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Проблеми и предизвикателства пред 
представителите на местната общност
относно провеждането на фестивали и 

панаири, представящи местни продукти и 
традиции
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Цел на проучването

 Подпомагане изработването на резултат 3.1.3 „Изследване
на културната и историческата стойност на местните
продукти“.

 Подпомагане изработването на резултат 3.2.3. „Карта на
местните панаири / фестивали за местни продукти“.
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Метод за събиране на данни

Анкетно проучване.

Генералната съвкупност обхваща местната общност в
областите Благоевград, Смолян, Хасково и Кърджали.

Участвали в анкетата – 224 респондента



Демографски профил
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 Възрастови категории:
 18-25 години - 41%
 26-35 години - 14%
 36-45 години - 5%
 46-55 години - 19%
 55-65 години - 8%
 над 65 години - 3%

 Постоянно местоживеене:
 област  Благоевград - 37%
 област Смолян - 17,45%
 област Хасково - 12,74%
 област Кърджали - 7,55%

 Образование:
 висше - 42%
 средно - 43%
 основно - 13%
 без образование - 2%

 Пол:
 Мъже - 38%
 Жени - 62 %



СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ
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Участие във фестивал, панаир или друго събитие
 Да, като зрител - 53%
 Не - 38%
 Да, като изпълнител/                                                                  
представям собствени продукти - 8%

 Последно посетено събитие:
 Концерт - 11,56%

 Нощта на Музеите и Галериите - 7,48%
 Трифон Зарезан - 5,44%
 Празник на плодородието - 4,08%
 Кехлибарен грозд - 4,08%
 Еньовден - 2,72%



44,31%

34,65%

21,04%
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Национални и международни фолклорни празници:

Пирин пее - 4,08%
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Национални и международни фолклорни празници:
Кукери - 3,40%
Международен фестивал на маскарадните игри (Кукерски фестивал „Старчевата“-
Разлог, Фестивал на зимните маскарадни игри – Благоевград и др.)- 0,68%
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Елешница РазлогБлагоевград



Орфически мистерии,  Триград - 2,72%
Нощта на Орфей - 2,72% 
Орфически нощи, с.Татул - 2,04%
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По-важни констатации:
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 Събитията не се обвързват с посещение на забележителности и 
други атракции в региона  - 70%

 Мястото за провеждане на събитието се одобрява – 78%

 Времето за събитието е удачно избрано – 83%

 Необходимо е по-голямо популяризиране на събитието - 16,67%

 Необходимо е да се осигурят възможности за по-голяма изява на 
младите хора – 11,11%

 Събитията да се обвържат със запознаване с историята и 
местните традиции – 11,11%



Основни ползи от  провеждането на местни фестивали/панаири 
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съхранява и популяризира местните традиции и обичаи - 35,81%

допринася за развитието на туризма в региона - 28,38%

подпомага на местния бизнес - 14,64%

популяризира населеното място и региона - 12,84%

дава възможност за среща с роднини и приятели - 8,11%



Трите най-популярни според анкетното проучване традиции са:

Трифон Зарезан
(или Ден на лозаря) - 8,84%

Кукерски фестивал - 2,74%

Местни традиции 
за приготвянето 
на специфични за всеки 
регион ястия и кулинарни 
специалитети - 2,13%
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Местните продукти са представени с множество характерни за 
регионите продукти и ястия, като първите места се заемат от:

Вино - 12,80%

Капама - 11,28% - богато
типично за македонския край и
българската национална кухня
зимно ястие, приготвено с много
и различни видове месо, богато
на вкус и аромати, което често
се появява на Коледната и
Новогодишната празнична
трапеза;
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Гайдата – 7,01% е отбелязана като типичен местен продукт, който
се среща в почти във всички етнографски области на страната.
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Боб (смилянски) – 6,10%
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Малеби – 4.88% - особено вкусен ориенталски сладкиш.
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Катък или крукмач (крукмач, куртмач, катмач) – 4,75% -
млечен продукт със солено-кисел вкус.
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Гюзлеме (гюзлеми, гюзлемета) – 4,27% - ястие, взето от турската
кухня, подобно на баница или палачинка (от точени кори), печено на
сач.
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Катми – 4,27% - тестен десерт, характерен най-често за Родопския
край.
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


