържат потенциал за големи общи социални 

ползи с минимални социални разходи.  Ниските разходи на посетителите, когато те съчетават 

туристическите пътешествия с посещението на фестивални събития, е силно допринасящ фактор 

за финансовата им рентабилност. 
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 По своята същност фестивалите представляват: 

 иновативна и атрактивна форма на експониране на нематериалното културно 

наследство;  

 поддържат местната празничност – календарна и обредна, като създават нови 

празнични модели, което е основен фактор за общностно развитие; аудиторията 

преживява фестивала като хепънинг, с високо чувство за празничност. 

 подпомагат предаването на традициите между поколенията. 

1.2. Фестивалът като инструмент за брандинг на селски територии 

Според общото схващане по темата брандът (търговска марка) представлява идентичността на 

даден продукт, услуга или организация. В икономическата теория брандът се възприема като 

отличителната черта на даден продукт/услуга/субект, която ще накара публиките да изберат 

него пред останалите в същата област. За да бъде предпочетен, не е необходимо той да бъде 

„най-добрият“, а по-скоро да бъде позициониран в съзнанието на целевите публики като носещ 

уникални и неповторими характеристики. 

Според маркетинговия специалист Джефри Рандъл брандът трябва да притежава следните 

основни характеристики: 

 идентичност – тук важни са името, надсловът, логото, цветовете и др.; 

 асоциативност – идентичността трябва да извиква спомен в реципиента за цялата 

информация, която той има за дадения продукт; 

 сигурност – трябва да гарантира очакваните от него позитиви;  

 диференциация – трябва да е ясно различим от конкурентните си;  

 добавена стойност – да предлага нещо повече. 

Ще се върнем към тези характеристики, когато разглеждаме възможностите и препоръките към 

територията на МИГ Попово. 

В контекста на селските територии публикуваното в Olzstyn Economic Journal проучване на 

Местните инициативни групи в Полша като организации, осъществяващи маркетинг на селски 

райони1, посочва, че маркетингът на територия в общи линии следва закономерностите и 

правилата за маркетинг на всеки друг продукт. Селските територии обаче, в сравнение с 

градските, изпитват много по-големи трудности от гледна точка на това с какви ресурси 

разполагат и доколко техният бранд е устойчив – например на кризи, каквато е Ковид 19.  За 

целите на маркетинга на населени места в селски райони се изисква ясна стратегия или план, 

целевата аудитория трябва да бъде дефинирана прецизно, тъй като най-вероятно е малка, 

„уникалните предложения за продажба“ (unique selling points, USP) трябва да са особено ясни и 

добре формулирани, и, накрая, трябва да се идентифицират подходящи агенти, които да служат 

като рупор на добър имидж за мястото и да са мотивирани да изпълняват такава функция.  

                                                           
1 Local Action Groups as a New Marketing Entity in Local Governments – a Case Study from the Lubelskie 
Province, Danuta Guzal-Dec, Department of Economics and Management Faculty of Economics and Technical 
Sciences Pope John Paul II State School of Higher Education in Biala Podlaska, Olsztyn Economic Journal, 2018, 
13(2), 167–181 
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Полското изследване показва още, че в целия период на прилагане на Лидер и ВОМР най-често 

в рамките на своята маркетингова дейност за съответните територии МИГ в Полша използват:  

 иницииране на създаването или преработката на продукти и услуги въз основа на местни 

ресурси, включително традиционни и регионални хранителни продукти; 

 развитие на услуги, свързани с управление на туристическия трафик и развитие на 

туристическата инфраструктура;  

 организиране на фестивали, панаири, дни на местните продукти; състезания, 

конференции, обучения, различни срещи; културни, развлекателни и спортни събития;  

 реализация на промоционални събития в Интернет; 

 издаване на карти, бюлетини, каталози, листовки, брошури, албуми и кулинарни книги. 

Фестивалите са много добър инструмент в контекста на казаното дотук. Те могат да фокусират 

вниманието към конкретна местна традиция/емблема, като така се подпомага създаването 

на „бранд“. Този бранд вече от своя страна помага както за сплотяване на местната общност – 

включително емигранти от територията – чрез утвърждаване на местна идентичност, така и за 

съхраняване на традициите, така и за привличане на външни посетители, дори районът да не 

е  туристически привлекателен.  

В следващия раздел са разгледани няколко типични примера за многокомпонентни фестивали, 

които обслужват тези цели. 

 

1.3. Примери от други територии в България  

Прегледът на успешните практики за брандинг на селски територии чрез фестивални събития 

показва, че основното свързващо, най-популярно и всеобщо добре прието нещо са кулинарните 

празници и много територии имат такива. Емилия Лисичкова, председател на Платформа Агора, 

подкрепяща развитието на българските читалища в съхраняването и популяризирането на 

местните традиции, изтъква, че кулинарните фестивали са явление в последните 10 години2. 

Кулинарната традиция е важна част от местното културно наследство, която  обединява и  

създава емоционална връзка между хората в малките общности. Нейното съхраняване и 

опазване сплотява семействата, родовете и общностите и е съществена част от нематериалното 

културно наследство на българите в страната. Несъмнено не е възможно изчерпателно 

представяне на всички празници, свързани с местни продукти и кулинария. Допълнителни 

примери могат да бъдат намерени в Регистъра на туристическите фестивали и събития на 

Министерството на туризма3. По-долу насочваме вниманието към няколко успешни примера на 

фестивали с многокомпонентен характер, свързани с кулинария и местни продукти в селски 

територии. 

  

                                                           
2 Кулинарните фестивали на България, http://www.menumag.bg/za-hranata/statii/kulinarnite-festivali-na-
bylgariya, август 2018. 
3 http://rta.tourism.government.bg/TFRegister.aspx 
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Фестивал на лавандулата 

Провежда се всяка година в с. Средно Градище. През юни 2021 г. е седмото издание на 
фестивала.  
Селото е традиционен домакин на празника, тъй като тук са създадени едни от първите 
експериментални лавандулови насаждения в България. "Целта на фестивала е да покажем 
уважение към традицията и да отпразнуваме заслужената позиция на България като световен 
лидер в производството на лавандулово масло от близо 10 години насам", каза директорът на 
фестивала Нина Гиргинова. „Искаме да популяризираме лавандулата като национален символ 
на страната ни, подобно на емблематичната Роза Дамасцена. Фестивалът е посветен на 
производителите и преработвателите на лавандула, както и на всички любители на 
ароматното растение“, допълни Гиргинова. Почетен председател на феста е 
световноизвестният актьор Станислав Яневски, познат от сагата за Хари Потър и една от най-
касовите продукции на Куентин Тарантино.  
Празникът стартира в град Чирпан с лавандулов базар, работилница за децата, концерт и 
фотоизложба, а в събота се пренася в с. Средно градище, където сутринта е планиран 
туристически преход от селото към масивите с лавандула. На площада ще бъде подредена 
фотографска експозиция „Лавандулови импресии“. Дворът на кметството ще е домакин на 
традиционната кулинарна изложба, в която местните домакини ще премерят сили в 
приготвянето на ястия и напитки с добавка на лавандула. Изящни изделия, сувенири и 

