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ВЪВЕДЕНИЕ
През 2020-та година светът беше поставен пред невиждана заплаха, а
именно вирусът COVID-19. Факт са прогнозите на редица анализатори за световна
икономическа криза, вследствие влиянието на вирусната вълна върху стопанската
дейност. В условия на борба за човешки животи, правителствата поставят като
приоритет и предприемането на мерки за стабилизирането на бизнеса и икономиката като цяло. Редица индустрии пострадаха поради липса на дейност, спад в
оборотите или принудително затваряне, наложено от антивирусните мерки. В
тежките условия на борба с вируса, попадна и България. Предприетите мерки
срещу разпространяване на заразата, принудиха редица фирми да затворят врати
и да освободят персонал за неопределено време.
В подобни условия, безспорно отрицателно е и отражението върху дейността на културния сектор в страната. Морската ни столица - Варна, известна с
богатия си и активен културен живот, не прави изключение. В рамките на календарната година, правителството предприе редица мерки за борба с вируса, които
налагаха прекратяване дейността на театри, кина, отмяна на концерти и други културни мероприятия. Публиката, която до 2020 г. демонстрира все по-засилен интерес и присъствие в културния живот на гр. Варна, също оказа влияние върху
възможността за реализиране на културни проекти. Разбираемо, част от нея се отдръпна, подвластна на призивите за социална дистанция като превенция срещу
болестта.
Въпреки извънредната ситуация, дейността на Фонд „Култура“ не само не
бе прекратена, а напротив, фондът показа гъвкаво и адаптивно отношение към
случващото се в страната и организира дейността си по начин, който да стимулира
културния живот в града, независимо от обстоятелствата. Поощрени бяха всички
нови форми на изкуство и провеждането им изключително в дигитална среда,
както и организирането на културни мероприятия чрез алтернативни неприсъствени форми. Казаното дотук се отнася към дейността на Фонд „Култура“ към Община Варна, която обхваща предоставянето на финансови стимули за развитието
на изкуството и културата. Общински фонд “Култура” - Варна съфинансира фестивали, конкурси и проекти в сферата на културата, провеждани на територията
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на Община Варна, спазвайки принципите на прозрачно и целесъобразно разходване на публични средства. Финансирането се осъществява по направления , определени и одобрени от ПК “Култура и духовно развитие” към Общински съвет Варна за 2020 г.
Настоящият отчет има за цел да представи мониторинга и оценката на проектите, спечелили финансиране по Фонд „Култура“ на Община Варна за 2020 година. Той съдържа разработен инструментариум за оценка на изпълнението на
проектните предложения, както и обобщени данни за самооценка на бенефициентите. Въз основа на задълбочен анализ, са представени редица насоки за усъвършенстване на процедурите за подбор на културни проекти, с особено внимание
към изпълнението и популяризирането на проектите, така че те да стават все поатрактивни за широката публика. Предложенията и препоръките на база на осъществения мониторинг имат за задача да подпомогнат дейността на Фонд „Култура“ и организаторите на културни събития в града в следните дейности и направления:
 Стимулиране организирането на културни събития в гр. Варна;
 Стимулиране реализацията на традиционни творчески индустрии посредством нови присъствени и неприсъствени формати;
 Стимулиране реализацията на културни проекти в дигитална среда;
 Насърчаване организиране на инициативи, насочени към младежите в
града;
 Насърчаване на модерни и иновативни творчески индустрии;
 Постигане на все по-висока степен на информираност у гражданите за
дейността на Община Варна и в частност фонд “Култура”;
 Утвърждаването на гр. Варна като град с богата културна програма и благоприятна творческа среда.
През 2020г., чрез фонд „Култура“, са финансирани общо 102 проектни
предложения в различни сфери на културата и изкуството. Във връзка с обявеното
извънредно положение в страната, проектите от Сесия I и II бяха преразгледани и
финансирани на база условията упоменати в извънредна трета Сесия на Фонд
Комисия по мониторинг към Фонд „Култура“ на Община Варна
Стр. 6 от 59

Доклад „Мониторинг на проекти, финансирани по Фонд „Култура“ към Община Варна за 2020г.“

„Култура“. Извънредната сесия за набиране на проекти бе обявена при облекчени
условия за кандидатстване, спрямо гласуваните промени в правилника за работа
на фонда и в насоките за кандидатстване по направленията му. Във връзка с трудностите, породени от COVID-19, собственото финансиране на кандидатите за
всички направления е 5%, а не 30%, както беше заложено в началото на годината.
Увеличен е и допустимият процент на административните разходи в бюджета на
проектите от 10% до 25%. Артисти на свободна практика от Варна, както и други
културни организации също бяха допуснати да кандидатстват с проекти за финансиране. Максималната сума за индивидуалните артисти, регистрирани като лица,
упражняващи свободни професии, е до 5 000 лв., а за културните организации –
до 10 000 лв. Направленията „Нови фестивали и конкурси“ и „Национално и международно сътрудничество“ не бяха активни за 2020 г. във връзка със запазването на устойчивостта на Фонда и поради ограниченията във връзка с пандемията
COVID-19. Списък на одобрените проекти, обект на мониторинг в настоящия доклад е представен в Приложение 1.
Процентното разпределение по направления на проектите през Сесия III e
представено на Фигура 1.
В рамките на третата, извънредна сесия са финансирани общо 97 проектни
предложения. Най-голям брой от тях (56%) са в различните поднаправления на
„Фестивали и конкурси“ (включващи направление 1.1. Фестивали и конкурси с
над 20 издания и с продължителност на програмата над 7 дни; направление 1.2.
Фестивали и конкурси с над 15 издания; направление 1.3. Фестивали и конкурси
с над 10 издания; направление 1.4. Фестивали и конкурси до 10 издания), следвани
от направления 4.2. „Нови организационни модели и медийни проекти“ и 2.4.„Литература“ (с по 8%) и направление 2.2.“Изпълнителни изкуства“ (7%). Общо по
проектите в направление 1 са заделени 482 715лв., а в останалите е разпределен
бюджет от 376 130лв.
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Фигура 1. Проекти, спечелили финансиране по Фонд „Култура“ на Община Варна на
трета извънредна сесия по направления, %

След обявяването на одобрените проекти, част от бенефициентите са отказали финансиране – общо 5 проекта от одобрените 102. Причините за отказа за
финансиране, от страна на тези бенефициенти, са свързани най-вече с невъзможността за реализация на планираните дейности, поради ограниченията, възприети
от Министерство на здравеопазването и Община Варна, във връзка с разпространението на COVID-19.
Към датата на изготвяне на настоящия доклад, са финализирани и отчетени
33 проекта. Във връзка с поставените от Община Варна и Фонд „Култура“ срокове
за внасяне на доклад за осъществения мониторинг, представените данни включват
информация за посетените мероприятия, както и за финализираните проекти. Част
от мероприятията ще се състоят след 1.12.2020 г., но те не са съществен процент
от генералната съвкупност, съответно няма да променят резултатите извън границите на допустимата статистическа грешка.
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МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА МОНИТОРИНГ
Мониторингът и оценката на проектите, които се изпълняват към Фонд
„Култура“ на Община Варна за 2020 г., е осъществен чрез разработената от гл. ас.
д-р Дарина Павлова и ас. докт. Пламена Паламарова система от индикатори за
мониторинг и оценка на ключови обществени цели. Методологията и инструментариумът са тествани за целите на мониторинга към Фонд „Култура“ в продължение на последните 4 години и са се утвърдили като ефективно средство за събиране и обработка на информация от и за заинтересованите от дейността на Фонда
страни.
През 2020г. д-р Дарина Павлова и докт. Пламена Паламарова съвместно извършиха пълна актуализация на концептуалния модел за осъществяване на мониторинг на одобрените проекти (Фигура 2).

Фигура 2. Концептуален модел на изследването за мониторинг и оценка на проекти, спечелили финансиране по Фонд „Култура“ на Община Варна

Изходна точка за създаването на модела за мониторинг, е ролята на Фонд
„Култура“ на свързващо звено между бенефициентите по проектните предложения (културни организации и артисти) и широката публика (жители и гости на
град Варна). Концептуалният модел на методологията за провеждане на мониторинг визуализира основните участници в процеса на културния обмен и връзките
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между тях, като са оформени три основни модула за целите на мониторинга на
реализираните проекти.
Ключова за Фонд „Култура“ е директната връзка с бенефициентите по проектните предложения, осъществена не само чрез осигурената финансова подкрепа, но и чрез генерирането на добавена стойност и за двете страни (опит, партньорски взаимоотношения, ноу-хау, споделени контактни мрежи). За да бъдат
оценени ефектите на тази взаимовръзка и да бъдат извлечени препоръки за нейното подобряване, е проведено изследване сред бенефициентите, включващо аспекти на самооценка. Този МОДУЛ 1 на мониторинга обхваща набиране, обобщаване и анализиране на самооценките на бенефициентите в следните аспекти:
общи параметри на проекта, организация на събитието, целеви аудитории и потребители на проекта и партньори. Проучването цели да отчете умението на бенефициентите за самооценка, както и да се изведе съпоставка на потребителските
оценки с тези на бенефициентите. Въз основа на представената съпоставка, са изведени конкретни препоръки към бенефициентите и представените проекти. Попълването на въпросника за бенефициенти е задължително, според договора за
финансиране и е част от крайния отчет на проектите.
Реализацията на връзката между бенефициента (в лицето на неговата творческа продукция) и широката общественост се опосредства от публично представяне на постигнатото по проекта (най-често чрез организация на събитие). В оценката на проведеното от бенефициента събитие (Модул 2) са обхванати два аспекта: мониторинг на медийното опубличаване на проекта и изследване по методиката „Таен клиент“. МОДУЛ 2.1. включва медиен мониторинг и анализ на финансираните проекти. Изборът на инструментариум и подход за анализ в рамките на
тази част от методологията, както и осъществяването на анализа и оценката, са
разпределени към Елена Владова.

