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ВЪВЕДЕНИЕ
Културният сектор и творческите индустрии са осъзнат приоритет и засилващ
се икономически фактор в развитието на Община Варна и допринасят пряко за
подобряването на качеството на живот. Секторът има съществен принос в
икономическото развитие на града и е стимул за развитието на местния бизнес,
локалните изкуства и туризма.
Част от мисията на Фонд „Култура“ към Община Варна е да предоставя широк
спектър от финансови стимули за развитието на изкуството и културата, което
съдейства за превръщането на град Варна в един от активните културни центрове в
страната, разпознаваем на европейско равнище. Общински фонд “Култура” - Варна
съфинансира фестивали, конкурси и проекти в сферата на културата, провеждани на
територията 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 2018 г.
Мониторингът и оценката на проектите, спечелили финансиране по Фонд
„Култура“ на Община Варна за 2018 година, има за цел да измери ефекта от
финансираните

събития

по

система

от

показатели,

да

подпомогне

усъвършенстването на процедурите за подбор на културни проекти и да повиши
прозрачността при избора и финансирането на проекти по Фонд „Култура“.
Предложенията и препоръките на база на осъществения мониторинг имат за задача
да допринесат за ефективното изпълнение на задачите на Фонд „Култура“, а именно:
 Повишаване броя на културните събития в гр. Варна;
 Развитие на културния сектор и насърчаване на традиционни и модерни
творчески индустрии;
 Достигане до по-широка аудитория, проявяваща интерес към културни
събития;
 Постигане на висока степен на информираност у гражданите за дейността
на Община Варна и в частност фонд “Култура”;
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 Формиране на имидж на гр. Варна като една от културните столици на
Република България.
През 2018г. чрез фонд „Култура“ са финансирани общо 114 проектни
предложения в различни сфери на културата и изкуството. Процентното
разпределение по направления на проектите през Сесия I и II e представено на
Фигури 1 и 2.

СЕСИЯ I

Класическа музика и танц
Литература и издателства
Фолклор

0%
1%
1%
1%
1%
5%0%
3%
4%
5%
3%

Театър и кино

18%

Пътувания
Естрада, нови дарования, събори

18%
1%
39%

Джаз и мултидисциплинарни
проекти
Празници, тържества, концерти
Изложби
Компютърно производство
Приложно изкуство

Фигура 1. Проекти, спечелили финансиране по Фонд „Култура“ на Община Варна на първа
сесия по направления, %

В рамките на първа сесия са финансирани общо 56 проектни предложения
като най-голям брой от тях (39%) са в направление „Театър и кино“, следвани от
„Литература и издателства“ и „Класическа музика и танц“ с по 18%. Липсва
финансиране на проекти в направленията „Компютърно производство“ и „Културноисторическо наследство“.
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СЕСИЯ II
0%
3%2%
0%
2%
3%
4%
1%

29%

12%
5%
2%

10%
25%

2%

Класическа музика и танц
Литература и издателства
Фолклор
Театър и кино
Пътувания
Естрада, нови дарования, събори
Джаз и мултидисциплинарни проекти
Празници, тържества, концерти
Изложби
Компютърно производство
Приложно изкуство
Научна дейност
Социална дейност
Архитектура и дизайн
Културно-историческо наследство

Фигура 2. Проекти, спечелили финансиране по Фонд „Култура“ на Община Варна на втора
сесия по направления, %

Проектите, спечелили финансиране по Втора сесия на фонд „Култура“ са общо
68 като най-многобройно е направлението „Класическа музика и танц“ (29%),
последвано от „Театър и кино“ (25%). Липсват финансирани проекти в направление
„Научна дейност“, а в сферата на културно-историческо наследство е финансиран
един проект.
След обявяването на одобрените проекти, част от бенефициентите са
отказали финансиране. Причините за това са разгледани в последващия анализ.

7

Комисия по мониторинг към Фонд „Култура“ на Община Варна

Доклад „Мониторинг на проекти, финансирани по Фонд „Култура“ към Община Варна
за 2018 г.“

1 МЕТОДОЛОГИЯ
Съгласно техническото задание, мониторингът и оценката на проектите, които
се изпълняват към Фонд „Култура“ на Община Варна за 2018 г., трябва да бъдат
осъществени по метода „Мониторинг и оценка на показатели“, който

включва

разработена система от индикатори за мониторинг и оценка на ключови обществени
цели.
През месец февруари в сградата на Община Варна се проведе първата
работна среща на екипа на фонд “Култура” с Комисията по мониторинг в състав: гл.
ас. д-р Дарина Павлова, ас. докт. Пламена Паламарова и Елена Владова. На срещата
бяха обсъдени следните въпроси:
1. Специфика и проблеми при прилагане на административната процедура по
кандидатстване на проекти и отпускане на финансиране.
2. На комисията бяха предоставени за разглеждане документите на всички
одобрени и финансирани проекти за Първа сесия на 2018 г.
3. Беше взето решение да се осъществи по-строг контрол върху проекти на
бенефициенти, които кандидатстват за пръв път за финансиране,
предоставено от фонд “Култура”. В тази връзка, същите бяха наблюдавани
на всеки етап от изпълнение на проектните предложения.
4. След дискусия на възможните методи за изследване и оценка на проектите
на настоящата сесия, вкл. инструменти, публики и връзки между различните
изследвания, беше взето решение за запазване на вече тестваната и
утвърдена методология от работата на Комисията през предходните две
години.