апликации с лавандула, изработени от местни творци, ще бъдат предложени в специално 
организирания Лавандулов базар. 
За пръв път част от събитието е и Фермерски пазар, в който производители от региона и 
страната ще се включат с натурални и екологични млека, сирене, пчелен мед с лавандула, 
колбаси, вино, сладка и всякакви най-разнообразни хранителни изделия, произведени от 
работливите и всеотдайни фермери. Следобед се организира Детската лавандулова 

работилница за рисунки, апликации и изделия с лавандула, а най-смелите и амбициозни 
участници ще се състезават в конкурса „Крал и Кралица на Лавандулата“. Наред с богатата 

музикално-фолклорна и танцова програма звездния акцент на фестивала поставя гала-
концертът на една от най-обичаните и популярни български изпълнителки - Йорданка 
Христова. 
Със съдействието на своите съорганизатори – производителите на етерични масла, 
Националният фестивал на лавандулата организира опознавателен тур на най-модерната в 

региона дестилерия за лавандулово масло в с. Средно градище, където посетителите на място 
ще наблюдават процеса по преработка на етеричното растение. Предвиждат се дегустации на 

вино, произведено в избите в Средно градище и околностите. 
БНР, 25.05.2021 г. 
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Български фестивал на сливата 

Български фестивал на сливата е културно събитие в община Троян, осъществено за първи път 
през 2011-2013 г. с финансовата подкрепа на оперативна програма „Регионално 
развитие”2007-2013 съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за развитие 
и бюджета на Република България. 
Фестивалът е продължение и развитие в нови форми на популярния „Празник на сливата и 
троянската сливова ракия” имащ в годините на своето съществуване популярност и 
почитатели сред местната общност и гостите на града и общината. Традиционно се провежда 
в последната седмица на месец септември. Свързан е с основен поминък на Троянския край 

– отглеждането на сливовата култура, производство на троянската сливова ракия и други 
сливови продукти. Дава възможност за изява на любителското творчество и развитието на 
занаятите, представя атрактивни демонстрации и ритуали. 
Фестивалът дава възможност за развитие на една доказана и приета от местната общност 

традиция. Обединява традиционен поминък, занаяти, творчество – запазена марка на 
Троянския край. Предоставя възможност за провеждане на образователна линия в областта 

на сливопроизводството и опазване на природната среда и не на последно място създава 
атрактивна туристическа дестинация и засилва ролята на културата за обогатяване на живота 

на общността. 

Община Троян организира Български фестивал на сливата с богата развлекателна и 

фолклорна програма, тематични дегустации и конкурси, атракции за деца. Фестивалът 
ежегодно присъства в ефира на националните медии, рекламира се активно в социалните 
мрежи, интернет, чрез външна и печатна реклама, част е от програмата на популярните 
български туроператори. 
Част от фестивала е традиционната „Улица на занаятите“, където се представят произведения 
на български занаяти и изкуства и се правят демонстрации.   

https://festivalnaslivata.com 

 

Куртово Конаре фест 

Традиционният Фестивал на чушката, домата, традиционните храни и занаяти – Куртово 
Конаре Фест се провежда всяка година през втория уикенд на месец септември, когато има 
най-голямо изобилие на домати, чушки и лютеница. На фестивала се дават награди за най-

голям домат, най-голям пипер, най-красива кукла, изработена от зеленчуци, най-вкусни 

домашни консерви от зеленчуци, най-вкусни традиционни ястия в различни категории – 
месни, безмесни или тестени. Новият конкурс е „Гевгирът на баба” – за най-стар и интересен 

гевгир, на който нашите баби са правили лютеница. 

 
Събитието се провежда от 2009 г. и с годините се превръща в един от най-популярните 
фестивали в страната. Част от фестивалната програма са образователни програми, лекции, 

пленери, базари, кулинарни дейности, много музика /джаз, рок, блус, етно, фолклор/ и 

конкурса „Царица на лютеницата“. 

 
Целта на Куртово Конаре Фест е да подкрепи местния поминък, а създаденият собствен облик 
и формат на събитието съчетава традиционното и съвременното изкуство в едно. 

https://fest-bg.com/ 

Проучването на посетителските практики от подобни събития, осъществено на база наблюдение 

на регионални фестивали и събития от програмата на  Пловдив – Европейска столица на 

културата 2019, показва, че типичният посетител на такъв вид събития е еднодневен (без 

нощувка), който прави разход на място за храна, покупка на сувенири, занаятчийски изделия, 

търговски стоки, местни кулинарни продукти, вкл. консервирани, разглежда/посещава културни 

обекти, приятни/интересни места (легенди, исторически факти и др.).  
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1.4. Примери от други държави 

Тенденциите в България съвпадат с тенденциите в селските райони на други места, където се 

прилага ЛИДЕР и ВОМР. Като много успешен модел сe очертават многокомпонентни 

фестивалите, свързани или най-малкото винаги включващи местни продукти и кулинария. Това 

са събития, които служат за активиране на общността и потенциалните бенефициенти на МИГ и 

продължаваща връзка с реалните, която предоставя възможност за допълнителна изява и 

показване на добър пример. По-долу разглеждаме няколко подобни интересни примера от 

селски територии. 

 

Промоция на регион Централна Истрия (Хърватия) чрез фестивални събития  

- Дни на медените деликатеси на Централна Истрия – петдневен кулинарен фестивал, 
по време на който посетителите могат да опитат ястия по стари местни рецепти с 
добавен мед, както и пчелни продукти от местни производители. Събитието е 
взаимодействие между местни производители на земеделски продукти и ресторанти 
и кръчми в района. 