МОДУЛ 2.2. модул включва изследване тип „таен“ посетител. За целта е
изготвен въпросник, който е съобразен с инструмента, приложен за изследване на
оценките на бенефициентите. В проучването са включени сътрудници в ролята им
на “тайни посетители”, специално инструктирани да наблюдават организацията,
атмосферата и мястото на провеждане на събитието. Така подбраното проучване
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спомага за съпоставка на потребителските оценки и тези на бенефициента и обогатява инструментариума, разработен за изучаване на възприятията на широката
публика.
Впечатленията и възприятията на широката варненска публика са от изключително значение за цялостната оценка на реализираните, чрез подкрепата на
Фонд „Култура“, проекти. Чрез публичните събития и приноса за обогатяването
на културния живот в града, се натрупват имиджови ползи за работата на Фонда
и на Община Варна като цяло. Именно поради тази причина е разработен МОДУЛ
3 на методологията за мониторинг, а именно EXIT проучване сред посетителите
на организирани от бенефициентите събития. Методиката EXIT предполага изследване чрез кратка анкета след приключване на събитието, или „на изхода“ при
напускането на посетителя, като това гарантира споделянето на цялостно впечатление на госта. Изследването включва следните аспекти: източници на информация за съответните събития; потребителски оценки за изпълнение, атмосфера, обстановка и локация на реализираното събитие; общи впечатления от събитието;
склонност към препоръка. Изследването се провежда чрез използването на онлайн
базиран въпросник, като отговорите на посетителите се записват чрез мобилно
устройство.
На база на изработения концептуален модел за мониторинг на проекти, финансирани по Фонд „Култура“, са разпределени дейности по изработване и актуализация на изследователски инструментариум за всеки от оформените модули.
Комисията взе решение изработката на инструментите и тяхното прилагане да бъдат разпределени между членовете на комисията (Таблица 1).
На комисията бяха предоставени за разглеждане документите на всички
одобрени и финансирани проекти за третата извънредна сесия на 2020 г. Заедно с
екипа на Фонд „Култура“ беше обсъдена и възприета стратегия за осъществяване
на строг контрол върху проекти на бенефициенти, които кандидатстват за пръв
път за финансиране. В тази връзка, те бяха наблюдавани и подпомагани на всеки
етап от изпълнение на проектните предложения.
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Таблица 1:
Разпределение на изработка на инструментариум и провеждане на изследванията
Модули от концептуалния модел
МОДУЛ 1
МОДУЛ 2.1
МОДУЛ 2.2
МОДУЛ 3

Наименование на модула
Оценка на ефективност: проучване на бенефициентите
Оценка на реализацията: медиен
мониторинг
Оценка на реализацията: “Таен
посетител”
Потребителско
възприятие:
EXIT проучване

Отговорник по изпълнението
гл. ас. д-р Дарина Павлова
ас. докт Пламена Паламарова
Елена Владова
гл. ас. д-р Дарина Павлова
ас. докт Пламена Паламарова
гл. ас. д-р Дарина Павлова
ас. докт Пламена Паламарова

Гл. ас. д-р Дарина Павлова и ас. докт. Пламена Паламарова осъществиха
пълна актуализация на въпросниците по Модули 1, 2.1 и 3. Промените в използваните за събиране на данните анкети бяха продиктувани от натрупания опит в
преходните години, както и от нуждата от актуална информация във връзка с мерките срещу COVID-19 и техния ефект върху варненската публика. Всички въпросници бяха предварително тествани и коригирани, за да се избегнат всички възможни грешки на измерването и администрирането на проучванията. След верификацията, въпросниците бяха въведени във формата за онлайн проучвания на
Google: Forms. Този софтуер бе предпочетен заради неговата стабилност, достъпност и възможност за предварителна обработка на част от данните. Разработените
въпросници за целите на проведения мониторинг по Модули 1, 2.2 и 3 са представени в приложенията на настоящия доклад.
За осигуряване на събирането на информация от бенефициентите (МОДУЛ
1), линк към изработения въпросник беше предоставен на екипа на Фонд „Култура“ и публикуван на уебсайта на Фонда. Тази практика осигурява бърз и лесен
достъп на бенефициента до инструмента, който е задължителен за попълване след
приключване и отчитане на финансирания проект.
В продължение на установената в предходни години практика, и през 2020
г. в екипа бяха присъединени външни сътрудници с цел улесняване и опосредстване на процеса на полево събиране на информация (МОДУЛ 2.2 и МОДУЛ 3),
които в ролята си на анкетьори комуникираха с посетители и организатори на
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събития и прилагаха разработения инструментариум. Тази практика осигури посещението на голяма част от финансираните събития, както и набирането на данни
за мнения на посетителите. Гл. ас. д-р Дарина Павлова и ас. докт. Пламена Паламарова осъществиха селекция и подбор на кадри, организираха и проведоха обучителни срещи, разпределиха задълженията и контролираха процеса и качеството
по изпълнението на поставените задачи. Външните сътрудници през 2020г. са Андрей Костов, Галактея Ябанджиева, Петя Андреева и Илона Иванова – анкетьори
с различен демографски и професионален профил. На всеки от тях бяха разпределени назначения по проекти и им беше предоставен достъп до инструментариума
за провеждане на мониторинга. На сътрудниците беше проведен допълнителен
инструктаж във връзка със спазването на противоепидемичните мерки и анкетиране на респондентите без физически контакт.

Забележка: По МОДУЛ 2.1 Елена Владова не е представила конкретен инструментариум за провеждане на мониторинг.
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МОДУЛ 1: ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТ: ПРОУЧВАНЕ НА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ
1.1 Методика
Инструментът на изследване на културни събития, насочен към впечатленията на организаторите, е разработен, за да събере информация в няколко основни направления:


Блок А. Обща информация за събитието - освен наименование на по-

сетеното събитие, дата, час и място на провеждане, вид на достъп, се изисква информация относно предходни издания на проекта, основна целева аудитория; респондентите са помолени да дадат също информация относно това дали използват
доброволчески труд при реализацията.


Блок B. Организация на събитието - изисква информация относно

ефективната организация на събитието, вкл. организация на пропускателните пунктове, наличието на указателни знаци, разпределяне на пространството, придържане към предварително обявената програма, брой посетители, отзивчивост на
организационния екип. През настоящата година въпросникът е допълнен с въпроси относно ефектите на пандемията COVID-19 – дали се е отразила на посещаемостта на събитието и дали бенефициентите са взели нужните мерки за осигуряване на безопасността на посетителите.


Блок C. Публика на събитието – включва оценка на реакциите и наст-

роенията на публиките, преобладаваща възраст на посетителите, методи за обратна връзка, използвани от организатора, информационна осигуреност на други
езици.


Блок D. Партньорства - включва въпроси относно използваните рек-

ламни средства и медийно отразяване, предоставените рекламни материали, упоменаването на фонд “Култура” и Община Варна като партньори и спонсори, други
организации, въвлечени в проекта. Предоставена е възможност за коментари и
препоръки към организацията на дейността на фонд “Култура”.
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През 2020г. изследването се проведе чрез онлайн системата за изследвания
Google Forms. Въпросникът беше активен през целия период на реализиране на
проектите и е достъпен на сайта на фонд „Култура“. Редно е да се отбележи, че
изготвения доклад е към 01.12.2019г. В тази връзка, част от бенефициентите
не са приключили проектите си и не са отчели резултатите. Въпреки че попълването на въпросника е задължително по договора за финансиране, има
бенефициенти, които не са спазили това условие.

1.2 Резултати
На база попълнените от бенефициентите въпросници (Приложение 5) могат
да бъдат изведени обобщаващи графики за събитията, финансирани по фонд “Култура” за 2020г. Резултатите са представени по-долу с анализ, следващ структурата
и логичната последователност на инструмента на изследването. Пълният списък
на участвалите в изследването бенефициенти може да бъде видян в Приложение
5.
Организация на събитието
В първата част на изследването бенефициентите-организатори на събития,
финансирани по фонд “Култура”, посочват мястото на провеждане на събитието и пропускателния режим. През 2020 г., 15 % от събитията са проведени в
кварталите на гр. Варна. Прави впечатление, че за разлика от установената тенденция за наемане на зали в театри и големи обществени сгради в центъра на
града, през изминалата година бенефициентите са насочени към малки квартални
локации. Така представените резултати, отчитаме, че се дължат на пандемичната
обстановка в страната. Наложените мерки за борба с вируса са свързани с ограничаване на числеността на публиката, посещаваща събития, както и спазване на
дистанция между посетителите. От друга страна, е възможно бенефициентите да
се фокусират върху минимизиране на разходите за наемане на помещения, за да
пренасочат финансирането към реализацията на проектната дейност. Около 10%
от бенефициентите са провели събитията в онлайн среда, въпреки предварител-
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ната заявка за присъствено събитие. Голяма част от отчетените проекти са проведени на открито, в свободни за посетителите зони като Морска градина, парка в
Аспарухово, плажна зона и др. През 2020 г. не се наблюдава провеждане на събития извън рамките на града или страната, за разлика от 2019 г., когато част от
проектите са реализирани в Италия и Молдова. Положително впечатление прави,
че едва 15% от събитията се организират за пръв път, а 85 % от тях са продължение
на предходни инициативи. Това показва приемствеността и традицията в културния живот на града, осъществена с помощта на Фонд „Култура“.
По отношение на достъпа до събитията, в сравнение с 2019 г., отново е повишен процента на събития със свободен вход (65%). Това повишение отдаваме
на епидемичната обстановка и желанието на бенефициентите да привлекат публика, за да представят културните си произведения. В същото време, събитията с
платен вход също бележат скок, в сравнени ес 2019 г. и достигат 25% от проектите, за сметка на събитията, достъпни с покани – 5% и онлайн достъпа – 5%. Като
положителна отчитаме тенденцията за запазване на висок процент проекти, реализирани пред публика със свободен достъп. Това допринася за запазване на културния живот на града в извънредното положение.
Данните за целевата аудитория на финансираните проекти, показват, че
и през 2020 г. основен дял от проектите са насочени към хората в активна възраст
(65%), 15% са ориентирани към младежи (13-25 години), 10% са насочени основно
към деца и 10% са насочени към хора на възраст над 60 г.. (Фигура 3). Положително впечатление прави нарасналия брой на проекти организирани за деца, младежи и възрастни над 60 г., в сравнение с данните за тези проекти през 2019 г. В
това отношение е отбелязано, че е изпълнена препоръката към фонда. Препоръчваме още по-активно насърчаване на бенефициенти, които работят за младата публика на града. Възможно е приоритетно финансиране на проекти, насочени към
деца и младежи. Това би допринесло за утвърждаване имиджа на града като младежка културна столица. Допълнително, реализирането на младежки проекти би
спомогнало за възпитаване интереса към изкуството сред все по-широка публика.
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Деца (0-12 години)