За тази цел са проведени три изследвания, насочени към

бенефициентите по проектите и към широката публика.
5. С цел улесняване и опосредстване на процеса на полево събиране на
информация, беше взето решение към екипа да бъдат присъединени
студенти, които в ролята си на анкетьори да комуникират с посетители и
организатори на събития и да прилагат разработения инструментариум.
Прилагането

на

подобна

практика

гарантира

по-голям

обхват

и

представителност на извадката и посещенията на по-голям процент от
организираните, в резултат на финансирането, проекти. Гл. ас. д-р Дарина

8

Комисия по мониторинг към Фонд „Култура“ на Община Варна

Доклад „Мониторинг на проекти, финансирани по Фонд „Култура“ към Община Варна
за 2018 г.“
Павлова и ас. докт. Пламена Паламарова поеха ангажимента да осъществят
селекция и подбор на кадри, да организират и проведат обучителни срещи
и да разпределят и контролират задълженията на студентите.
В резултат от взетите решения, към проекта бяха привлечени студенти, които
към момента на осъществяване на мониторинга се обучават по специалност
“Маркетинг” в Икономически университет - Варна. Тяхното обучение и подготовка
гарантира умението им да работят с изследователските инструменти. Участие в
проекта по мониторинг взеха следните студенти:
1. Александра Иванова, III курс, спец. “Маркетинг”
2. Атанас Атанасов, III курс, спец. “Маркетинг”
3. Калия Йорданова, III курс, спец. “Маркетинг”
4. Огнян Паскалев, III курс, спец. “Маркетинг”
5. Свилен Дечев, III курс, спец. “Маркетинг”
На всеки от студентите бяха разпределени назначения по проекти и им бяха
предоставени баджове и таблетни устройства, с чиято помощ да проведат анкетното
проучване.

Фигура 3. Концептуален модел на методологията на мониторинг и оценка на проекти,
спечелили финансиране по Фонд „Култура“ на Община Варна
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Методологията е изградена от следните основни модули:
МОДУЛ 1: Оценка на събитие: медиен мониторинг
В рамките на този модул е извършен медиен анализ на финансираните
проекти.
МОДУЛ 2: Проучване на бенефициентите: оценка на ефективност
В този модул се включва изследване на бенефициентите по финансираните
проекти от фонд “Култура”. То 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
МОДУЛ 3: Оценка на събитие: “таен посетител”
Този 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 спомага за
съпоставка на потребителските оценки и тези на бенефициента и обогатява
инструментариума, разработен за изучаване на възприятията на широката публика.
МОДУЛ 4: Потребителско възприятие: EXIT проучване
С цел да се установят мненията на основните целеви аудитории по отношение
на проведените събития, финансирани от Фонд „Култура“ на Община Варна, е
планирано да се реализира изследване сред публиката след края на събитието, чрез
въпросник на мобилни устройства (EXIT проучване). Изследването включва следните
аспекти:
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източници на информация за съответните събития;



потребителски оценки за изпълнение, атмосфера, обстановка и

локация на реализираното събитие;


общи впечатления от събитието;



склонност към препоръка.

Комисията

взе

решение

дейностите

по

концептуалния

модел

на

методологията за мониторинг да бъдат разпределени както следва:
МОДУЛ 1: Оценка на събитие: медиен мониторинг – Елена Владова
МОДУЛ 2: Проучване на бенефициентите: оценка на ефективност - гл. ас. д-р
Дарина Павлова и ас. докт Пламена Паламарова
МОДУЛ 3: Оценка на събитие: “таен посетител” - гл. ас. д-р Дарина Павлова и
ас. докт Пламена Паламарова
МОДУЛ 4: Потребителско възприятие: EXIT проучване - гл. ас. д-р Дарина
Павлова и ас. докт Пламена Паламарова
Инструментариумът за всички дейности в представената методология е
наличен в приложенията към настоящия доклад и е описан в Таблица 1.
Таблица 1:
Инструментариум на изследванията

Наименование

Приложение

Оценка на проведено събитие: организатор

3

Оценка на проведено събитие: „таен“ посетител

4

Въпросник за Exit проучване

5

Всички въпросници и чек листи са тествани и коригирани, за да се избегнат
всички възможни потенциални грешки на измерването и администрирането на
проучванията. След верификацията въпросниците за Модул 2 и Модул 3 бяха
въведени в платформата за онлайн проучвания LimeSurvey, а за Модул 4 в
платформата за мобилни изследвания Surveo.
Списък на одобрените проекти, обект на мониторинг в настоящия доклад е
представен в Приложение 1 и 2.
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2 МОДУЛ 1: ОЦЕНКА НА СЪБИТИЕ: МЕДИЕН МОНИТОРИНГ
Събитията и проектите, подкрепени от Фонд “Култура“ на Община Варна по
традиция могат да се разделят на 2 основни групи: по-крупни прояви, някои от които
вече традиционни фестивали, конкурси и други и краткосрочно провеждащи се
събития, реализиращи се от малък екип от хора и индивидуални проекти. При
отразяването в медиите на културните събития продължава тенденцията тяхната
разгласа да се прави чрез предварителни информации, които най-често се
публикуват почти навсякъде в един и същ вид, тъй като се изпращат от
организаторите на събитията и поради все по-голямата липса на медии, в които
културата присъства като водеща тема. Изключение от това правят БНР Радио Варна
и БНТ Варна, които са най-често срещаните медийни партньори на различни събития.
Голяма част от самите организатори на събития споделят, че за да реализират
проектите си при редуциране на бюджета съкращават този за медийна реклама, а в
други случаи отсъства PR професионалист, който някои организатори не считат за
необходим. Поради това някои проекти на ниво незаслужено за качеството си имат
малка популярност. Това донякъде се компенсира с популяризация в социалните
медии, най-често Facebook и Instagram, където могат да се използват и техните
безплатни опции. Като цяло сред проектите, подкрепени от Фонд „Култура“, се
забелязва тяхното разнообразие, увеличаване на броя на събития с амбицията да си
извоюват традиционно финансиране като фестивали от Община Варна, по-големият
брой проекти, посветени на архитектура и екстериорна реализация и малкият брой
кандидатстващи автори за финансиране на литературно творчество. Финансираните
тази година автори не организират премиери на издадените книги – нещо, което бе
изискване предходни години. Всичко това създава погрешното впечатление, че във
Варна няма достатъчно пишещи, които създават качествена литературна продукция.
Единствената