- Пажински традиционен панаир - традицията на панаира произхожда от 1574 г., когато 
Пажин получава разрешение да организира пазар, където хората от района да 
търгуват и обменят земеделска продукция. Това най -големият традиционен месечен 
пазар в Истрия и до днес и посетители от цяла Истрия се събират в Пажин на този ден. 
Някои – за да си купят нещо на изгодна цена, други да се срещнат отново, а трети – 
просто за да почувстват малка част от неповторимата атмосфера и да чуят биенето на 
сърцето на Истрия. Въпреки че много традиционни селски продукти са отстъпили 
място на нови, по-комерсиални стоки, все още можете да намерите традиционни 
инструменти, произведени от местни занаятчии. 

- Фестивал „7 дни креативност“ Фестивалът е насочен към промоция на културата и 
бита на селския район на Пажин (Централна Истрия) в Хърватия. Проектът стартира 
още през 2004 г. и е цели насърчаване на създаването на културни продукти и 
продукции и образование. Фестивалът продължава 7 дни. 

 

Шотландски фестивал на дивата храна (Шотландия) 

Шотландският фестивал на дивата храна стартира през 2019 г. като част от проекта Forth Valley 
и Lomond, LEADER, МИГ Wildwonders. Проектът има за цел да запази традицията и съхрани 
интереса към горските продукти и дивата храна в региона, както и да насърчи 
международното партньорство. Представители на групата Wildwonders и на местната 
общност, които се занимават  с горски продукти, бяха част от международен обмен с подобни 
фестивали в Латвия (www.wildfoodfest.lv/en) и Финландия 
(http://www.facebook.com/Villiruokafestarit/ ). След много успешно първо събитие и 
пандемична пауза за 2020 г., събитието се премества на ново място за есенното събитие на 
2021 г., и вече продължава цял уикенд.  
 
Фестивалът насърчава хората от всички възрасти да излязат на открито и да научат за местната 
дива храна. Предлаганите преживявания включват опитване на ястия, разходки с „похапване“, 
„диво“ приготвяне на коктейли, бушкрафт, беседи и демонстрации, семинари, музика на живо 
и базар. Посетителите могат да разгледат основния фестивален център и да разходите из 
околностите, включващи красиви горски пътеки, пълни с изненади с дива храна зад всеки 
завой. 

https://www.scottishwildfoodfestival.co.uk/ 
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Брадлингтънски фестивал на морската храна (Англия) 

През 2015 г. провежданият от много години фестивал придобива нов облик и така привлича 
над 10 хиляди посетители. В организацията са включени местната риболовна индустрия, 
администрацията на пристанището в Бридлингтън и местната МИРГ. Фестивалът включва 
много нови дейности, включително демонстрации от местни готвачи, множество тематични 
сергии, изложби, шатра с детски атракции, развлекателна програма с участието на местни 
изпълнители, посещение на риболовния кораб „Североизточен пазител“. През 2016 г. 
събитието става тридневно, като включва още повече съпътстващи събития, свързани с 
морето.  

 

Международен фестивал на жътвата (Армения) 

С подкрепата на програма ENPARD на ЕС МИГ Кеда (Грузия) инициира международен 
Фестивал на жътвата, в който централна роля играят жени, ангажирани в земеделски дейности 
и участват в международните събития, които се провеждат в Ереван. Събитието включва 
изложба и базар на различни продукти от планинския район на Аджария, като: вино, мед, 
конфитюри, ядки, сирене. Съпътстващо събитие е конференцията „Жените в земеделието“ и 
представяне на успехи на жени предприемачи в тази сфера, като един от гвоздеите през 2018 
г. е успешната история в производството на малини.  

 

2. Описание на практиките и предпочитанията на местните 

хора 

2.1. Mапинг на празничността в община Попово 

Проучването установи, че съществуващият празничен календар на територията на МИГ Попово 

е относително богат и разнообразен. За съжаление обаче част от събитията имат затихващи 

функции, като ситуацията допълнително е утежнена в последните две години заради 

пандемията и ограниченията, свързани с Ковид 19. Същевременно липсва едно отличително и 

обединяващо за цялата територия събитие, което да минимизира социалните загуби от 

западащите празнични събития, като отговаря на брандинг изискванията, разгледани в 

предходния раздел.  

Като част от селските райони на страната гр. Попово притежава уникалната характеристика 

периодично да бъде център на филмовото изкуство, благодарение на факта, че е родно място 

на известния български кинооператор Димо Коларов.  

Традициите в художествено-изпълнителското изкуство са представени от съществуващите 

фолклорни групи, основно към читалища, които изпълняват народни песни и танци, вкл. 

автентични песни от региона и традиционни танци. Типичното място за тяхното представяне са 

възстановените селски събори и фолклорни празници. Местните хора обаче изразяват сериозни 

съмнения в тяхната устойчивост с напредването на възрастта на автентичните носители на 

спомена за традициите и по-скоро ограничения интерес сред по-младите към този формат. 

По-долу е представено малко по-подробно описание на няколко по-големи събития от 

национално и регионално значение, следвано от „мапинг“ на  всички  установени в изследването 

събития, вкл. местни събори в селата от територията. 
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Национален фестивал за операторско майсторство „Златното око“ в памет на оператора 

Димо Коларов 

Място на провеждане: гр. Попово 
Периодичност и време на провеждане: през една година, м. май 
Организатори: Община Попово и Съюз на българските филмови дейци 
Описание: Целта на кинофестивала е развитие и популяризиране на българското кино. 
Стимулиране изкуството на изображението в работата на българските оператори. Използване 
на възможностите на съвременната техника при създаване на произведенията от различните 
вид 

 

Национален фестивал на алтернативното кино „Мини-филм“ 

Място на провеждане: гр. Попово 
Периодичност и време на провеждане: през 1 година, м. юни 

Организатори: Народно читалище "Св. св. Кирил и Методий - 1882"- гр. Попово 

Описание: Форумът стимулира нестандартният подход при изграждането на филми и има за 
цел да събере и представи най-интересната и значима продукция, създадена от 
непрофесионалните киноклубове и кинолюбители. 

 

Национална фолклорна среща „Автентичност и съвремие“ 

Място на провеждане: гр. Попово 

Периодичност и време на провеждане: ежегодно, м. септември 
Организатори: Община Попово/Дом на културата, Сдружение "Цветница" с. Медовина 

Описание: Фолклорната среща включва майсторски класове , класове по народно пеене и 
фолклорно надпяване.  