10% 10%
15%

65%

Младежи (13-25 години)
Хора в активна възраст (26-60
години)
Възрастни 60+

Фигура 3. Целева публика на проекта

По отношение на организацията на събитията и привлечените към процеса участници, се забелязва активно участие на стажанти и доброволци в 55% от
реализираните проекти. Ръстът в сравнени ес 2019 г. е от 10 %. Похвално е въвличането на младежи и възрастни в създаването на културния живот на града.
Около 70% от бенефициентите отчитат ефективен пропускателен режим
на посетители на входа на съответната локация, без забавяне или струпвания на
хора. Всички противоепидемични мерки са спазени стриктно, като част от организаторите са включили и предварителна регистрация за посетителите. За останалите 30%, въпросът не се отнася.
При 45% от бенефициентите е посочено достатъчно наличие на указателни
табели, при 10% е отбелязана липса на необходимост от такива, а за 45% въпросът
не се отнася поради формата на проекта. В сравнение с 2019 г., може да се отчете
значителен ръст в поставянето на указателни знаци на ключови места, което беше
част от препоръките към бенефициентите. Подобни практики са улеснение за достъпа и ориентацията на публиката и пестят ресурси като време, хора ангажирани
в организацията, както и спомагат за бързото настаняване на публиката и предотвратяване на струпвания.
Във връзка с пространството, което е организирано за реализация на финансираните проекти, бенефициентите единодушно посочват, че то е било съобразено
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спрямо посещаемостта и планираните активности. Същите са били подсигурени с
необходимата техническа апаратура, време за репетиции, изградени сцени или подиуми, т.е. наемодателите са осигурили нужния комфорт и атмосфера за работата
по проектите. През 2020 г. не са налични негативни коментари и отбелязани проблеми с намиране и наемане на подходящи локации за плануваните дейности.
По отношение на обявената тематика на проектите и предварително
обявената програма, то се наблюдава стриктно придържане към тематиката и
разбираеми промени във времето и локациите на реализираните събития. Промените са пряко свързани с епидемичната обстановка и динамиката в предприетите
мерки от правителството. Част от бенефициентите проявяват гъвкавост и променят формата от присъствен в онлайн или хибриден формат, с цел да предпазят
публиката. Като положителна отчитаме адаптивността на бенефициентите и мотивацията им за осъществяване на плануваните проекти.
По отношение посещаемостта на събитията, бенефициентите отчитат
пълни зали и висока посещаемост. Част от организаторите споделят за запълване
на пълния капацитет на локациите от 50% при действащи противоепидемични
мерки. 45% регистрират ръст в посещаемостта на събитията, независимо от извънредната ситуация, а 45% отбелязват, че не са могли да постигнат ръст спрямо
2019 г., поради COVID-19.
На въпрос, насочен конкретно към отражението на COVID-19 върху проектната дейност на бенефициентите, 70% от същите отбелязват, че предприетите
мерки са оказали въздействие върху реализацията на публични събития, тъй като
въпреки засиления интерес от страна на публиката, част от местата са останали
празни, поради изискване за 50% запълнен капацитет на залите. Това оказва пряко
влияние върху приходите от вход. 85% от бенефициентите заявяват, че са осигурили безопасността на посетителите, свързана с COVID-19, а за останалите, въпросът не се отнася, спрямо формата на реализация на проекта.
Анкетираните бенефициенти отчитат пълна съпричастност и отзивчивост
по отношение на възникнали въпроси и оплаквания, от страна на посетителите
(Фигура 4). 70% от анкетираните регистрират разрешаването на всички възникнали проблеми и оплаквания от страна на организаторския екип.
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Не се отнася

80%
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Фигура 4. Разположение на организационния екип на разположение за
въпроси и оплаквания от посетителите
По отношение на охраната на мястото на събитието (Фигура 5), 25% от
бенефициентите отбелязват, че са наели охрана за съответното мероприятие, което представлява съществен спад от 22% спрямо предходната година. За 40% от
проектите, въпросът не се отнася, а 35 % от бенефициентите не са подсигурили
такава. Във връзка с провеждането на масови мероприятия, насочваме вниманието
на организаторите към осигуряване безопасността на посетителите чрез гарантиране на охрана или наемане на помещения с подсигурена такава.

Комисия по мониторинг към Фонд „Култура“ на Община Варна
Стр. 19 от 59

Доклад „Мониторинг на проекти, финансирани по Фонд „Култура“ към Община Варна за 2020г.“

Да

25%
40%
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Фигура 5. Осигурена охрана на събитието, %

Таблица 2 показва средната оценка на реакцията на публиките според
организатора. Дадени са високи оценки на потребителските реакции - средноаритметичната оценка е 4.8 от 5. Оценката показва ръст в положителните реакции
на публиката спрямо 2019 г. Средната оценка е близка до максималната, което
показва отличната работа на бенефициентите и удовлетвореността на посетителите от проведените събития. Организаторите споделят, че са получили множество поздравления, добри отзиви и позитивни коментари в социалните мрежи.
Всички допитани твърдят, че посетителите са останали до края на организираното
събитие.
Таблица 2:
Оценка на общата реакция на публиката (интерес, внимание), %
Средна оценка

Процент от респондентите
(организатори)

1 Изключително негативна реакция

0.00

2 По-скоро негативна реакция

0.00

3 Безразличие

0.00

4 По-скоро позитивна реакция

20.00

5 Изключително позитивна реакция

80.00
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Все по-траен спад е регистриран по отношение на употребата на инструменти и средства за измерване на обратна връзка от публиката (Фигура 6). 40%
от анкетираните не са проследили мнението на посетителите, в сравнение с 22%
за 2019 г. 40% от бенефициентите са проучили потребителските оценки с помощта
на лични интервюта, а 10% са приложили анкети. И през 2020 г. насочваме вниманието на бенефициентите и фонд „Култура“ към необходимостта от проследяване на потребителските реакции. Тези данни могат да послужат както за усъвършенстване на реализираните проектни предложения (в настоящия доклад е отчетено, че финансираните проектни предложения са ежегодни), така и за по-доброто
разбиране на публиката от страна на фонда. Това би допринесло за насочване на
усилия и ресурси в посока интересите на публиката. Възможно е разработването
на инструментариум за обратна връзка, който да се прилага задължително от бенефициентите. Считаме, че резултатите от инструмента за обратна връзка от
публиката трябва да бъде задължителен елемент при отчета на бенефициентите.

Анкета
5%

15%

Интервюта
40%
40%

Не е използван метод за
обратна връзка

Друго

Фигура 6. Метод за обратна връзка с публиката, %

По отношение на медийното отразяване на финансираните по фонд “Култура” събития, се наблюдава по-висока активност спрямо 2019г. Регистрира се използването на онлайн и офлайн канали за комуникация. При електронните канали
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са отчетени основно социални мрежи (страници, събития, платена реклама), уебсайтове и новинарски сайтове, e-mail маркетинг, а при офлайн рекламните средства се посочват печатни средства (плакати, флаери, брошури. сборници и пр.), радио, интервюта в телевизии, платена реклама в радио и телевизии, външна реклама, организиране на пресконференции и ПР активности преди събитието. Подбраните канали са актуални, използват се основно съвременни канали и инструменти за комуникация, насочени към широк спектър от аудитории. Основните медийни партньори на проведените мероприятия са БНТ, BTV, Nova TV, ТВ Черно
море, ТВ Европа, БНР, Радио Варна, Дарик радио, moreto.net, Варна утре, Нова
Варна, в. „Дневник“ и други местни сайтове и печатни издания.
По отношение на партньори, които са взели участие при реализация на проектите, бенефициентите споделиха следните: FIAP (Federation Internationale de
L'Art Photographique) Международна федерация на фотографите артисти, PSA
(Photographic Society of America) Фотографско общество на Америка, ралското
фотографско общество, базирано в Обединеното Кралство, Глобален фотографски съюз, Сдружение „България – дух и култура“, "Фотон", JCDecaux, Сдружение
"ТюнЪп", Варненска Туристическа Камара, Летен театър към Дворец на Културата и спорта град Варна, Фирма „Интер мюзик”, GRABO.BG, „Дарик” радио
Варна, Нова Варна, "ТУНЕЛОЛАЙТ", "На Тъмно", "Хале3", Сдружение "Българско Графити Училище", БНР, Министерство на културата, Банка ДСК, БНТ, Държавна Опера Варна, Turkish Airlines, Посолство на Австрия, Културен отдел към
Турското посолство, Солвей Соди, Съюз на българските композитори, Варненска
търговско-индустриална камара, Istituto Italiano di Cultura Sofia (Италианският
културен институт в София), Почетно консулство на Италия, Почетно консулство
на Германия, „Алианс Франсез“ – Варна, Ямаха, Изпълнителна агенция „Военни
клубове и военно-почивно дело“, Военноморски клуб Варна, Белославско стъкло
Инхом, Momka’s Glass, Лайънс Клуб Варна, „Vents Du Midi“ (Франция), Издателска къща Херм, Нивеа България, ЦБА – супермаркети и др. Посочените партньори
са със стопанска и нестопанска цел, както и представители на различни правителствени и финансови институции. Богатата мрежа от партньорства, създадена от
Комисия по мониторинг към Фонд „Култура“ на Община Варна
Стр. 22 от 59

Доклад „Мониторинг на проекти, финансирани по Фонд „Култура“ към Община Варна за 2020г.“

бенефициентите на Фонд „Култура“ спомага за опубличаване на дейността му,
както и за реализиране на културни дейности извън рамките на града и страната.
100% от анкетираните бенефициенти посочват, че в рамките на организираното от тях събитие, Община Варна и Фонд “Култура” са били упоменати като
спонсори и партньори. Бенефициентите са обявили спонсора във всички свои рекламни материали, както и в сценариите на мероприятията. Използвани са официалните лога и знаци на Община Варна.
Мнението и препоръките на бенефициентите по отношение на съвместната
работа с фонд “Култура” са положителни. Направени са следните препоръки: възможно най-ранно оповестяване на правилата и сроковете за кандидатстване и получаване на финансиране, премахване и/или понижаване на процента за задължителна платена реклама, спазване на сроковете за обявяване на резултати и административни процедури, публикуване на ясни критерии при оценката и размера
на финансирането на отделните проекти, отчитане на проектите да се реализира в
електронна форма. По отношение мнението на бенефициентите за работата им с
екипа на Фонда, можем да отчетем високи оценки за професионализъм и отзивчивост.