книга,

представена

чрез

публично

разгласена

премиера,

е

„Пристрастно. Театърът на Варна“ от Виолета Тончева (издателство „ФИЛ“).
Сравнително малък е и броят на събитията, насочени конкретно към деца и ученици.
Крупни традиционни за Варна прояви
Международният театрален фестивал по традиция ежегодно предлага
програма на високо ниво в 4 модула, радва се на интерес от страна на зрители и е
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добре отразен в медиите в национален мащаб благодарение и на програмата
„Световен театър в София“, която представя чуждите спектакли, включени в
програмата на фестивала във Варна. В рамките на театралния фестивал традиционно
се провежда и тематична театрална конференция/дискусия, като на 26-ото издание
на нея гостуваха повече чужди гости – театроведи, директори на театри,
програматори на фестивали, в сравнение с други години. В програмата на фестивала
се забелязва увеличаване на броя на спектаклите, които могат да се определят като
мултижанрови и на границата на различни изкуства в международната селекция, в
паралелната програма и в програма „Шоукейс“, което е световна тенденция в
сценичните изкуства изобщо. Това допълнително отваря театралния фестивал към
още и друг тип зрители.
Интервю с Тамаш Яшай, унгарски театрален критик
https://urban-mag.com/%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%88%D1%8F%D1%88%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F.html
Интервю с Николай Йорданов от Фондация „Виафест“, организатор на
фестивала
https://urban-mag.com/%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB.html
Интервю с Виржи Баржоне, танцьорка във френската трупа „Адриен М. & Клер
Б.“
https://urban-mag.com/%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8.html
Международният балетен конкурс е сред събитията, провеждащи се във
Варна, с изградена специфична публика и популярност по цял свят. Конкурсът
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визуално се свързва по света със сцената на Летния театър, превърнал се в негова
емблема. Една от участничките тази година, американската балерина Ханна Манка,
бе публикувала малко след пристигането си във Варна в Instagram профила си снимка
на Летния театър с коментар, че да стъпи на тази сцена е била нейна мечта от ранна
детска възраст. Поради лошите метеорологични условия тази година провеждането
на 28-ото издание на конкурса бе нееднократно осуетено и се наложи на няколко
пъти сливането на 2 конкурсни вечери в една и провеждането на една състезателна
вечер до 4-5 часа сутринта. Това попречи и на публиката, и на самите участници.
Огромен плюс за вече изградения авторитет на Международния балетен конкурс и
на Варна ще бъде да се помисли за вариант, в който Летният театър да може да се
превръща в закрито пространство с помощта на подвижна конструкция.
Патрик Дюпон, гост на 28-ото издание на конкурса
https://urban-mag.com/%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B4%D1%8E%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.html
Интервю с американската балерина Аманда Роуз Хол
https://urban-mag.com/%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%B7-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0.html
Интервю с Русалия Кирова по повод съпътстващата изложба на тема балет на
Димитър Киров
https://urban-mag.com/%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BF.html
Международният джаз фестивал тази година бе редуциран в 2 дни, но с много
качествена програма първия ден. Джаз фестивалът във Варна има изградена
аудитория поради качеството на предлаганата музика, което го отличава от други
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подобни форуми в страната, но не се отразява пълноценно в медиите заради
недостатъчната му предварителна разгласа.
Други музикални събития
Като

добра

традиция

във

Варна

се

очертава

отбелязването

на

Международния ден на джаза и организираните по този повод Джаз дни.
https://urbanmag.com/%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%
D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B7%D0%B0-2018%D0%B2%D1%8A%D0%B2-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0.html
И двата концерта през април в 2 различни зали имаха достатъчно публика,
като залата на Дома на флота за първия концерт не бе достатъчна като капацитет да
побере желаещите да присъстват. Организаторите залагат и на малък образователен
момент, прожектирайки видеота, посветени на някои музиканти, чиято музика
представят, което може да се заложи в тяхната концепция и ще привлича още повече
млади зрители.
„Новите сега“ (New Music Now) е ново за Варна събитие, организирано
съвместно от клуб „Ментол“ и лейбъла Homeovox Music с цел да се представят
български инди изпълнители. Първото издание на двудневното събитие в края на
август се радваше на публика, защото в разработените музикални клубове по-рядко
се дава професионална сцена за изява на млади български инди певци и групи.
https://urban-mag.com/new-music-now-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0.html
Клуб „Ментол“ е домакин и на фестивала BraZZobraZZie, посветен на медните
духови инструменти, който вече има традиции и публика в рамките на целогодишния
музикален календар от събития във Варна.
Международният музикален фестивал „Откритие“, който като 27-о издание се
проведе с основна програма от 2 концерта, не изгуби от вече изградената си през
годините публика, предлагайки качествена музика на живо: акустичен рок концерт на
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групите „Ренегат“, Headmaster и концерт на джаз певицата Александрина Симеон.
https://urban-mag.com/%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5.html
Фондация „Откритие“ е организатор и на фестивала за детскa песен „Златни
искри”, с успешно 6-о издание през 2018 г. Този фестивал е сред малкото, които
популяризират музикалното творчество на съвременни автори за деца.
„Export/Import Jazz“ или Jazz Migration е нова музикална инициатива на
Фондация „Арт офис“, която представи във Варна джаз пианисти, някои за първи път
в