 

Фестивал за стари градски и шлагерни песни „Спомени в песни“ 

Място на провеждане: гр. Попово 

Периодичност и време на провеждане: през 1 година, май/юни 
Организатори: Община Попово/Дом на културата 
Описание: Основна цел е да съхранява и популяризира уникалността на българския фолклор, 
да стимулира интереса и участието на поколенията в изучаване, съхраняване и 
популяризиране богатството на музикалния, танцовия и словесен фолклор. 

 

Русалски панаир 

Място на провеждане: гр. Попово 

Периодичност и време на провеждане: ежегодно, по време на Русалийската седмица 
Организатори: Община Попово 

Описание: Един от най-известните панаири в Североизточна България. Продължава една 
седмица. Съпътстван е с множество прояви и голям брой търговски сергии и панаирни 
атракции. „Русалийската неделя“ (седмица) започва с празника на Свети Дух – първия 
понеделник след Петдесетница (50 дни след Великден). Това е едно от трите събития, заедно 
с Коледа и Великден, събиращо разпръсналите се в България и по света поповчани отново в 
техния роден град.  

 

Национален поход „По стъпките на четата на Таньо Войвода“ 

Място на провеждане: гр. Попово 

Периодичност и време на провеждане: ежегодно, 30 май – 2 юни 
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Организатори: Културно-просветно дружество „Родно Лудогорие“, с подкрепата на музеите и 
общините в Силистра, Тутракан, Исперих, Разград и Попово, под патронажа на Президента на 
Република България; част от Националния календар на МОН. 
Описание: Поход по стъпките на четата, който започва с възстановка на пристигането на 
четниците от румънския бряг и приключва пред паметника на войводата в местността Керчан 
баир край Попово. 

 

Капански събор „Здрав корен – жив дух“ 

Място на провеждане: с. Садина 

Периодичност и време на провеждане: през 1 година, м. септември 
Организатори: Народно читалище „Съединение-1889“- село Садина 
Описание: Основната цел на събора е да представи капанското фолклорно изкуство, да 
съхранява и развива „живите корени“ на фолклорното изкуство на капанците в съвременния 
свят. 

 

Фолклорен фестивал „С хоро и песен във Водица всяка есен“ 

Място на провеждане: с. Водица 

Периодичност и време на провеждане: ежегодно, м. октомври 
Организатори: Народно читалище "Просвета-1894"- село Водица 
Описание: Основна цел е да съхранява и популяризира уникалността на българския фолклор, 
да стимулира интереса и участието на поколенията в изучаване, съхраняване и 
популяризиране богатството на музикалния, танцовия и словесен фолклор. 

 

Фестивал на хумора в народното творчество „Който се смее, не старее“ 

Място на провеждане: с. Паламарца 

Периодичност и време на провеждане: през една година, на всяка четна. През 2020 се 
провежда онлайн заради пандемията от Ковид 19 и събира над 1600 участници. 
Организатори: Народно читалище "Искра-1893"- село Паламарца 
Описание: Провежда се от 2010 г. насам. Целта на фестивала е съхраняване и популяризиране 
на хумора в народното творчество. Организиран като част от дейността на читалището, 
фестивалът предоставя възможност за изява на изпълнители в областта на музикалното, 
танцовото изкуство и словесния фолклор. 

Карта на сходни фестивални събития в територията („Мапинг“ ) 

Място на 

провеждане 

Време на 

провеждане 

Описание 

гр. Попово 10 юни (ежегодно) Ден на гр. Попов – официален празник на 
града 

гр. Попово м. май (през 
година) 

Национален фестивал за операторско 
майсторство „Златното око“ 

гр. Попово м. май (през 
година) 

Национален фестивал на алтернативното кино 
„Мини-филм“ 

гр. Попово м. септември 
(ежегодно) 

Национална фолклорна среща „Автентичност 
и съвремие“ 

гр. Попово м. май/юни (през 
година) 

Фестивал за стари градски и шлагерни песни 
„Спомени в песни“ 

гр. Попово м. юни /Русалска 
неделя (ежегодно) 

Русалски панаир 
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гр. Попово  30 май – 2 юни  
(ежегодно) 

Национален поход „По стъпките на четата на 
Таньо Войвода“ – походът приключва пред 
паметника на войводата в местността Керчан 
баир край Попово. 

с. Садина м. септември (през 
година) 

Капански събор „Здрав корен – жив дух“ 

с. Садина Сирни Заговезни 
(ежегодно) 

„Олелии“ на Сирни Заговезни – палят се 
огромни огньове във всички махали. 

с. Садина Тодоровден 
(ежегодно) 

Традиционни кушии. Пресъздаване на ритуала 
по предаването на конската опашка от най-
възрастния на най-младия коняр. След това 
най-красивият кон води шествие до 
местността Ак Баир за провеждане на 
кушиите. Отличителни награди за най-красив 
кон и най-красива конска каручка. 

с. Паламарца ноември/декември 
 

Фестивал на хумора в народното творчество 
„Който се смее, не старее“ 

с. Паламарца 7 ноември Събор и храмов празник Св. Димитър 
(Димитровден) 
 

С. Водица м. октомври Фолклорен фестивал „С хоро и песен във 
Водица всяка есен“ 

с. Водица 6 май Събор на селото  и храмов празник Св. Георги 

с. Баба Тонка Петдесетница 
 
 

Курбан за добруването на селото, извършван 
в местността Черковището в старите турски 
гробища 

с. Баба Тонка 25 септември Събор 

с. Берковски 26 октомври Събор и храмов празник Св. Димитър 
(Димитровден) 

с. Глогинка 7 ноември Събор и храмов празник Св. Димитър 
(Димитровден)  

с. Дриново 1 ноември Събор и храмов празник Св. Иван Рилски  

с. Еленово 24 май Събор на селото 

с. Зараево 3 март Честване на 3 март,  поднасяне на цветя на 
Братската могила, издигната в памет на 
загиналите руски войници от Зарайския полк 
през 1877 г. при селото. 

с. Захари Стояново 1 ноември Събор и храмов празник Св. Иван Рилски  

с. Звезда 21 май Празник на параклиса Св. Св. Константин - 
празник и курбан до лековитото аязмо 

с. Звезда 28 август Съборна селото  и храмов празник Успение на 
Св. Богородица 

с. Кардам 51 дни след 
Великден 

Събор и храмов празник Св. Дух 

с. Ковачевец 27 ноември Събор 

с. Ломци 2 август Събор Илинден 

с. Марчино 30 май Събор на селото 

с. Осиково 26 октомври Събор и храмов празник Св. Димитър 
(Димитровден) 

с. Тръстика  7 ноември Събор и храмов празник Св. Димитър 
(Димитровден) 

с. Цар Асен 21 ноември Събор и храмов празник Св. Архангел Михаил 
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За 2022 г. е заплануван  старт на ново събитие в с. Паламарца – Фестивал на малината. 