1.3 Общи заключения и препоръки на база изследването в МОДУЛ 1
На база обобщените и анализирани данни от проведеното изследване на бенефициентите, могат да се изведат следните препоръки:
1. Въпреки регистрираното повишение на проектите, насочени към
деца и младежи, препоръчваме все по-активна и целенасочена политика, от
страна на Фонд „Култура“, за стимулиране на културна дейност, насочена
към тази част от публиката. От една страна, събитията, реализирани за деца и
младежи в града не получават достатъчно гласност, от друга, тези субсидирани от
Фонда се разпределят между концертна дейност, конкурси, детски книги и постановки. Възможно е финансирането на по-широк спектър от събития в областта на
танци, образователни работилници и ателиета, спорт и др.
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2. Отбелязан е значителен спад в събитията, които осигуряват охрана
по време на провеждането им. Тези данни са притеснителни, тъй като сигурността на публиката е фактор, който не бива да се подценява. Препоръчваме осигуряването на такава и възможност за определяне на допустим разход – наемане
на охрана, от страна на Фонда, при отчитане на проектите.
3. Двойно намаление на бенефициентите, които са потърсили обратна
връзка от публиката е регистрирано през 2020 г. Тези данни затвърждават негативната тенденция за липса на прилагане на инструментариум за събиране на
потребителски оценки и мнения, от страна на организаторите. Въпреки, че по-голямата част от проектите са наложени и традиционни за културния живот на
града, е необходима обратна връзка като инструмент за усъвършенстване на организацията и реализацията на проектните предложения. Допълнително, потребителските мнения често насочват организаторите към актуални тематики и идеи. В
тази връзка, отново препоръчваме на фонд „Култура“ да предостави инструментариум за обратна връзка на бенефициентите, който да се прилага от тях при организация на публични събития.
4. По отношение на работата на Фонд „Култура“, отправяме следните
препоръки:
- След обявяване на процедура за набиране на проектни предложения, срокът за кандидатстване да бъде удължен и съобразен с възможността на бенефициентите да изготвят такива. Голяма част от организаторите споделят, че поставените срокове са били твърде кратки, за изготвянето на изискуемата документация.
- Спазване на предварително обявените срокове за огласяване на одобрените проектни предложения. Във връзка с тази препоръка, трябва да се отбележи,
че през 2020 г., промяната в сроковете на оповестяване и финансиране на одобрени проекти е свързана с епидемичната обстановка в страната и динамичните
мерки, които се налагат от правителството.
- Обявяване на критериите, спрямо които се определя размера на финансирането на отделните проектни предложения. За част от бенефициентите не е
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ясно как е определен размерът на бюджета, който им е отпуснат. В тази връзка,
препоръчваме въвеждане на оценки или скали, с помощта на които да се селектират проектите и определи размера на финансирането им.
- През 2020 г. отново се очертава възможността за облекчаване на процедурата по отчитане на проектите пред Фонд „Култура“, чрез въвеждането на изцяло онлайн отчитане на реализираните проекти.
- Остава препоръката в началото на всяка година да се организират и провеждат разяснителни срещи между кандидатите за финансиране и представители
на фонд „Култура“, целящи разясняване на процедурите по кандидатстване, подбор и отчитане на проектите.
5. Положително впечатление прави разнообразието и големия брой канали, които се използват с цел реклама, което е резултат от допълнителното
финансиране по това перо.
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МОДУЛ 2.1: ОЦЕНКА НА РЕАЛИЗАЦИЯТА: МЕДИЕН МОНИТОРИНГ
ЗАБЕЛЕЖКА: Отчетът на Елена Владова е изпратен до останалите членове на комисията по e-mail. Представеният документ включва
списък на проекти, лични наблюдения и бележки, както и препраки
(линкове) към новини, статии, Facebook стр. и пр., свързани с медийното отразяване на проектите. Тъй като линковете нямат аналитичен
характер, а са източник на информация, те са поместени в Приложение
6 към отчета. Останалата част от изпратения текст е поместена без редакция от останалите членове на комисията.
1. София филм фест Варна 2020
2. Фестивал „Карантината“
3. Фестивал на хвърчилата
Много посещавано лятно събитие, особено от семейства с деца.
4. „Славянска прегръдка“
5. Международен джаз фестивал
Много хубава програма, въпреки условията, според коментари на зрители билетите през 2020 са прекалено скъпи и трябва да се предлага пакетен билет за всички
дни намаление.
6. Varna Jazz Days 17, 18 октомври
Много хубава програма и добре популяризирано събитие.
7. „Ментол“ – New Music Now 28 август
Инициативата се радва на все повече публика. Специално внимание заслужава заложеният образователен подход - зрители до 20 години се пускат безплатно.
8. Театрален фестивал дигитално издание - ноември
9. „Любовта е лудост“ 21-30 август
Към фестивала имаше обяснимо по-голям интерес в сравнение с предходни години – едно от първите събития на закрито с достъп за зрители след карантина, с
тричленно присъствено жури.
10. Музикален фестивал „Откритие“ 2020
Онлайн конкурс, богата програма от съпътстващи събития. Двата концерта с участието на български изпълнители на живо, както и срещата /за поредна година/ с
Георги Тошев са плюс за програмата и са много посещавани.
11. Фестивал „Златна роза“
12. „Аспарухово пее и танцува“ 29 август
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През 2020 г. разширена и по-богата програма с много инициативи за деца.
13. Младежки фестивал „Пътуване към миналото“
Събития от млади и за млади хора, с много публика, на различни места в града.
14. Спектакъл „Историята разказва“ 17 октомври, ФКЦ
Спектакълът има образователен характер и е много подходящ за ученици. Участието на непрофесионални актьори от регионалния клон на Национално дружество „Традиция“ привлича и друг вид публика. Спектакълът би бил интересен и за
български общности в чужбина.
15. Фестивал „Радар“ 23 - 25 Октомври 2020 г.
Събитията привличат много млади хора. Фестивалът използва активно социалните мрежи.
16. ДВИЖЕЩО СЕ ТЯЛО - фестивал за съвременен танц и пърформанс /пето
издание/
6-8 ноември, Хале 3 – много подходящо място за подобно събитие, както и
Contemporary space, където се провеждаха значителна част от събитията предходни години.
17. Братя Шкорпил – пазители на историческата памет
Интересен и навременен начин за представяне на наследството на братя Шкорпил,
с възможност за развитие.
18. Международен флейтов конкурс пето издание 18-20 октомври 2020
19. Пленер-конкурс „Архитектурното наследство в сърцето на Стара Варна
– Таляна“, второ издание 08.09 – 11.09.2020 г.
Събитието се радва на интерес от страна на ученици с професионални интереси в
областта на изобразителното изкуство и допринася за популяризиране на архитектурното наследство на Варна сред широка публика.
20. Информационен регистър на недвижимото културно наследство на
Варна
21. Арт Papillon – „Отворени пространства“
22. ПЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН БАЛЕТЕН ФОРУМ, ВАРНА, 2020
Събитието е част от програмата на Варненската опера ноември/декември.
23. ДЗЗД „НКДС“ - „Погледни нагоре“ - полет над европейското архитектурно наследство на Варна 3.08. – 6.12.
Изложба на Боян Любенов, посветена на архитектурата на Варна – дебют. Представена в Морско казино /откриване на 8 октомври/, след това в читалище „П. Р.
Славейков“ /
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24. ИУ - СТОлетието в СТО кадъра Икономически университет – Варна от
1920 г.
Документална изложба, представена от 20 октомври на входа на Морската градина. Документален филм /прожекция на 1 декември в YouTube канал на университета/.
25. Фондация Сидея – „Записки под възглавката“
Реализиран със заглавие Mono No Aware (Моно Но Аваре) от Ирмена Чичикова и
Йордан Чичиков в рамките на фестивала „Радар“.
26. Фондация Арт офис – „Сцена в парка“ 1.09. – 30.10
Събития в новия парк в квартал „Възраждане“, каквито е добре да има редовно за
хората, живеещи там, по инициатива и на хора от Варна.
27. Юри Стойков - детски мюзикъл “Златното зрънце” 10.08. – 1.12.
Спектакълът не е представен в сценичен вариант поради настоящата ситуация.
28. Балетна школа „Реверанс“ - „Злодеида - господарката на злото“, балетен
спектакъл. Представяне на спектакъла на Основна сцена във Варненска Опера ноември - декември 2020 година
29. Фондация Арт бюро - Есенна джаз сцена
Концерт на акапелна формация „Спектрум“ в „Ментол“ на 17 октомври с ограничен брой публика поради ситуацията.
30. Музика Варна – „Да послушаме вълните“
Концерт – 5 ноември 2020, Фестивален комплекс – зала 1.
31. Младежки информационен доброволчески център - Алманах на Макетно ателие - Варна за периода 1960 г. – 1975 г.
Пресконференция и представяне на 17 ноември.
32. СНЦ „Културно пространство“ – издаване на сборник „Спаси и сохрани“
Премиерата на книгата е включена в програмата на Есенен салон на изкуствата на
29 ноември.
33. Фор френдс студио – „Небесният Анри“
Книгата се подготвя за печат, първоначално ще бъде представена във Facebook.
34. РОНЕЛ СТ ООД- книга „Избрани хорови пиеси от Милко Коларов“
Книгата ще бъде издадена до края на годината /“Славена“/.
35. РТВЦ Варна – „Варненско лято“ – концертите
Девет концерта ще бъдат излъчени след 30 ноември.
36. Руменов и Филиповски – „Разкрито“
Премиера – предвидена за 30 ноември 2020
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37. АРМЕН РАЗМИКОВИЧ ШАУМЯН „Място за живот“
Проектът предвижда създаването на инсталации за градска среда.
38. КИНЕСТЕТИК ПРОДЖЕКТ ООД – CONGLOMERATE
Проектът е отложен за 2021 г.
39. Сдружение Българско Графити Училище . Стенописът като скрито послание
Стенописът е реализиран от Дамян Николов на бул. „Цар Освободител“ 101.
40. Сдружение „България – дух и култура“ - Подготовка, провеждане и популяризиране на XXV национална конференция „България в световната
история и цивилизации – дух и култура“
XXV Национална Конференция – предвидена за 21-22 ноември 2020 г., отложена.
41. Първа ЕГ – Фестивал на историята
Римски терми – 7 октомври – Първо събитие – „Философски диалози“
42. „Малка Варна“
Проведени са два уъркшопа, предвидена е изложба и книжно издание.
43. Сдружение „Гараж – колективна платформа за независими артисти“ Imaginative choreographic center
Събитие – част от програмата на „Движещо се тяло“ – „One Night Only“
44. Omnis Cool - Платформа за музикално онлайн обучение
45. Гласовете на Варна
Представяне на музиканти, родени във Варна, с интервю и музика.
46. Стоян Роянов – „Полет“
Филмът е в процес на подготовка, премиера декември.
47. Нуша Роянова – „Музиката и седемте ноти“
Книгата ще бъде издадена през декември.
48. Сдружение „Споделено работно място“ - Конференция за дизайн, ентъртейнмънт и технологии
Събитието е предвидено за 29 ноември в Градска художествена галерия.
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МОДУЛ 2.2: ОЦЕНКА НА РЕАЛИЗАЦИЯТА: “ТАЕН ПОСЕТИТЕЛ”
1.1 Методика
Методиката на изследване на организираните културни събития “таен” посетител е разработена на принципа на практиката таен клиент, при която организаторът няма предварителна информация, че посетителят има изследователска задача. За целите на мониторинга на събитията към Фонд “Култура” е разработен
въпросник, който наподобява съдържателната структура на въпросника, предоставян на бенефициентите. Въпросите са разделени тематично в следните блокове:


Блок А. Обща информация за събитието - въпросите в блока имат за

цел да съберат обща информация относно наименованието на посетеното събитие,
дата и час на посещението, място на провеждане, вид на достъп (свободен, с покани, платен или др.).