града.

http://urban-mag.com/%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0-

%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81.html
И трите концерта, които се проведоха и в Бургас, имаха публика от почитатели
на този музикален жанр.
Мултижанровият фестивал „Радар“ за 5 издания си изгради аудитория и е
намерил подходящо място за провеждане – на тавана и във вътрешния двор на
Градската художествена галерия. Концертите са специфични, някои се доближават
до камерни, което позволява на организаторите да потърсят повече възможности да
достигнат до нишова аудитория.
Като добра традиция за Варна се очертава Международният флейтов конкурс
с 3-о издание през 2018 г.
Филмови събития
Забелязва се увеличаване на филмовите фестивали, подкрепяни от Община
Варна. С изключение на София филм фест във Варна в края на март и Международния
кинофестивал „Карантината“ (средата на юли), с 4-о издание през 2018 г. и вече
изградена аудитория, всички останали филмови фестивали са концентрирани в
периода от края на август до края на ноември (последното подобно събитие е
Киномания, което не се подкрепя от Фонд „Култура“). Концентрирането на филмови
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събития в посочения период от годината води до пренасищане на публиката от тях за
конкретен период от време за сметка на отсъствието им от културния календар през
останалото време.
„Любовта е лудост“ (провеждан в края на август - началото на септември) е
фестивал, свързван с Варна, който все повече се стреми да преобрази концепцията
си, привличайки млада публика с паралелен конкурс за най-добър филм, избиран от
младежко жури и няколко конкурса в рамките на фестивала за младежи. Може да се
каже, че фестивалът вече има свои приятели и сред кино творците по света, които с
удоволствие се завръщат, след като вече са участвали един път.
Интервю с португалския режисьор Луиш Диого
http://urban-mag.com/%D0%BB%D1%83%D0%B8%D1%88%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B0%D0%B7-%D1%81%D1%8A%D0%BC%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%
82%D0%BE.html
Интервю с турската режисьорка Чийдем Сезгин
http://urban-mag.com/%D1%87%D0%B8%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE.html
Световен фестивал на анимационния филм (средата на септември) е
недостатъчно популяризиран и съответно непосещаван, въпреки чудесната си
програма.
„Златна роза“ (36-о издание в края на септември – началото на октомври) не
събра достатъчно публика на последното си издание, но предложи за първи път
паралелна съпътстваща програма от балкански копродукции, към която имаше
интерес.
Интервю с румънския режисьор Паул Негоеску
http://urban-mag.com/%D0%BF%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83-
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%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%8A%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F.html
Към филмовите фестивали се причисляват Международният фестивал на
червенокръстките и здравни филми (4-7 октомври като Академия и паралелни
прожекции) и инициативата Лятно кино в квартала с прожекции на открито.
СинеЛибри (11-24 октомври) е филмов фестивал, който не за първи път се
провежда във Варна, но за първи път се подпомага финансово от Фонд „Култура“ ,
Фестивалът включваше прожекции на филми, но липсваха срещи с някои от гостите
на фестивала – писатели и режисьори, които се представят в София.
В областта на киното трябва да се отбележи постигнатото от Мирослава
Арнаудова и екипът на „4 Friends Studio“ с двете куклени анимации „Вълшебното
копче“ и „Тайната на Пипин“ (вторият епизод подкрепен през 2018 г.). Това са
единствените анимационни филми, произведени през последните години във Варна.
Пилотно представяне на новия епизод и героите от филмите
http://urban-mag.com/%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8A%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B5.html
Архитектурни и екстериорни събития в различни жанрове
Този тип събития имат публика , провеждат се на открито като дискусионни
форуми засягат важни теми, свързани с бъдещето на градската среда на Варна. Към
последните могат да се причислят Архитектурните срещи, организирани от Камара
на архитектите в България – регионална колегия Варна, и група „Ре-аниматори“.
Интервю с арх. Чавдара Николова за цикъла Архитектурни срещи
http://urban-mag.com/%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%
B8-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B8.html
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Интервю с италианския архитект Пиетро Галиано, гост на Архитектурни срещи
с лекция на тема адаптиране на паметниците от времето на тоталитаризма
http://urban-mag.com/%D0%BF%D0%B8%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5-%D0%B4%D0%B0.html
Към архитектурните проекти спада инициативата на арх. Десислава Христова
за преобразяване в ново културно пространство на бившето кино „Първи май“ в
сградата на Народно читалище „Просвета -1927г.“ в квартал „Аспарухово“. Проектът
е в процес на реализация и с тенденция да се развива в бъдеще.
Инсталацията „Оранжерия за мисли“ на Велина Гребенска бе реализирана
първоначално до входа на Морската градина, след което пренесена в двора на
Градската художествена галерия и обект на изложба в отдел „Изкуство“ на РБ
„Пенчо Славейков“. Инсталацията синтезира визуални изкуства и литература чрез
използване на цитати и привлече много публика, включително деца.
Интервю с Велина Гребенска
http://urban-mag.com/%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8.html
Към успешните екстериорни събиития могат да причислят инициативата
„Спирка за разкази“ на Сдружение „Кашалот“, които разнообразиха вида на няколко
спирки във Варна с поставянето на кратки разкази вместо реклами на обичайните за
това места и инициативата „Симфонични концерти край пеещия фонтан“, също
събрали много публика.
Визуални изкуства
В областта на визуалните изкуства внимание заслужава Фестивалът на
дигиталните изкуства Futuro, създаден във Варна, който все повече привлича на
всяко свое издание публика от различни градове от страната. Това са млади
художници, график дизайнери, аниматори, заинтересовани да научат нещо от
19