През последните 2 години кризата, причинена от пандемията от Ковид 19 предизвика сериозни 

проблеми във всички сектори. Отменянето на Русалския панаир се отразява негативно на 

общността – липсва емблематично събитие, което осигурява  1) социални контакти, както и 

търговски обмен; 2) достъп на местните хора до по-различни индустриални стоки, осигурен от 

гостуващите търговци, и 3) по-високи търговски обороти за местните търговци. Същото се отнася 

и за другите събори/събития, част от които са трансформирани и проведени като онлайн събития 

(например фестивала „Който се смее не старее“), което за съжаление не запълва дефицита от 

социално общуване.     

От текущите местни практики може да се направят следните обобщения: 

- Почти всички посетители имат някаква връзка с територията и отсядат при някого, това е 

повод за посещение на родното място и събиране с близки и познати.  

- Чисто външните посетители са рядкост и в повечето случаи реализират еднодневно 

посещение. Ресурсите за настаняване също така са ограничени,  ползването на 

хотел/място за настаняване се ползва основно от преките участниците в някои от 

фестивалите. Това се потвърждава и от данните от НСИ относно дейността на местата за 

настаняване в община Попово. През 2017 г. в общината функционират 4 места за 

настаняване с над 10 легла; през 2020 г. – само с две, с общ капацитет от 28 легла. За 

цялата 2019 г. едва 1021 лица са осъществили нощувка на територията със средна 

продължителност на престоя от 3.5 нощувки. 

- - Основният разход на посетителите и местните по време на  събитията е за храна, 

напитки и търговски стоки, атракции тип луна-парк за децата, разбира се транспорт. 

  

2.2. Предпочитания на местните хора  

За да се подпомогне реализацията и устойчивостта на инициативата на МИГ - Попово,  е от 

значение да се има предвид и мнението на местните хора, като се откроят основни дефицити, 

съответно предпочитания.  

Съобразно целите на планираната инициатива на МИГ - Попово е важно каква е оценката на  

хората за определени местни социални аспекти, които имат отношение и обуславят косвено 

средата на реализация на планираната инициатива (например възможностите за образование и 

реализация, социални контакти, свободно време). В тази насока се наблюдават разлики в 

мнението на местните хора относно потенциала на населеното място за прекарване на 

свободното време, намирането на съмишленици и лична творческа изява. Данните сочат, че с 

повишаване на възрастта респондентите определят като по-ограничени алтернативите за 

смислено прекарване на свободното време, лична реализация и намиране на хора със сходни 

убеждения и интереси. Тези резултати могат да бъдат обяснени, предвид факта, че по-младите 

вероятно имат повече възможности – както за пътуване извън населеното място, така и достъп 

до по-разнообразни дейности на място – участие в  различни клубове, школи и кръжоци, 

неформални приятелски групи т.н. Ясно изразена е потребността и предпочитанието на всички 

за прекарване на свободното време заедно с други хора. Това потвърждава наличието на 
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нагласа и предпочитание за социално взаимодействие и това е добра основа за инициативи, 

които допринасят за развитието, реализацията и развлечението на хората, особено младите, 

като осигуряват възможност за социална интеграция на различните поколения в рамките на 

местната общност.  

Таблица 2: Дайте оценка за себе си доколко обичате: (от 2 до 6, като 2 е изобщо не обичам, 4 

е средно, а 6 – обичам изключително много) 

Дейности 15-29 години 30-50 години 

51+     

години Общо 

Да се занимавам с творчески 

дейности 
4,81 4,59 4,14 4,51 

Да се занимавам с дейности с 

физическа активност на открито 
5,03 4,69 4,43 4,71 

Да прекарвам свободното си време 

заедно с други хора 
5,70 5,44 5,26 5,47 

Половината от всички анкетирани дават конкретни предложения в свободен текст за нещо ново 

и различно/интересно, което биха искали да го има в населено място, и би ги накарало да се 

чувстват по-доволни от живота си в района. Положителен е фактът, че се акцентира, особено 

сред по-младите, на необходимостта от спортно-двигателни дейности, включително такива 

места/съоръжения, което вероятно се дължи на дългогодишните традиции в тази област 

(различни спортни школи). Сред другите основни посочени са потребността от разнообразни 

развлечения, културни мероприятия, социални дейности, детски център и забавления за деца.   
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Нова дискотека

Повече културни мероприятия

Повече детски площадки

Мол

Занимания по танци в зала (хип хоп, модерни)

Провеждане на различни игри/ викторини

Творчески клубове за актьорско майсторство, 
пеене, свирене нa музикални инструменти и …

Повече социални дейности за млади хора

Повече и различен тип развлечения

Детски център

Спортни площадки и съоръжения (лостове, 
фитнес, тенис кортове и др.)

Повече и разнообразни спортни школи за 
младите

Има ли нещо ново и различно/интересно, което бихте искали да го има 

във Вашето населено място, и би Ви накарало да се чувствате по-доволни 

от живота си в този район?(%)
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Ценностите разкриват една по-скоро патриархална, леко консервативна местна общност – като 

най-важно се откроява семейството, следвано от други базисни ценности като здраве (5,97), 

образование, материално състояние и работа, състояние на околната среда. Едва след това 

идват аспектите, свързани с прекарване на свободното време, като най-важно в тази сфера е 

наличието на нови и вълнуващи преживявания (5,24). Тези данни очертават благоприятна 

ниша за стартиране и устойчиво развитие на фестивални инициативи, които е добре да имат 

многокомпонентен характер, адресирайки различните аспекти в предпочитанията на 

местните и запълвайки повече дефицити в социалния живот на общността.  
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Попово
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Наличие на нови и вълнуващи преживявания
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Добро материално състояние
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(Средна оценка)

Важност Удовлетвореност
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Попово
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Дефицити 
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3. Възможности и приложни аспекти на реализацията 

Проучването на местния контекст и фестивални практики разкриват сериозни дефицити, 

свързани с възможностите за общуване и респективно предпочитания за общуване с други хора, 

вместо индивидуални занимания. С повишаване на възрастта все по-ограничени стават 

алтернативите за смислено прекарване на свободното време, намиране на хора със сходни 

убеждения и интереси. Това обуславя и по-честото практикуване на индивидуални 

занимания/забавления и респективно по-висока неудовлетвореност от липсата на достатъчно 

общуване с хора със сходни възгледи и интереси с нарастване на възрастта. 