Блок B. Организация на събитието - изисква отразяване на наблюде-

нията на посетителя относно ефективната организация на събитието, вкл. организация на пропускателните пунктове, наличието на указателни знаци, разпределяне
на пространството, придържане към предварително обявената програма, брой посетители, отзивчивост на организационния екип. В този блок са включени въпроси относно предприетите мерки срещу разпространението на COVID-19.


Блок C. Публика на събитието - оценка на реакциите и настроенията

на публиката, вкл. преобладаваща възраст на посетителите, методи за обратна
връзка, използвани от организатора, информационна осигуреност на други езици.


Блок D. Партньорства - включва въпроси относно предоставените рек-

ламни материали, изричното посочване на Фонд “Култура” и Община Варна като
партньори и спонсори.
Изследването се проведе чрез онлайн системата за изследвания Google
Forms. Редно е да се отбележи, че посещенията са осъществени само за проекти,
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които имат събитиен характер (постановки, изложби, концерти и др.). Част от финансираните проекти са от естество, което не позволява посещение и анкетиране
на публика (работни процеси по изготвяне на филми, издаване на книги и др.)
В рамките на изследването на културните събития, получили финансиране
по Фонд “Култура”, „тайните“ посетители изпълняваха функциите на експертиоценители. Посещенията бяха осъществени както от самите членове на Комисията
по мониторинг, така и от външни лица - сътрудници, с оглед на това да бъде постигната репрезентативност и да се избегне влиянието на личните предпочитания
и пристрастия. „Тайните“ посетители бяха предварително запознавани с въпросника и очакваната информация, като според изискванията на техниката за изследване по време на самото посещение те бяха инструктирани да останат незабелязани, да не водят записки и да не фотографират (освен ако останалата част от публиката не предприема подобни действия). Разработеният въпросник беше попълван веднага след приключване на събитието, като „тайните“ посетители бяха инструктирани да бъдат максимално изчерпателни в отговорите си и да запишат
всяко свое впечатление в полето за свободен коментар. По този начин, освен количествени показатели за измерване се отчитат и личните усещания и впечатления
на „тайните“ посетители. В случаите, в които някой от зададените критерии не се
отнася до посетеното събитие, се отбелязва отговор “Не се отнася”.

1.2 Резултати
На основа на попълнените от експертите въпросници са направени обобщаващи графики за събитията, финансирани по фонд “Култура” за 2020 г. Детайлно
представяне на резултатите от проучването е дадено в Приложение . Резултатите
са представени по-долу с анализ по структурата и логичната последователност на
използвания въпросник.

Организация на събитието
Въз основа на попълнените въпросници от експертите, са представени
данни за процентното разпределение на формата на пропускателен режим,
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илюстрирани на фигура 7 (данните се базират на посетените събития). В сравнение с 2019 г. се запазва процентът на посетени събития със свободен достъп, но
прави впечатление увеличението на броя проекти с платен вход. Не се забелязват
отклонения между отчетеното от бенефициентите и тайните посетители. Фактът,
че се увеличава броя на бенефициентите, които реализират събития с платен вход,
отчитаме като положителен момент, тъй като същите съумяват да генерират приходи, а не разчитат само на финансиране. Позитивно е и отношението на публиката към събитията. Имайки предвид теориите за потребителското поведение,
може да се направи заключението, че платеният вход не променя решението за
присъствие, а ангажира посетителите, съответно повишава ценността на културните мероприятия за тях.

5%

Свободен вход

0%
42%

53%

Платен вход/билет
Покани
Друго

Фигура 7. Пропускателен режим на събитията, %

Както бе отбелязано в предишния модул, тайните посетители потвърждават
гарантираната от бенефициентите безопасност и ефективност по отношение на
пропускателния режим. Спазени са всички противоепидемични мерки, не се
наблюдават струпвания на хора, организаторите са предлагали дезинфектант на
посетителите, а част от тях са измервали телесна температура. В това отношение,
можем да изразим пълната си подкрепа и адмирации към отговорното отношение
на бенефициентите към публиката и участниците в събитията.
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Наблюденията по отношение на правилното обозначаване на събитийното
пространство са визуализирани на фиг. 8.

6%

Да

32%

Не
62%

Не се отнася

Фигура 8. Наличие на указателни знаци на събитията, %

Продължава тенденцията за нарастващ процент на бенефициентите, които
поставят указателни знаци при обозначаването на пространствата и залите на събитията. За част от събитията (36 %), експертите споделят, че са налични указателни знаци, но те не са били достатъчни, за да се ориентират. През 2020-та година
се наблюдава ръст и в броя на събитията без указателни знаци – с 8% спрямо 2019
г. С внимание към бенефициентите отбелязваме, че това създава трудности за посетителите. Съпоставянето на резултатите на бенефициентите и тайните посетители показва, че организаторите с публични събития, отчитат поставянето на
достатъчно обозначителни табели, което не винаги съвпада с мнението на посетителите.
По отношение организация на събитийното пространство, то данните
показват, че организаторите са подбрали подходящи локации и зали за съответните активности, съобразени и с очакваната посещаемост. Едва при 10% от събитията са регистрирани несъответствия. Оценките се припокриват с резултатите от
изследването на бенефициентите.
Положително впечатление прави припокриването на отговорите на бенефициентите и посетителите във връзка със спазването на събитийната програма
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(Фигура 9). Експертите оценяват като съответстващи на предварително заявените
програми и тематики 90% от посетените събития. Тези данни бележат значителен
ръст с 25%, спрямо предходната 2019 г. В тази връзка може да се каже, че високата
потребителска удовлетвореност, анализирана в предходния модул, спрямо 2019
г., се дължи и на коректността на бенефициентите към публиката. Допълнително,
въз основа на приложения инструментариум, може да се изведе, спазването на заложената програма от бенефициентите и по отношение на заложения времеви график. Всички посетени събития са спазвали стриктно обявения график.
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Не се отнася

Фигура 9. Спазване на програмата на събитието, %

На фигура 10 е изобразено становището на експертите за тематичното съдържание на посетеното събитие, спрямо предварително афишираната тематика.
Данните показват добре организирани тематично събития и пълно съответствие
на подадените проекти и изнесената в медийното пространство информация.
Спазването на обявеното тематично съдържание също допринася за удовлетвореността на публиката от проведеното събитие.
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Фигура 10. Съобразяване на подтемите на събитието с общата тема и надслов, %

Посещаемостта на събитията, разгледана от експертите, показва съответствия спрямо отговорите на бенефициентите. Експертите регистрират събития със
средна посещаемост от около 50 души и такива със зали със запълнен капацитет
от 50%, съгласно наложените мерки в страната. Трябва да подчертаем, че експертите посещават предимно събития организирани от бенефициенти за пръв път или
малки проекти, тъй като утвърдените имат своята дългогодишна публика. В този
контекст, абсолютно коректни са и данните заявени от бенефициентите за събития
с посещаемост от между 500 и 1000 души.
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Фигура 11. Разположение на организационния екип за въпроси и оплаквания от посетителите, %

Експертите отчитат сто процентова отзивчивост на организаторите към оплаквания и въпроси от публиката. Тези данни отново съвпадат със заявеното от
бенефициентите. Тук може да се отбележи ръст в сравнение с 2019г., когато при
част от бенефициентите е отбелязана липса на лица, към които публиката може да
се обърне. Допълнително, пълно единодушие сред експертите е налично и по отношение способността на организаторския екип да реагира бързо и адекватно на
възникнали оплаквания и въпроси. На база изведените данни, може да се потвърди
заявената от бенефициентите потребителска удовлетвореност и положителни реакции към проведените събития.
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Фигура 12. Осигурена охрана на събитието, %

На въпроса за осигуряването на сигурността във връзка с COVID-19,
„тайните“ посетители заявяват, че при 43% от посетените събития охрана е била
осигурена. Тези данни се припокриват със заявеното от бенефициентите. Експертите споделят, че при 90% от посетените събития са спазени всички противоепидемични мерки и са предприети действия за запазване здравето на посетителите.
Данните при отчитане на възрастта на аудиторията се припокриват с тези,
посочени от организаторите. Илюстрираните резултати на фиг. 13 показват, че
масовата публика на посетените събития е на възраст между 26 и 60 г., а младежите и децата присъстват в по-малка степен, съответно с 10% и 5% от публиката.
Прави впечатление и липсата на хора над 60 годишна възраст, което е обяснимо
поради епидемичната обстановка. В сравнение с 2019 г., се бележи ръст в присъствието на деца, но препоръчваме стимулиране присъствието на младата публика.
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Фигура 13. Възраст на преобладаващата публика на събитието, %

Таблица 3 показва средната оценка на реакцията на публиките според
тайните посетители. От данните може да се направи заключението, че реакциите
на публиката са позитивни – със средна оценка от 4,42 при максимална 5. Средната оценка спрямо 2019 г. се е запазила. Не се наблюдават негативни реакции от
страна на публиката, което е подадено като информация и от страна на бенефициентите. На база данните от двата модула, може да се каже, че мнението и оценките
на публиката към реализираните проекти е положително.
Таблица 3:
Оценка на общата реакция на публиката (интерес, внимание), %
Средна оценка