Комисия по мониторинг към Фонд „Култура“ на Община Варна

Доклад „Мониторинг на проекти, финансирани по Фонд „Култура“ към Община Варна
за 2018 г.“
гостуващите артисти, които работят за популярни по цял свят видео игри и филмови
продукции. Сред гостите на 4-ото издание тази година бе и артистичният директор
на Dreamworks Animation Кристоф Лотрет
Интервю с Кристоф Лотрет
http://urban-mag.com/%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%89.html
Интервю с Бастиен Гриве и Джесика Росийе, художници от Швейцария и гости
на Futuro
http://urban-mag.com/%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B5%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8.html
„Две равно на едно“ – проект на Contemporary Space, подкрепен от Фонд
„Култура“, представи в единствената засега галерия във Варна, специализирана в
съвременно изкуство, няколко нови артистични колаборации. Това са проектите на
Боряна Петкова и Андре Сер-Милан - „Писано (не)казано“; на Владислав Георгиев и
Иван Паскалев – „Lucky” и на Борис Мисирков и Георги Богданов – „Ловни трофеи“.
Интервю с Боряна Петкова и Андре Сер-Милан
http://urban-mag.com/%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0.html
В областта на визуалните изкуства може да се отбележи и 3-ото издание на
Международния екслибрис конкурс, организиран от Галерия „Ларго“, макар че
Русенската библиотека организира Международен конкурс за екслибрис за 14-и път
през 2018 г., а Галерия Le Papillon във Варна от 11 години организира международна
изложба, посветена на малката графика и екслибрис.
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Събития, определени като фестивали, включени в културния календара на
Варна след първото им провеждане в рамките на Европейска младежка столица
Международният литературен фестивал „ВарнаЛит“ бе проведен за първи път
през 2017 г. и обявен за фестивал, посветен на литературата за деца. В този дух
избраният времеви период от края на май и началото на юни бе логичен. Второто
издание на фестивала показа, че той не разчита само на автори, които пишат за деца.
Драматургичен фестивал From Page to Stage с второ издание през 2018 г. Няма
официална страница , има профил във Фейсбук. Като фестивал, по време на който се
провеждат ателиета за драматургично писане, не става ясно създадените от младите
участници текстове как получават публичност. Във второто издание през 2018 г. като
гости (водещи на ателиетата) и за среща с публика бяха поканени част от
създателите на няколко български филма, които многократно са представяни по
различни поводи, предимно филмови, във Варна: Ивайло Христов („Каръци“),
Стефан

Денолюбов

(„Докато

Ая

спеше“,

„Слава“),

(„Маймуна“).
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3

МОДУЛ 2: ПРОУЧВАНЕ
ЕФЕКТИВНОСТ

НА

БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ:

ОЦЕНКА

НА

3.1 Методика
Инструментът на изследване на културни събития, насочен към впечатленията
на организаторите, е разработен на базата на въпросника “Таен посетител”, като е
допълнен с въпроси, целящи събирането на по-детайлна информация. Въпросите са
разделени тематично в следните блокове:


Блок А. Обща информация за събитието - освен наименование на посетеното
събитие, дата, час и място на провеждане, вид на достъп, се изисква
информация относно предходни издания на проекта, брой наети лица и вида
на взаимоотношенията - трудови, доброволчески, стажантски, основна целева
аудитория;



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;



Блок C. Публика на събитието - оценка на реакциите и настроенията на
публиките, вкл. преобладаваща възраст на посетителите, методи за обратна
връзка, използвани от организатора, информационна осигуреност на други
езици;



Блок D. Партньорства - включва въпроси относно използваните рекламни
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”.
Изследването се проведе чрез онлайн системата за изследвания LimeSurvey

през целия период на реализиране на проектите. Въпросникът беше разпратен чрез
email до всички бенефициенти и достъпен на сайта на фонд „Култура“. 45
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бенефициенти са попълнили въпросника в рамките на поставения срок. Редно е да
се отбележи, че изготвения доклад е към 01.12.2018г. 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.

3.2 Резултати
На база попълнените от бенефициентите въпросници (Приложение 6) могат да
бъдат изведени обобщаващи графики за събитията, финансирани по фонд “Култура”
за 2018г. 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 6.
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. Въз основа на отговорите на респондентите за посочените
локации прави впечатление, че повече от 50% от публичните събития са се провели в
зали на читалища, театри, Градска художествена галерия, арт салони, концертни
зали, ориентирани предимно в централните части на града, лесно достъпни за
публиката. Останалите събития са се провели в свободни за посетителите зони като
Морска градина, парка в Аспарухово и други, а отделни събития са организирани в
заведения. По отношение на достъпа до събитията, близо 67% са със свободен вход,
10% са с платен, а 5% са с покани. Фактът, че болшинството от събитията са със
свободен вход прави културния живот на Варна достъпен за по-широка публика.
На въпроса относно целевата аудитория на финансираните проекти,
респондентите посочват хората в активна възраст (57%), а 33% от проектите са
ориентирани към младежи (Фигура 4). Събитията са балансирано разпределени
между различните анализирани публики. Прави впечатление малкия брой събития,
насочени към деца. На тази база е препоръчително в следващи сесии да се
стимулират събития и проекти, насочени към детска публика, за да се възпита
отношение и интерес към различните форми на изкуството.

23

Комисия по мониторинг към Фонд „Култура“ на Община Варна

Доклад „Мониторинг на проекти, финансирани по Фонд „Култура“ към Община Варна
за 2018 г.“

10%

Младежи (13-25 години)
33%

Хора в активна възраст (26-60
години)
Деца (0-12 години)

57%

Фигура 4: Към каква публика е насочен проектът?