По-младите, но все пак в зряла възраст (25 - 40 години) в най-голяма степен изразяват желание 

за повече развлечения и културни мероприятия, както и потребности, свързани с деца – детски 

център и детски площадки. Сред тази група е налице и позитивна нагласа на младите към 

спортните активности. В този смисъл включването на спортни елементи в инициативата на МИГ 

Попово може да бъде един позитивен способ за постигане на нейните цели.  

Социалните мрежи и онлайн дейности се очертават като надежден канал за комуникация и 

източник на информация, предвид нивата на тяхното ползване - 66% определят себе си като 

постоянни потребители, 32% като относително редовни. Тази достъпност обуславят онлайн 

платформите, социалните мрежи и т.н. като надежден канал за комуникация и източник на 

информация при местни инициативи.  

Пандемията през последните две години вероятно също влияе и стимулира посочените 

предпочитания, но със сигурност е налице потребност от дейности, които да обединяват и да 

разнообразяват  живота на цялата местна общност.  

В така очертания контекст, планираната инициатива на МИГ Попово има възможност да 

представи нов тип дейности в територията, които в зависимост от активността на потенциалните 

участници биха могли да внесат модерен, приятен и полезен елемент в техния бит, съчетавайки 

забавните елементи с лична творческа изява, а за някои – търговски/икономически ползи.  

Методически и приложни аспекти 

За да се случи на практика едно такова събитие с ползи както за МИГ Попово, утвърждавайки 

сдружението като „бранд“ за сериозен и видим фактор за развитието на територията, така и за 

цялата местна общност, осигурявайки и допълнителна възможност за  разнообразяване на 

живота и приятни преживявания, следва да се обърне внимание на редица приложни аспекти: 

 Фестивалът е препоръчително да има многокомпонентна структура и обхване няколко 

тематични сфери, тъй като ще предложи разнообразие за местните предпочитания. 

Последното предполага респективно няколкодневно събитие, както с паралелни, така и 

с последователни дейности, за които обаче следва да се изработи цялостна обща 

концепция, която да гарантира реализация в полза на поставените цели.  

 

 Концепцията на фестивала следва да се „визуализира“ за публиката  чрез конкретен 

дизайн и програма за съответното време на провеждане. Това означава да се 

прецизират конкретните изяви, професионални участници, участници от публиката, 

часовете и местата за тяхното провеждане и др., например местни участници в търговска 
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част, ако има такива; видове перформанси и евентуално нови неща за територията – 

например огнено шоу, авто-кино;  занимателно образователни дейности за широката 

публика (викторини, игри, състезания, респективно награди);  атракционни  забавления 

от местни таланти – тестване на ракия, езда; кулинарен фест на домашната храна, или 

етно-кулинарен фест, фермерски рекорди; културни/литературни/ интелектуални 

занимания – творчески,  литературни изяви, състезания, история и бъдеще;  

 

 Свързано с горното, фестивалът ще изисква сериозна подготовка и организация, част от 

които е и осигуряването на средства. 

 

 При добра реклама и промоция, събитието би могло да привлече еднодневни 

посетители от региона и околните селища. Близостта на градовете Русе, В. Търново, 

Варна, Шумен е предпоставка за осигуряване на посетители. Също така, община Попово 

попада в състава на най-големия туристически регион в страната – Дунавски 

туристически район, който включва 67 общини, а организацията за управление се намира 

в гр. Русе. Представянето на фестивала на ниво туристически район, както и на съседния 

Район Стара планина с 32 общини, е значителен потенциал за развитие на фестивала като 

събитие, както за брандинг на МИГ - Попово, така и за развитие на територията като цяло. 

По този начин може да се осигури представяне на територията пред нови групи 

потенциални посетители, както и партньори за бъдещи съвместни дейности, и да се 

постигне устойчив ефект за територията на МИГ-Попово. 

Общини в Дунавски туристически район (67): 

Алфатар, Белене, Белоградчик, Бойница, Бойчиновци, Борован, Борово, Брегово, 

Брусарци, Бяла Слатина, Бяла, Венец, Ветово, Главиница, Видин, Вълчедръм, Грамада, 

Гулянци, Две могили, Димово, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Дулово, Завет, 

Иваново, Искър, Исперих, Кайнарджа, Каолиново, Кнежа, Козлодуй, Кубрат, Кула, 

Левски, Летница, Лозница, Лом, Макреш, Медковец, Мизия, Никола Козлево, Никопол, 

Ново село, Опака, Оряхово, Павликени, Плевен, Пордим, Полски Тръмбеш, Попово, 

Разград, Ружинци, Русе, Самуил, Свищов, Силистра, Ситово, Сливо поле, Сухиндол, 

Тутракан, Търговище, Хайредин, Хитрино, Цар Калоян, Ценово, Червен бряг, Якимово. 

Общини в район Стара планина (32 общини): 

Антоново, Априлци, Берковица, Велико Търново, Враца, Върбица, Вършец, Габрово, 

Георги Дамяново, Горна Оряховица, Дряново, Елена, Златарица, Котел, Криводол, 

Ловеч, Луковит, Лясковец, Мездра, Монтана, Омуртаг, Роман, Севлиево, Стражица, 

Сунгурларе, Тетевен, Троян, Трявна, Угърчин, Чипровци, Чупрене, Ябланица. 

 Място на провеждане е от голямо значение и следва да предоставя възможности за 

реализация на тематичното съдържание на фестивала. Общинският център гр. Попово 

притежава в най-голяма степен такъв потенциал – градът е най-благоустроеното селище 

и предлага най-големи възможности за съчетаване на фестивалните дейности и 

запознаване с други забележителности. Конкретното място в рамките на града следва да 

бъде лесно достъпно, възможно най-приятно място, да остане постоянно, за да се 

свърже трайно със събитието в съзнанието на местните хора, да стане известно например 

като фестивалния парк/градина/поляна/ или фестивалния квадрат, триъгълник, кръг , т.н.  
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 За постигане на траен устойчив ефект и надграждане фестивалът е препоръчително да 

бъде ежегоден. 

 

 Съобразно „мапинга“ на текущите практики, проучването идентифицира ниша, или 

дефицит на такива събития в есенно-зимния период и това би било добро време за 

провеждането на планираното фестивално събитие. Съществуват обаче и други 

възможни периоди за провеждане, например летния период, когато градът акумулира 

естествен поток посетители, прекарващи отпуските при роднини и приятели, или 

завръщащи се от чужбина граждани.  