Процент от респондентите
(„тайни“ посетители)

1 Изключително негативна реакция

0.00

2 По-скоро негативна реакция

0.00

3 Безразличие

5.3

4 По-скоро позитивна реакция

47.4

5 Изключително позитивна реакция

47.4
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Експертите отчитат, че при 75% от събитията публиката е останала до края
на същото, а при 15% е имало хора, които са си тръгнали преди края. В сравнение
с 2019 г., се наблюдава запазване интереса на публиката към събитието.
Както стана ясно при отговорите на бенефициентите, то те не са прилагали
активно инструменти за обратна връзка. Това се потвърждава и от данните на експертите. При 80% от събитията не се наблюдава допитване до посетителите, при
15% е налична форма на разговор и лично интервю, а при 5% е приложена анкета
за набиране на потребителски мнения и оценки. Подчертаваме необходимостта от
въвеждане на обратна връзка като форма на контрол за качеството и успеха на
проектните предложения.
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Писмена анкета

Интервю
80%

Не е използван метод за
обратна връзка

Фигура 14. Използване на метод за обратна връзка с публиката, %

През 2020 г. се запазват резултатите по отношение на достъпността на
проектите за чужденци. Запазва се негативна тенденция за липса на материали
на чужди езици, които биха направили събитията достъпни и за чуждестранна
публика. Обръщаме внимание върху адаптирането на материали за чуждестранна
публика и привличането й, тъй като гр. Варна е туристическа дестинация.
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Фигура 15. Достъпност за чужденци (наличие на информация на английски
език), %

Рекламните материали, които са предоставени на мястото на събитието се
съсредоточават в рекламни пана, плакати и листовки. На някои от събитията не са
били налични рекламни материали.
По отношение на представянето на Община Варна и фонд “Култура” като
спонсори и партньори на организатора, то при 74% от проектите те са споменати многократно (Фигура 16). В сравнение с 2019 г., може да се отчете ръст от
9%, което показва коректността и спазването да договорните задължения от
страна на бенефициентите. За съжаление при 26% от събитията, подложени на
мониторинг, Фондът не е споменат като спонсор. Тук се забелязва несъответствие
между заявеното от бенефициентите и мнението на експертите. Препоръчваме да
се обърне внимание върху това задължение на организаторите.
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Фигура 16. Оповестяване на Община Варна и фонд „Култура“ като спонсори, %

1.3 Общи заключения и препоръки на база изследването в МОДУЛ 2.2
На база посочените данни от изследването по методиката “таен” посетител,
могат да бъдат изказани следните основни наблюдения и препоръки:
1. С цел да се улесни ориентацията на посетителите и да се облекчи
пропускателния режим, препоръчваме да се обърне внимание на изработването и поставянето на указателни знаци и табели в локациите на организираните събития. Подобни мерки не изискват особен финансов ресурс, но повишават общата потребителска оценка за мероприятието.
2. През 2020 г. се отчита спазване на предварително зададените тематики на проектните предложения и отлични организационни умения на бенефициентите. Регистрирана е висока удовлетвореност както по коректното изпълнени на зададените програми, така и по спазването на обявения времеви график.
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3. Положителен аспект в дейността на бенефициентите през 2020 г. е и
пълната отзивчивост към посетителски въпроси и оплаквания, както и бързото, гъвкаво и адекватно решаване на проблеми. В обобщение може да се постави висока оценка на организационните умения и грижата към публиката на бенефициентите, одобрени през 2020 г. Висока е оценката и на експертите по отношение на положителните потребителски реакции към проведените събития.
4. През 2020 г. отново се наблюдава липса на приложение на обратна
връзка от страна на бенефициентите. Подчертаваме необходимостта от приложението на форми за обратна връзка, тъй като тя допринася за усъвършенстване
на изпълняваните проекти и спомага за формиране на положителни впечатления
от публиката.
5. Обръщаме внимание на необходимостта от адаптиране на мероприятията или изготвяне на рекламни материали на чужд език през 2021 г.. Позицията на Община Варна като популярна туристическа дестинация и запазването
на устойчивото й развитие като културен център изискват обгрижването на този
специфичен сегмент от публиката.
6. С оглед резултатите относно оповестяването на партньорството на фонд
„Култура“ във финансираните проекти, препоръчваме подробно разясняване
на необходимостта от включването на Община Варна и Фонда при обявяване
на спонсорите на проекта (по време на събитията и в рекламните материали).
Тъй като това изискване е заложено в договора за финансиране, препоръчваме построги форми на контрол и евентуални санкции при неспазване на клаузата.
7. Фокусираме вниманието на фонд „Култура“ към финансиране на проекти, ориентирани предимно към младежи и деца. Това се налага с оглед на
ниската посещаемост на финансираните от Фонда събития, от страна на тези публики.
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МОДУЛ 3: ПОТРЕБИТЕЛСКО ВЪЗПРИЯТИЕ: EXIT ПРОУЧВАНЕ
1.1 Методика
Методиката на изследване при EXIT проучването изисква предварително
разработен въпросник, който да се попълва „на изхода“, т.е. след събитието, като
се интервюират хора, които са присъствали и напускат залата / локацията. При
провеждане на интервютата е съблюдавано равномерното участие на представители от различни възрастови групи. Анкетираният няма предварителна информация, че ще бъде проведено допитване. Анкетьорът (носещ обозначителен бадж)
задължително се представя на интервюирания като представител на Фонд „Култура“ и обяснява целта на анкетата – контрол и подобряване на качеството на подобни събития. Изследването е анонимно и данните на интервюираните не се
изискват и съхраняват. Времето за провеждане на интервюто следва да се ограничи до минимум – около 5-6 минути на респондент.
Разработеният въпросник за EXIT проучване се състои от дванадесет затворени въпроса, като обемът и формата са подбрани с оглед бързото и лесно попълване от страна на анкетирания. Събират се данни за информационните канали,
чрез които посетителят е научил за проекта, размер на групата, която е посетила
събитието, местоживеенето на посетителя. Приложени са оценъчни скали по отношение на организацията, тематиката на събитието, локацията, продължителността и атмосферата. Включени са скали от типа Net promoter, които да определят склонността на потребителя да препоръча събитието и да разпространи информация за мероприятието. Допитването установява и запознатостта с Фонд
“Култура” и неговото участие като партньор в проекта. За 2020г. въпросите са допълнени с такива за ефектите от COVID-19 – дали мерките по време на събитието
са били адекватни на ситуацията и дали пандемията се е отразила върху посещенията на културни мероприятия от респондента.
За целите на провеждането на EXIT проучването през 2020г. е проведен детайлен инструктаж на сътрудниците – анкетьори. Процесът е съобразен с актуалните препоръки за ограничаване на физически контакт и спазване на безопасно
разстояние от поне 1,5м за ограничаване на разпространението на COVID-19. За
Комисия по мониторинг към Фонд „Култура“ на Община Варна
Стр. 43 от 59

Доклад „Мониторинг на проекти, финансирани по Фонд „Култура“ към Община Варна за 2020г.“

разлика от предходни години, когато мобилно устройство с въпросника беше предоставяно на респондента, тази година анкетьорите бяха инструктирани да поднасят въпросите устно, показвайки екрана на респондента, но без да имат лично съприкосновение с него. Изследването се проведе чрез платформата за изследвания
Google Forms. Проведени са общо 366 анкети при различни събития в рамките
на месеците август - ноември.
1.2 Резултати
На база попълнените анкети е генерирана обобщена оценка на потребителските възприятия относно събития, финансирани по фонд “Култура” за 2020 г.
Резултатите са представени по-долу с анализ, следващ структурата и логичната
последователност на инструмента на изследването.
Сред въпросите с най-голямо значение за бенефициентите по предстоящите
проектни сесии е запитването за използваните от посетителите информационни канали. Данните по този въпрос са представени в Таблица 4.
Таблица 4:
Източник на информация за провеждането на събитието, %
Информационен канал

% от анкетираните

От приятели, познати

45.9

Фейсбук

29.5

Информационен уебсайт

7.1

Уебсайта на Община Варна

0.1

Радио или телевизия

1.1

Плакат, дипляна, листовка

5.5

Случайно попаднали

10.8

През 2020г. както и през предходните периоди, сред най-предпочитаните
източници на информация за анкетираните посетители остава комуникацията от
уста на уста (WOM) в лицето на семейство, приятели и други достъпни контактни
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аудитории за посетителя (над 45%). На второ място след него се подрежда категорично социалната мрежа Facebook чрез официална страница на организатор/събитие, споделени постинги, новини (29,5%). В сравнение с резултатите от 2019г.,
има значително повишаване на дела на социалната мрежа като информационен
канал. Именно Facebook се очертава като ключово средство за популяризиране
на културните събития, като всички останали медийни и немедийни носители са
посочени с незначителен процент на фона на общата тенденция. Радиото и телевизията не са атрактивни за по-голямата част от анкетираните, т.е. следва да се
преосмисли включването им в комуникационния микс на организатора. Уебсайта
на Община Варна и този на Фонд „Култура“ са неактивни и неразработени за информационните нужди на публиката канали.
Впечатление прави процентът от респондентите, които са попаднали случайно на мястото на събитието – най-вече случайни минувачи. Този процент показва нереализирани комуникационни възможности – при явно наличен интерес
от страна на публиката, до тях не е достигнала предварителна информация за проекта и изпълнението му. От друга страна трендът е и благоприятен, тъй като отчита широк интерес към културните събития и атрактивността на тяхното представяне. В контекста на изложените дотук резултати за 2020г., представеното разпределение между информационните източници е съотносимо към структурата на
аудиторията по възраст.