По отношение на организацията на събитията и привлечените към процеса
участници, се наблюдава превес на лицата ангажирани в договорни отношения
(Фигура 5). Наблюдава се значителен ръст спрямо предходните две години на
участниците, сключили официален договор. И тази година прави впечатление
участието на голям брой доброволци и стажанти при реализацията на проектите.

34%
30%
23%

13%

ТРУДОВ ДОГОВОР

ГРАЖДАНСКИ
ДОГОВОР

ДОБРОВОЛЦИ

СТАЖАНТИ

Фигура 5. Брой участници, включени в реализацията на проекта
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Бенефициентите категорично отчитат ефективно пропускане на посетители на
входа на залата или локацията, в т.ч. организиране на транспорт за посетители,
планиране на достатъчно време за допускане в зала, осигуряване на лица,
отоговарящи за пропускателния режим. Посочва се достатъчно наличие на
указателни табели или липсата на необходимост от такива, от срана на
бенефициентите.
Мненията на бенефициентите по отношение на залите и помещенията, които
се наемат за реализация на проектите, са предимно положителни. Част от
респондентите споделят, че в града няма подходящи локации за провеждане
например на танцувални събития с повече от 220 посетители, което е предпоставка
за изграждане на нови и реновиране на съществуващите зали.
Отговорите на бенефициентите показват спазване на обявената тематика на
проектите и спазване на обявената програма (въпреки отделни технически
затруднения и закъснения).
Организаторите отбелязват висока посещаемост на събитията, като повечето
отчитат запълване на почти 100% от капацитета на локацията. Част от бенефициентите
отчитат по-голяма посещаемост от предвиденото и нуждата от осигуряването на
допълнителни места. За проектите, които се провеждат традиционно, се отбелязва
ръст на посещаемостта, което показва устойчивост на проекта и е доказателство за
ефективността на финансирането им от фонд „Култура“.
Анкетираните бенефициенти не регистрират проблеми по отношение на
справянето на организаторския екип с проблеми и оплаквания (Фигура 6). Почти
всички анкетирани организатори отбелязват, че задачите на екипа и помощния
персонал са били предварително разпределени и по време на самото събитие не са
възникнали проблеми. Бенефициентите дават висока оценка на екипа, с който са
работили и коментират точността при изготвянето и изпълнението на техническите
планове и графици за реализиране на мероприятията. Висока е и оценката на
реакциите на екипа при възникналите проблеми.
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14% 0%

Да

Не се отнася

86%

Не

Фигура 6. Беше ли организационният екип на разположение за въпроси и оплаквания от
посетителите?

По отношение на охраната на мястото на събитието (Фигура 7), 45% от
бенефициентите отбелязват, че са наели охрана за съответното мероприятие, а
останалата част са отбелязали, че събитието не е изисквало такава, или че наетото
помещение е било с подсигурена охрана.

Да

22%
45%

33%

Не се отнася

Не

Фигура 7. Беше ли осигурена охрана на събитието?

Таблица 2 показва средната оценка на реакцията на публиките според
организатора. Дадени са предимно високи оценки на потребителските реакции средноаритметичната оценка е 4.95 от 5, показваща ръст спрямо 2017г. Посочените
данни свидетелстват за удовлетвореността на бенефициентите от интереса и
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оценката на публиката за проведеното мероприятие. Това се потвърждава и от
отговорите на организаторите по отношение на посещаемостта. Всички допитани
твърдят, че посетителите са останали до края на организираното събитие.
Таблица 2:
Как оценявате общата реакция на публиката (интерес, внимание)?

Средна оценка
1

Процент от респондетите
(организатори)

Изключително негативна реакция

0.00

2 По-скоро негативна реакция

0.00

3 Безразличие

0.00

4 По-скоро позитивна реакция

4.76

5 Изключително позитивна реакция

95.24

В сравнение с 2017г., се наблюдава спад при употребата на инструменти и
средства за измерване на обратна връзка от публиката (Фигура 8). Едва 15% посочват
използването на разработен инструментариум (писмена анкета и интервюта). 50% от
бенефициентите посочват, че като източник на обратна връзка са използвали
дискусии, отзиви в социални мрежи, лични контакти. Тревожен сигнал е, че около 36%
не търсят обратна връзка от аудиторията. Използването на каквато и да е форма на
обратна връзка предоставя ценна информация за организатора за силните и слабите
страни на проекта и дава насоки за бъдещото му развитие. Резултатите от
инструмента за обратна връзка от публиката трябва да бъде задължителен елемент
при отчета на бенефициентите.
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Писмена анкета
5%

9%

Интервюта

50%

Не е използван метод за
обратна връзка

36%

Друго

Фигура 8. Беше ли използван метод за обратна връзка с публиката и какъв?, %

По отношение на медийното отразяване на финансираните по фонд “Култура”
събития се отчита равнопоставеност при използването на онлайн и офлайн канали за
комуникация. При електронните канали са отчетени социални мрежи, уебсайтове и
новинарски сайтове, e-mail маркетинг, а при офлайн рекламните средства се
посочват печатни средства (плакати, флаери, брошури и пр.), радио, интервюта в
телевизии.