 

 Мобилизирането и включването на местните ресурси във всичките им аспекти 

(интересни места, личности, таланти, история, култура, успешни бенефициенти на МИГ-

Попово, фермери, иновативни икономически дейности др.) е много важно за 

приемането и утвърждаването на събитието като знаково за територията.  

 

 

 

4. Финансова част 

 

Настоящият раздел представя в таблицата по-долу: 

- възможни видове разходи при организирането на фестивал, базирано на проучване и 

опит в организирането на  събития. Не всички разходи са задължителни и някои могат да 

не бъдат включени, като изборът следва да се осъществи на база решение за размера 

(брой участници, брой изпълнители/атракции), продължителността и обхвата  на 

събитието, особености на конкретно избрано място за провеждане и др.; 

- остойностяване на всеки вид разход – извършено на базата на подробно интернет 

проучване на предлаганите цени  за сходни услуги, публична информация (например 

обяви, технически спецификации в Регистъра за обществени поръчки (РОП) – към датата 

на изготвяне на остойностяването (следва да се има предвид евентуалната 

необходимост от индексация с оглед динамичната икономическа обстановка). 
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Възможни разходи при организиране на фестивал и индикативно остойностяване 

Разходи за съдържание Обосновка Брой/единична стойност Общо (крайна цена) 

Разход за разработване на концепция и 
програма/дизайн на фестивала  

За да постигне фестивалът целите, за които се 
организира, той трябва да представлява 
кохерентно структурирано събитие, подчинено на 
общ замисъл. За да стане това, е необходима 
концепция – описание на този замисъл и цели, 
идентификация на най-подходящата локация и 
съдържание (видове активности, атракции) за 
постигането им, връзка със заобикалящата 
действителност (реалностите на конкретния 
район). На база на така разработената концепция 
се разработва програма на конкретното събитие с 
конкретните активности и атракции, съчетаваща 
замисъла с достъпния бюджет и капацитета на 
територията (участници и др.) 

1 х 1200 лв. 1200 лв. 

Разходи за осигуряване на участие на 
външни изпълнители (музикални, танцови 
и/или друг вид изпълнители или 
оператори на атракции) 

Ангажирането на външни изпълнители позволява 
включването на нови за територията форми и 
атракции за осигуряване на 
многокомпонентността на фестивала, което е 
много важно за привличането на посетители, 
особено млади такива (напр. огнено или 
светлинно шоу, по-модерна музика и др. под.). 
Прогнозната стойност е изчислена на база 
проучване на цени за участие на музикални и др. 
изпълнители,  като за оптимално се приема 
включване на поне два изпълнителя/ 
изпълнителски групи от различни сфери на 
изкуството. 

2 х 1500 лв. 3000 лв. 

Разходи за осигуряване на участие на 
вътрешни изпълнители (напр. фолклорни 
групи от селата на територията) 

Ангажирането на вътрешни изпълнители – както 
фолклорни/читалищни групи – носители на 
старите традиции, така и индивидуални „местни 
таланти“ (готварство, приготвяне на напитки и др.) 
е изключително важен фактор за осигуряване на 

50 души х 10 лв. 500 лв. 
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въвличането на местната общност, представлява 
комуникационен канал за събитието сред 
местните хора и води пряко до увеличаване н 
нарастване на интереса и броя на посетителите 
(близки, приятели, познати, съседи) на талантите. 
Много често такива участници съгласяват да 
участват без хонорар или с много малък такъв, но 
винаги е необходимо поемане на техните разходи, 
поради което е заложна индикативна ставка от 10 
лв. на участник, а индикативният брой участници е 
оценен на 50 (четири групи/състава по 10 души и 
10 индивидуални участници)  

Разходи за реквизит и консумативи, 
свързани с конкретни прояви, включени в 
програмата на фестивала  

Включва разходи за посуда и продукти на 
кулинарни конкурси, разходи за консумативи за 
предвидените в програмата викторини, игри, 
спортни състезания и др. Разходът е тип „разни“ и 
е оценен общо на база разпространените цени на 
този вид консумативи. 

1 х 500 лв. 500 лв. 

Разходи за осигуряване на награден фонд  Наградите са необходими за мотивиране за 
участие и признаване на уменията и приноса на 
участниците в конкурсите. Индикативно се 
предвиждат 5 „големи“ награди по 100 лв. и 20 
малки материални награди на стойност 10 лв.  

1 х 700 лв. 700 лв. 

Транспортни разходи за осигуряване на 
превоз за публика от селата от 
територията 

В селата на територията има възрастно население, 
което притежава знания и умения, свързани с 
местните традиции. Включването на тези хора е 
много важно, за да осъществи фестивалът своята 
цел, като в същото време придвижването до 
общинския център често представлява проблем. 
Затова се препоръчва осигуряване на възможност 
за пътуване и връщане за такива участници (2-4 
автобуса, които да обиколят няколко ключови 
населени места). 

500 км х 1,2 лв. 600 лв. 

Разходи за организация и логистика    
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Разходи за наем на терен и/или такси за 
поставяне на преместваеми обекти  

Включва такси за поставяне на преместваеми 
обекти – търговска и увеселителна дейност (20 
обекта х 20 лв./ден), такса за ползване на зала за 
част от културните прояви (общо 5 часа х 100 лв.). 
Разходът е възможно да варира спрямо 
конкретното място на провеждане и собственик. 

20 х 20 лв. = 400 лв. 

5 х 100 лв. = 500 лв. 

900 лв. 

Разходи за закупуване на преместваеми 
обекти – шатри 

Закупуване на 4 бр. шатри 5х8 м х 900 лв. 
Закупуване на този вид оборудване в случая е по-
рентабилно в дългосрочен план и допринася за 
устойчивост, защото може да се използва както за 
следващи издания на фестивала, така и за други 
дейности на МИГ. Алтернативно е възможно 
наемане на такова оборудване, но следва да се 
има предвид, че в селската територия няма 
наличен асортимент от съоръжения под наем, и 
ще трябва да се заплати не само наем, но и 
транспортиране на съоръжения от по-голям град. 

4 х 900 лв. = 3 600 лв. 

 

3 600 лв. 

Разходи за закупуване на фестивална 
мебелировка – маси и пейки 

Закупуване на 20 комплекта маси и пейки тип 
„комплект за бирфест“ х 180 лв. Вж. горния ред 
относно закупуване с/у наемане на съоръженията  

20 х 180 лв. = 3 600 лв. 3 600 лв. 