15%

19%

Посетих самостоятелно
Двама

17%

Трима
Четири и повече
49%

Фигура 17. Размер на групата, с която е осъществено посещението, %
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По отношение на размера на групата, с която респондентът е посетил
събитие (Фигура 17), най-голяма чат от анкетираните посочват, че са посетили с
един придружител (49%). През 2020г. е по-висок делът на самостоятелните посещения спрямо предходните години (19%), като се отчита и известен спад в броя
на групите от трима и повече човека. Този резултат е пълен унисон на очакваните
ефекти от разпространението на COVID-19 и спазването на противоепидемичните
мерки.
Участниците в проучването бяха помолени да дадат оценка на различни
аспекти на събитието, на което са присъствали, по скала от 1 (незадоволителна
оценка) до 5 (отлична оценка). За събраните резултати е калкулирана средна аритметична оценка (Таблица 5).
Таблица 5:
Удовлетвореност от посетеното събитие по фактори, средна оценка
Фактор

Средна оценка, max. 5

Цялостна организация на събитието

4.5

Тематиката

4.7

Ангажираността и съпричастността на екипа

4.5

Творческата реализация

4.6

Интериора на мястото на провеждане

4.4

Локацията на събитието

4.7

Продължителността на събитието

4.4

Цялостната атмосфера на събитието

4.6

Резултатите показват висока удовлетвореност на посетителите по посочените фактори, като всеки от тях е оценен със средна оценка над 4. Най-висока
(близка до максималната) е оценката на творческата идея и на избора на локация
за провеждане на събитието. Под прага на отличната оценка са единствено интериора на мястото на провеждане и продължителността на събитието (с оценка
4.4.). Запазва се тенденцията от предходните две години за стабилен ръст в общата
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оценка на публиката. Тази тенденция говори от една страна за натрупания опит на
културните организации в подготовката и реализацията на проекти, а от друга –
за силния интерес и позитивизъм от страна на варненската публика.
Запазва се положителната нагласа на анкетираните при решението за последващо посещение на подобно културно събитие (Фигура 18). Повече от половината запитани посочват със сигурност, че биха посетили отново подобно събитие, а 43% са склонни да го направят. Едва под 1% от анкетираните посочват, че
не биха постили подобно събитие. Отчита се много висок интерес на варненската
публика към културни събития и изключително позитивна нагласа към следващи
проекти – благоприятна среда за развитие на дейността на културните организации и артисти.

4%
0%

Не бих посетил отново
По-скоро не бих посетил

53%

43%

По-скоро ще посетя
Със сигурност ще посетя

Фигура 18. Склонност за посещение на друго подобно събитие, %
Обобщена оценка на събитието, на което е присъствал респондента, се установява чрез скалата Net promoter, която е разработена в 10 степени и обикновено
високите оценки (над 8) са гарант за доброволно разпространяване на информация
за събитието и бъдещо присъствие (лоялност). Общата средна оценка на удовлетвореността през 2020г. е 8,5 (от максимална 10). Наблюдава се лек спад
спрямо 2019г., но не може да се отчете негативна тенденция. Склонността за препоръка също е със средна оценка, попадаща в най-благоприятната част на скалата
– 8,6 от 10.
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Таблица 6:
Оценка на цялостно впечатление / склонност за препоръка
Въпрос

Мода

% от отговорилите

Как бихте оценили цялостното си впечатление от проведеното събитие по скала от 0 до 10?

10

31.1

Ще препоръчате ли посещението на подобно събитие на
приятели и познати?

10

39.3

По данните на таблица 6 се вижда разколебаване на респондентите, дали
максималната оценка 10 на двата въпроса. Отчита се спад на този процент и „изтегляне“ на отговорите към оценка 8 и 10. Цялостният анализ показва, че респондентите (публиката) стават по-критични към реализацията на проектите и имат
високи очаквания към тях.
От респондентите е потърсена информация относно мерките за ограничаване на COVID-19 по време на събитието, на което са присъствали (Фигура
19).

Бяха взети всички необходими
предпазни мерки

15%

Бяха взети предпазни мерки, но
недостатъчни

11%
50%

24%

Не бяха взети никакви предпазни
мерки
Въпросът не се отнася до
посетеното от мен събитие

Фигура 19. Взети мерки за превенция от COVID-19, %
Според 50% от анкетираните, възприетите от организатора мерки за безопасност са били достатъчни. Притеснителни са обаче отговорите на останалата
част от анкетираните – общо 35% посочват, че взетите мерки са били недоста-
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тъчни, или че изобщо не са взети такива. Организаторите действително бяха изправени пред неочаквана и дори екстремна за тях ситуация през 2020г., като неколкократно се наложи да се адаптират към изменящите се мерки, препоръчвани и
налагани от Министерство на здравеопазването и Община Варна. Динамиката на
разпространението на COVID-19 логично е затруднила част от бенефициентите
при организацията и реализирането на проектите. Въпреки това обаче, сигурността за здравето и живота на посетителите е ключова за успешното протичане
на културните мероприятия. Нивото на възприемания риск и оценката за взетите
мерки е от части субективна за всеки посетител, но осигуряването на спокойствие
и комфорт са от основно значение за крайната оценка на посетителя и желанието
му за включване в бъдещи културни мероприятия. Тъй като липсва точна и ясна
прогноза за разпространението на вируса и преодоляването на пандемичнта обстановка, тази информация от респондентите трябва да се взема предвид при следващи проектни сесии на Фонд „Култура“. В допълнение са отчетени и ефектите
на COVID-19 върху поведението на респондентите (Фигура 20) и посещаването
от тяхна страна на културни събития.

8%

Да, притеснявам се да не се заразя

7%

Не се отрази

30%

Не мога да преценя

24%

Да, във финансово отношение
31%

Да, поради отпаднали събития

Фигура 20. Ефекти от COVID-19 върху посещаването на културни събития,
%
Изключвайки ефекта на отпадналите от културния календар събития, отчетен от 7% от респондентите, общо 38% от анкетираните посочват, че пандемията
се е отразила върху склонността им да посещават културни мероприятия. Почти
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равен е делът на тези, които не отчитат промяна в посещаемостта от тяхна страна
(31%), а 25% от анкетираните все още не могат да оценят конкретен ефект от пандемията. Данните не могат да разкрият пълния ефект върху потребителското поведение, който ще нанесе COVID-19 в рамките на следващите месеци. Въпреки
това, отговорите на респондентите още веднъж поставят акцент върху нуждата от
изграждането на безопасна среда за реализация на културните проекти, която да
гарантира привличането на активната варненска публика.
На респондентите е даден възможността да отправят препоръка или коментар към организатора на събитието и/или Фонд „Култура“. Сред най-честите препоръки и коментари са тези за недостатъчна реклама и популяризация на събитията, наличието на оскъдна информация за програмата, неумение да се привлече
целевата аудитория. Друга често срещана препоръка е тази за организирането на
по-голям брой културни мероприятия – свидетелство за потенциала за бъдещо
развитие на Фонд „Култура“ и културните организации.
При провеждането на EXIT проучването на респондентите е зададен въпрос, който касае информираността на посетителите относно дейността на
Фонд “Култура” и Община Варна като партньори на проекта (Фигура 21).

Чувал съм, но не съм запознат
40%

43%

Запознат съм с дейността на Фонда
Не съм чувал

17%

Фигура 21. Информираност за дейността на фонд “Култура” към Община
Варна, %
Анализът на отговорите на този въпрос показва отрицателна тенденция.
40% от допитаните не са чували за Фонд „Култура“ и дейността му. Този процент
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е изненадващ, особено с оглед на факта, че интервютата се провеждат след края
на събитието, а бенефициентите са длъжни по договор да обявят публично подкрепата на Фонда. Сред останалите респонденти 43% са чували за Фонда, но не са
запознати с предмета на дейността му, а около 17% са запознати с принципа на
работа и финансовата подкрепа за културни мероприятия. Отчетените данни показват нуждата от по-широко публично присъствие на Фонд „Култура“ и активна
кампания за популяризиране на дейността му. Към настоящия момент, слабата
известност е знак за пропуснати имиджови ползи за Община Варна в лицето на
жителите и гостите на града.
Фигура 22 визуализира профила на анкетираните посетители спрямо местоживеенето им. Основния дял от анкетираните са жители на град Варна (89%).
Спрямо резултатите от 2019г. има ръст на посещаемостта от гости на града (7%).
Останалата част от анкетираните са временни жители на гр. Варна (4%).

4%

7%

Постоянен жител
Временен жител
Гост
89%

Фигура 22. Жител или гост сте на гр. Варна?, %
Характерният превес на постоянни жители на града е знак за силната активност на варненската публика и желанието им за посещение на културни мероприятия. Предвид ситуацията с пандемията COVID-19 именно местната публика е
ключов целеви сегмент за културните организации. Въпреки това е важно към
културния живот да се приобщават и гостите на града, особено предвид разнообразния и богат културен календар.
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1.3 Общи заключения и препоръки на база изследването в МО-

ДУЛ 3
В обобщение на проведеното изследване на културни събития по методиката EXIT проучване, могат да бъдат направени следните основни наблюдения и
препоръки:
1. През 2020г. потребителите са търсили информация най-вече в социалните мрежи и чрез онлайн канали. В допълнение са дадени негативни коментари
от част от тях за липса на достатъчна информация за проектите, програма на събитията, липса на публичност като цяло. В тази връзка акцентираме върху нуждата от засилено онлайн присъствие на културните организатори. Наблюдавана е практика за някои от проектите да бъдат оповестявани единствено чрез партньорите на събитието – препоръчваме повече активност от страна на самите бенефициенти. С оглед потребителското поведение е непрактично средства да бъдат
влагани единствено в медийни носители. Бенефициентите могат да се възползват
от платената форма на реклама в социалните мрежи, за да изпращат силно
таргетирани послания с проследима ефективност и много по-дълготраен ефект.
Подобен подход ще гарантира и по-голяма разходна ефективност по перата за популяризиране.
2. В допълнение на онлайн каналите за разпространение на информация и
предвид ниската осведоменост по отношение на Фонд „Култура“ и неговата дейност, препоръчваме да се разработи единен календар на културните проекти,
финансирани от Община Варна. Този календар би могъл да бъде разработен като
отделен уебсайт или микросайт към сайта на Община Варна и/или Фонд „Култура“. Сред функционалностите, които препоръчваме да се включат, са динамичен календар, възможност за абониране и получаване на известия, подробна информация за проекта и организатора. При интерес от широката публика календарът може да прерасне в информационен портал, който да обслужва нуждите
на Фонда и да гарантира по-висока разпознаваемост на програмата и на отделните
проекти, финансирани по нея.
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3. По повод на ефектите от пандемията COVID-19 и прогнозите за нейното
разпространение, обръщаме внимание към нуждата от адекватни мерки за безопасност по време на публичните събития. Препоръчваме на фонд „Култура“
да изисква от кандидатите план за осигуряване на безопасността на посетителите
на събитието и контрол за спазване на възприетите от Министерство на здравеопазването и Община Варна противоепидемични мерки.
4. Предвид статута на град Варна като туристическа дестинация, препоръчваме по - активно финансиране на чуждоезикови проекти, или такива, които
са насочени едновременно към българска и чуждестранна публика, както и
осигуряване на информация в публичното пространство както на български, така
и на английски език.
5. Потвърждаваме положителния ефект от включването в екипа на комисията по мониторинг на външни сътрудници. Различният профил на участниците през 2020г. предразполага посетителите на събития и повишава тяхната
склонност да се включат в провежданото изследване.
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ОБЩА ОЦЕНКА, ПРЕПОРЪКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Настоящата 2020г. и безпрецедентната ситуация с разпространението на
COVID-19 без съмение дават съществено отражение върху културния живот на
град Варна и по-конкретно дейността на Фонд „Култура“. Въпреки силно турболентната среда и неочакваните промени, както за екипа на Фонда, така и за бенефициентите по проекти и за широката варненска общественост, в рамките на няколко месеца културните организатори и Фонда показаха динамичност, гъвкавост
и адаптивност, и съвместно успяха да осигурят на града множество успешни културни събития. Краткият „прозорец“, в който се реализира културния сезон, в никакъв случай не се отрази негативно на качеството на реализираните проекти или
на интереса от страна на варненските публики.
В резултат на проведения мониторинг и на отчетените в настоящия доклад
данни и тенденции, можем да изведем някои препоръки и предложения за подобряване на бъдещата работа и реализация на проекти, финансирани по Фонда.
Предложенията ни включват както оперативни препоръки, така и насоки към
адаптирането на културните организации към средата на работа, която се установява в резултат на пандемията. Предложенията са групирани в две основни направление: препоръки към Фонд „Култура“ и препоръки към бенефициенти.