Прави

впечатление

организирането

на

пресконференции

преди

събитието. Подбраните канали съответстват на основните целеви аудитории и са
предпоставка за ефективност при комуникирането на събитията. Основните медийни
партньори на проведените мероприятия са БНТ, БНТ 2, БНР, Радио Варна, ТВ Варна,
ТВ Черно море и други местни сайтове и печатни издания.
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.
Отзивите на бенефициентите по отношение на съвместната работа с фонд
“Култура” са преобладаващо положителни. Организаторите изказват благодарност
за подкрепата, посочват отстранени проблеми от предходни сесии, коректни
отношения, професионализъм и добра комуникация с екипа на Общината. Откроени
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са следните препоръки: съкращаване на периода за разглеждане на проектите,
съкращаване на времето за превод на субсидията, да се изготвят обосновки за
нанесените корекции по бюджетите, по-прозрачна процедура за оценяване на
проектите, по-широко обявяване на резултати от класиранията (директна
комуникация чрез e-mail или телефон), удължен срок за подаване на проектни
предложения.

3.3 Общи заключения и препоръки:
В резултат на проведеното изследване на бенефициентите и получената от тях
информация могат да бъдат изказани следните основни наблюдения и препоръки:
1. На база събраните и анализирани данни от бенефициентите, препоръчваме
въвеждане в бюджета на перо за допустим разход за наем на зала
(помещение) за провеждане на мероприятията по проектите, ако не е налично
такова. Размерът на перото следва да бъде съобразен с пазарните условия и
цените на подобни помещения в град Варна. С оглед на финансирането на все
по-мащабни проекти е редно да се обърне внимание към осигуряване на зали
с подходящ капацитет.
2. Във връзка с наблюдаваната тенденция за привличане на участници в
реализация на проектите, които са в договорни отношения с организатора,
препоръчваме

да

се

прецизира

сумата

на

допустими

разходи

за

възнаграждения.
3. Наблюдаваният спад на интереса към мненията и впечатленията на публиката
и липсата на инструмент за обратна връзка са тревожна тенденция.
Препоръчваме да има изискване към бенефициента за въвеждане на
инструмент за обратна връзка, препоръки и коментари, с цел подобряване на
бъдещите проекти.
4. С оглед анализираните данни за бенефициенти, препоръчваме да се удължи
срокът за кандидатстване за финансиране по фонд „Култура“, след обявяване
на процедурата. Отчита се, че част от потенциалните бенефициенти не успяват
да изготвят проектни предложения в дефинирания срок.
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5. Резултатите

от

изследването

показват

желанието

на

потенциалните

бенефициенти за по-кратък срок за разглеждане и оценяване на проектните
предложения. Същите желаят да бъдат лично информирани за статуса на
проектите си.
6. Препоръчваме публично обявяване на критериалната система за оценяване на
проектните предложения, предварително обявяване на приоритетните
направления на Фонда за съответната година и предоставянето на подробна
обосновка на бенефициентите при нанасяне на корекции по предложенията (в
т.ч. корекции по бюджетите).
7. В хода на работа с бенефициентите се установи, че има забавяния при
превеждането на субсидията от фонд „Култура“, което води до затруднения
при реализацията на проектните предложения и до откази на бенефициенти от
реализация на плануваните мероприятия.
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4

МОДУЛ 3: ОЦЕНКА НА СЪБИТИЕ: “ТАЕН ПОСЕТИТЕЛ”
4.1 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”, беше 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 наблюденията 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;



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 рекламни
материали, изричното посочване на Фонд “Култура” и Община Варна като
партньори и спонсори.
Изследването се проведе чрез онлайн системата за изследвания LimeSurvey.

Общо 41 наблюдения от експерти са осъществени в рамките на месеците март –
ноември 2018 година.
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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”.

4.2 Резултати
На основа на попълнените от експертите въпросници са направени
обобщаващи графики за събитията, финансирани по фонд “Култура” за 2018 г.
Детайлно представяне на резултатите от проучването е дадено в Приложение 7.
Резултатите са представени по-долу с анализ по структурата и логичната
последователност на използвания въпросник.
Организация на събитието
Фигура

9

представя

процентното

разпределение

на

формата

на

пропускателен режим на посетените събития, като 69% от тях са със свободен вход.
Резултатите показват силна ориентираност към публиката и същевременно отговаря
на заявеното от организаторите.
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3%

Свободен вход

1%

27%

Платен вход/билет

69%

Покани
Друго

Фигура 9. Пропускателен режим на събитията, %

В резултат на свободния достъп, по-голямата част от събитията са с ефективно
организиран пропускателен режим (64%). Резултатът обаче се разминава с
посоченото от бенефициентите и може да бъде отправена препоръка към
организаторите на събития за по-голямо внимание към екипа на входа на локацията.
Фигура 10 визуализира наблюденията по отношение на правилното
обозначаване на събитийното пространство.

Да

20%
34%

Не

46%

Не се отнася

Фигура 10. Наличие на указателни знаци на събитията, %

Преобладаващата част от събитията получават отрицателна оценка от
експертите (46%). Коментарите отчитат липса на обозначителни знаци, което
свидетелства за затруднения на посетителите при ориентиране. Резултатът се
разминава с този, посочен от бенефициентите, които считат указателните знаци за
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достатъчни или ненужни. Подобна тенденция е отчетена при мониторинга на
проектите от 2017г., и е предпоставка за повторна препоръка към организаторите за
по-ефективно обозначаване и насочване към събитието.
По отношение на организацията на събитийното пространство, експертите
отчитат добра организация, както и съобразяване на залите с типа културна дейност
и очакваната посещаемост.
Подобни резултати се регистрират от експертите и при оценка на спазването
на събитийната програма (Фигура 11). При 85% от отговорите се отчита спазване на
предварително обявената програма с точност. Това потвърждава данните, получени
от бенефициентите.