Разходи за наем на сцена Наем на покрита алуминиева сцена 4х6х6 м, 
включваща подиум, покрив и стълби, вкл. 
транспорт. 

2 дни х 900 лв. = 1 800 лв. 1 800  лв. 

Разходи за наем на озвучителна и 
осветителна техника 

Наем на техника за озвучаване 5-6 kW, вкл. пулт, 
усилвател, колони, микрофони, монтаж и 
супервизия.  

Наем на техника за осветление, вкл. пулт, 
прожектори, монтаж и супервизия 

2 дни х 500 лв. = 1 000 лв. 

 

 

2 дни х 300 лв = 600 лв 

1 600 лв. 

Разход за организация и координация на 
фестивала  

Външен изпълнител, който да осигури 
осъществяването на цялостната логистика и 
провеждане на събитието, вкл. и осигуряване на 
технически персонал и общи работници за 
изграждане и прибиране на съоръженията. 

1 х 4 000 лв. 4 000 лв. 
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Разходът включва единствено самата услуга по 
организация  логистика, без отделно посочените 
разходи за закупуване/наем на съоръжения, 
оборудване, инвентар, консумативи, осигуряване 
на участници и т.н. 

Разходи за наем, поддръжка и 
консумативи на съоръжения, свързани с 
хигиената 

Наем и обслужване за 4 бр. химически тоалетни  2 дних4бр. х 50лв = 400 
лв. 

1 бр. транспорт х 150 лв 

550 лв. 

Разходи за дезинфектант  Дезинфектант за обработка на повърхности и 
предоставяне на посетители в условията на 
корона вирус 

50 л х 15 лв. = 750 лв. 750 лв. 

Разходи за електричество Електричество за осветление на целия терен на 
фестивала и озвучаване и осветление на сцената, 
за ползване от участниците с търговска площ 

1 х 300 лв. 300 лв. 

Разходи за текущо почистване и 
почистване след фестивала 

Външен изпълнител за осигуряване на текущо 
почистване на цялата площ (най-малко 2 пъти на 
ден за 2 дни), дезинфекция на повърхности, 
изпразване на кошове за смет (най-малко 1 път на 
ден) и окончателно почистване след края на 
фестивала 

1 х 1200 лв. 1 200 лв. 

Разходи за наем на складова площ за 
съхранение на съоръжения и пособия във 
времето между изданията на фестивала 

Разходът е необходим при наличието на закупено 
оборудване, реквизит и консумативи, които 
трябва да се съхраняват на сухо и защитено място 
между различните прояви. 

12 месеца х 150 лв. = 
1800 лв. 

1 800 лв. 

Разходи за обезпечаване на безопасност 
и първа помощ по време на събитието 

Обезпечаването на квалифицирани екипи, 
осигуряващи безопасност и оказване на първа 
помощ при необходимост е стандарт при 
провеждането на фестивали.  

2 дни х 400 лв. 800 лв. 

Разходи за канцеларски материали и 
услуги 

Включва разни канцеларски материали и услуги, 
пряко свързани с организацията и провеждането 
на фестивала. 

1 х 200 лв. 200 лв. 

Разходи за реклама    
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Разходи за изработване на уебсайт Организирането на фестивално събитие, което 
цели да стане ежегодно, е невъзможно без 
наличие на уебсайт. Той съдържа както 
организационна информация за дати и 
съдържание, възможности за пътуване и т.н. на 
всяко следващо събитие, така и статии, факти, 
снимки за вече проведените събития и по 
същество предмета на фестивала – напр. местни 
рецепти, описание на обичаи, контакти на лица, 
които ги практикуват и т.н. и е от ключова важност 
за устойчивостта на събитието. Стойността е 
определена на база най-разпространената 
пазарна цена за качествен сайт без специални 
функционалности. Създаването на съдържанието 
на уебсайта и неговото обновяване не е включено 
в този разход и е необходимо да се осигури по 
друг начин. 

1 х 1000 лв. 1 000 лв. 

Разходи за създаване и поддръжка на 
страница/събитие в социални мрежи и за 
промоция в социални мрежи 

Активността в социалните мрежи е изключително 
важна за привличане на по-млади участници. 
Разходът включва създаване на 
акаунти/страници/събития в две социални мрежи, 
копи райтинг и промоция (дигитален маркетинг) в 
продължение на 4 месеца преди съответното 
издание на фестивала.  

4 месеца х 200 лв. 800 лв. 

Разходи за разработване и отпечатване на 
печатни рекламни материали 

Разходът е пряко свързан с промоция на 
събитието и включва отпечатване на плакат А2 
пълноцветен 100 бр. за разпространение в 
населените места от общината (35 бр.),  и 
отпечатване на флаер А5 двустранен пълноцветен 
400 бр.  

100 бр. х 2 лв. = 200 лв. 

400 бр. х 0.4 лв. = 160 лв. 

360 лв. 

Разходи за създаване на промоционален 
клип и спот 

Необходими за: съдържание на уебсайта и 
публикациите в социални мрежи и реклама в 
електронни медии (местни кабелни телевизии); 

2 бр. х 1 000 лв. 2 000 лв. 
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ще се използват дългосрочно за промоция и за 
следващи издания на фестивала. 

Разходи за реклама в електронни и 
печатни медии 

Реклама в една местна и една регионална 
електронна медия със съответния брой 
излъчвания 

1 х 1200 лв. 1 200 лв. 

Разходи за външна реклама (като наем на 
билдбордове и др.) 

Предимства на външната реклама са ниска 
стойност за въздействие върху един потребител, 
перманентен показ по време на рекламна 
кампания и по-голяма рекламна площ. Разходът 
Включва 1 бр. дизайн и отпечатване на 4 бр. и 
наем на 4 бр. билбордове на територията на 
общината и при нужда извън нея, за съответен 
период преди фестивала. 

1 х 400 лв. = 400 лв. 

4 бр. х 300 лв. = 1 200 лв. 

1 600 лв. 

Разходи за фотографски услуги Фотографските услуги са пряко необходими за 
създаването на цялото рекламно съдържание и за 
последваща информация за фестивала, като 
разходът е на база стандартна пазарна цена за 
фотографски услуги, вкл. заснемане и обработка 
на снимки.  

2 дни х 900 лв. 1 800 лв. 

Други разходи (съобразно 

концепцията/дизайна/програмата) 

 1 х 2000 лв. 2 000 лв. 

ОБЩО   38 360 лв. 

 

  