1.1 Препоръки и предложения към фонд „Култура“
Въз основа на данните и оценките набрани от бенефициенти на фонд „Култура“, както и на база проучването осъществено с помощта на таен посетител и
EXIT проучването, са изведени възможности за усъвършенстване на процедурата
по кандидатстване и ефективното изпълнение на проекти, както и идеи за осигуряването на по-голяма публичност на дейността на Фонда. Излагаме следните
предложения:
1. Насочваме вниманието на Фонд „Култура“, към стимулиране на културна дейност, насочена към деца и младежи. Считаме, че има неоползотворени
възможности за организиране на културни мероприятия за тази част от публиката
на града. В същия смисъл изказваме препоръка и за стимулиране на проекти насочени не само към българската, но и към чужда публика.
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2. Препоръчваме на Фонд „Култура“ да обмислят насърчаването на бенефициентите по отношение разработване и прилагане инструментариум за обратна
връзка от публиката. Същият да се реализира при организация на публични събития. Възможно е това да се осъществи чрез въвеждането на задължително изискване за наличие на такъв инструмент (при проектите, които предполагат публично
представяне на културния продукт).
3. Препоръчваме на Фонд „Култура“ (през 2021 г.) да удължи сроковете за
изготвяне на проектни предложения, след обявяване на процедура за кандидатстване. В настоящата препоръка изключваме неочквано възникнали ситуации и промени, независещи от Фонда (какъвто е случаят с извънредната сесия през тази календарна година).
4. Препоръчваме на Фонд „Култура“ да публикува критериите за финансиране на отделните проектни предложения или изготвяне на инструментариум,
чрез който с помощта на точки или оценки, проектните предложения да попадат
в различни диапазони на финансиране. В допълнение, при редуциране на бюджетите на конкретни проектни предложения и за отхвърлени проекти при възможност да има обосновка и препоръки за подобряването им.
5. Запазваме препоръката си от предходни години в началото на всяка година да се организират и провеждат разяснителни срещи между кандидатите за
финансиране и представители на фонд „Култура“, целящи разясняване на процедурите по кандидатстване, подбор и отчитане на проектите.
6. Препоръчваме на Фонда да изисква от кандидатите, подаващи проектни
предложения през 2021г., план за осигуряване на безопасността на посетителите
и участниците в публични събития във връзка с разпространението на COVID-19.
Препоръчваме да се насърчават бенефициентите да залагат бюджет и за контрол
за спазване на възприетите от Министерство на здравеопазването и Община Варна
противоепидемични мерки (например чрез осигуряване на охранители или допълнителни сътрудници по време на събитието).
7. Запазваме препоръката си от предходни години да се осъществява строг
контрол върху бенефициентите относно оповестяването на финансовата подкрепа
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на Фонд „Култура“, включително въвеждането на санкции при нарушения на тази
клауза от договорите за финансиране.
8. Насочваме вниманието на Фонда към слабите резултати относно разпознаваемостта на Фонда и дейността му от широката публика. Препоръчваме поактивно популяризиране, насочено не към набирането на нови проектни предложения, а към цялостно повишаване на информираността на варненската общественост за дейността и приоритетите на Фонда. Насърчаваме ги да потърсят нови
канали и средства за достигане на гражданите на Варна и да използват изградените партньорства за организирането на широка информационна кампания.
9. Препоръчваме на Фонд „Култура“ създаването, поддържането и оповестяването на единен интерактивен културен календар за проектите, финансирани
по Фонда. Подобен календар би привлякъл интереса на варненската публика, като
това ще осигури допълнителни информационно-имиджови ползи за Фонда и ще
повиши разпознаваемостта му. Съществуващият към момента портал не предоставя нужната интерктивност и възможност за сортиране на събитията.
10. Предлагаме на екипа на Фонд „Култура“ да помисли за създаването на
собствена Facebook страница, чрез която да оповестява информация както за потенциални бенефициенти, така и за широката публика, чрез споделяне на събития,
рекламни материали, новини и др. Такова присъствие в социалните мрежи ще осигури допълнителна публичност на дейноста на Фонда и ще бъде още един канал
за комуникация с бенефициентите.
11. Поздравяваме екипа на Фонд „Култура“ с проявената гъвкавост и бърза
реакция на усложнената обстановка заради пандемията от COVID-19. В
неочакваната ситуация Фондът успя да преустрои утвърдената практика за две сесии за проектни предложения и въпреки краткия културен сезон, успя да подпомогне значителен брой проекти да достигнат до варненската публика.
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1.2 Препоръки и предложения към бенефициентите по фонд „Култура“
В резултат на всички проведени изследвания и на осъществените експертни
наблюдения, можем да изведем следните препоръки към настоящите и бъдещи
бенефициенти по проектни предложения към Фонд „Култура“:
1. Подчертаваме възможността за бенефициентите да се фокусират върху
проекти насочени към младежи и деца. На база на проведените изследвания се
регистрира голям интерес именно към такива събития.
2. Насочваме вниманието на бенефициентите към активно използване на
онлайн средствата за комуникация с публиката, за сметка на медийното отразяване. Предвид резултатите от EXIT проучването, социалната мрежа Facebook се
очертава като ключов източник на информация за публиката. Съветваме културните организации да не разчитат единствено на отразяване от страна на партньорите по проекта, а да търсят и комуникационни ползи за тях самите във връзка с
бъдещата им дейност.
3. Във връзка с предходното предложение акцентираме върху активното
промотиране и изнасяне на детайлна информация за събитията и тяхната програма. Процентът не случайно попаднали на събитията посетители говори за неусвоени към момента публики, т.е. може да се търсят и нови целеви аудитории и
средства за достигане. Същевременно препоръчваме разработването на рекламни
материали, насочени към чуждоезична публика там където е необходимо и възможно, с оглед обхващане на гостите и временните жители на града.
4. Препоръчваме на бенефициентите да се обърне внимание на поставянето
на указателни знаци и табели на мястото на провеждане на присъствените събития. Това би улеснило както публиката и нейното настаняване, така и организатора като не се изискват съществени допълнителни разходи.
5. Препоръчваме на бенефициентите да не пренебрегват обратната връзка
от посетителите, а да прилагат регулярно инструментариум за нейното проследяване. Посредством данните от обратна връзка, може да се усъвършенства реализацията на бъдещи проекти, както и да се добие представа за пропуски и възможности.
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6. Потвърждаваме препоръката си за стриктно спазване на клаузата за задължително обявяване на партньорството с фонд „Култура“ по време на събитието и присъствието на логото на Община Варна в рекламните материали. Осигуряването на публичност за дейността на Фонда е гаранция за неговото бъдещо
развитие и разширяване на обхвата на неговата дейност.
7. Препоръчваме на бенефициентите да обърнат повече внимание през
предстоящите проектни сесии на осигуряването на безопасността на посетителите
и участниците в техните проекти. Във връзка с прогнозираното разпространение
на COVID-19 и за минимизиране на негативните ефекти върху посещаемостта,
съветваме темите за безопасността да бъдат застъпени и при обявяването на културните събития. От съществено значение за справянето на културния сектор с
това предизвикателство е да се осигури комфортна и сигурна за публиката среда,
за да не се отдръпнат от културния живот на града.
8. Препоръчваме фокус върху организирането на повече безплатни събития
и въвеждането на намаления за определени демографски групи от цените на билетите на културните събития. Подобна мярка ще привлече по-неплатежоспособните посетители и ще отговори на ограниченията в разполагаемия им бюджет във
връзка с икономическите ефекти от пандемията COVID-19.
9. Наблюдаваме следните положителни моменти при реализираните проектни предложения: високи оценки за събитията от страна на публиката; отлична
организация на събитията; отзивчивост към възникнали въпроси и проблеми;
спазване на програмата и графика. Поздравяваме всички бенефициенти за проявата на гъвкавост и адаптивност към промените в средата, в резултат на пандемията COVID-19.
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В заключение на проведения мониторинг на културни събития,
финансирани по фонд „Култура“ на Община Варна през 2020г. и изготвения
доклад, може да се обобщи, че финансираните и реализираните проекти са
успешни и се радват на положителна оценка от страна на публиката. Въпреки краткия културен сезон и множеството въведени противоепидемични
ограничения и мерки, които ограничиха някои аспекти на реализация на
проектите, за поредна година отчитаме отлично представяне по заложените
в изследователския инструментариум показатели. Съвместната работа на
екипа на Фонд „Култура“ и бенефициентите, както и успешно реализираните проекти, са ключ за обогатяването на културния живот на град
Варна, утвърждаването му като културна дестинация и натрупването
на трайни положителни нагласи в широката варненска общественост.
Препоръчваме на двете страни да поддържат партньорските си взаимоотношения и чрез показаната през настоящата година адаптивност да продължават да работят съвместно за развитието на културния живот на града.
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