5%

10%

Да

Не
85%

Не се отнася

Фигура 11. Спазена ли бе програмата на събитието?, %

Фигура 12 изобразява становището на експертите по отношение на
тематичното

съдържание

на

посетеното

събитие

и

удовлетворяване

на

афишираната тематика. Тенденцията е за добре организирани тематично събития и
спазване на предварително подадените проекти и изнесената в медийното
пространство информация.

34

Комисия по мониторинг към Фонд „Култура“ на Община Варна

Доклад „Мониторинг на проекти, финансирани по Фонд „Култура“ към Община Варна
за 2018 г.“

12%

Да

3%

Не
85%

Не се отнася

Фигура 12. Подтемите на събитието отговаряха ли на общата тема и надслов?, %

В контекста на добре организираните тематични програми е и високата
посещаемост на събитията, регистрирана от експертите. При по-голямата част от
посетените мероприятия се отбелязва близка и над максималната посещаемост (за
съответната зала или локация).

Да
34%
54%
12%

Не

Не се отнася

Фигура 13. Беше ли организационният екип на разположение за въпроси и оплаквания от
посетителите?

Удовлетвореността на експертите по отношение на организационния екип на
мястото на събитието е висока (54%). Потвърждава се заявеното от организаторите,
че екипът зад събитието е бил отзивчив и е реагирал адекватно при запитвания и
проблеми.
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Да

27%
44%

Не се отнася

29%

Не

Фигура 14. Беше ли осигурена охрана на събитието?

На въпроса за осигуряването на сигурността на събитието, „тайните“
посетители заявяват, че при 44% от посетените събития охрана не е била осигурена.
Резултатите при отчитане на възрастта на аудиторията се припокриват с тези,
посочени от възложителя. Резултатите показват, че планираните проекти са с
коректно зададена целева аудитория и са успели да я привлекат. Най-многобройни
остават проектите, предвидени за хората в активна възраст (26-60 години), което е в
унисон със стратегията на Община Варна и в частност фонд “Култура“.

3%4%

17%

Младежи (13-25 години)
Хора в активна възраст (26-60
години)
Деца (0-12 години)

76%

Възрастни (60+ години)

Фигура 15. На каква възраст беше преобладаващата публика на събитието?

Таблица 3 показва средната оценка на реакцията на публиките според
тайните посетители. Реакциите на публиката са изключително позитивни – средната
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оценка възлиза на 4,12 от максимална 5, което свидетелства за успеха на
реализираните проекти. Оценката е сходна и със самооценката на бенефициентите,
което онагледява нуждата на публиката от подобни проекти.
Таблица 3:
Как оценявате общата реакция на публиката (интерес, внимание)?

Средна оценка
1

Процент от респондентите („тайни“
посетители)

Изключително негативна реакция

2.44

2 По-скоро негативна реакция

4.88

3 Безразличие

12.20

4 По-скоро позитивна реакция

39.02

5 Изключително позитивна реакция

41.46

Както отчитат и бенефициентите, посетителите са запазили своя интерес към
мероприятието и са останали до неговия край (76% от посетените събития).
Около 90% от посетените събития не са прилагали форма за обратна връзка с
публиката. Този процент е значително по-висок спрямо предходния период,
потвърждава се пропусната възможност за събиране на ценна информация директно
от “потребителя” на мероприятието. В единични случаи са посочени инструменти
като анкета и дискусии с публиката, но те са крайно недостатъчни за реалистичното
оценяване на успеха на проекта.

37

Комисия по мониторинг към Фонд „Култура“ на Община Варна

Доклад „Мониторинг на проекти, финансирани по Фонд „Култура“ към Община Варна
за 2018 г.“

5% 5%
0%

Писмена анкета
Интервю
Не е използван метод за обратна
връзка

90%

Друго

Фигура 16. По Ваши наблюдения, използван ли беше метод за обратна връзка с публиката и
какъв?

Резултатите по отношение на достъпността на проекта за чужденци показват,
че почти половината от посетените събития не предлагат материали и информация
на чужд език (Фигура 17), отрицателна тенденция, която се запазва от предходната
2017г.

24%

27%

Да

Не
49%

Не се отнася

Фигура 17. Събитието беше ли достъпно за чужденци (имаше ли информация на английски
език)?

По време на организираните събития на посетителите са били предоставени
брошури и плакати като рекламни носители. От експертите не са отчетени други
форми на комуникация с публиката.
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В рамките на 59% от събитията, Община Варна и фонд “Култура” са били
споменати и представени като спонсори и партньори на организатора, като тези
резултати бележат известен спад на комуникациите по адрес на Фонда спрямо
проектите от предходната 2017г. 31% от подложените на мониторинг бенефициенти
не са обявили своето финансиране по Фонда. Това е значително разминаване с
отговорите на бенефициентите и се налага заключението, че или не е обърнато
достатъчно внимание на спонсора (в т.ч. са избрани неефективни средства за
комуникация), или не са изпълнили своите задължения по договора за финансиране.

10%

Да
31%

59%

Не

Не се отнася

Фигура 18. По време на събитието Община Варна и фонд „Култура“ бяха ли обявени като
спонсори?

4.3 Общи заключения и препоръки:
В резултат на проведеното изследване на културни събития по методиката
“таен” посетител могат да бъдат изказани следните основни наблюдения и
препоръки:
1. На база данните, събрани от „тайните“ посещения на мероприятия,
препоръчваме бенефициентите да обърнат повече внимание на указателните
(насочващи и информационни) табели, поставени в събитийното пространство
с цел по-лесна ориентация на посетителите.
2. Въз основа на събраните данни за осигуряването на безопасността на
проведените събития, вниманието на бенефициентите може да се фокусира
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върху наемането на специализирана охрана за по-мащабните и масови
събития.
3. Изискването за прилагане на форма за обратна връзка от посетителите на
събитието е препоръчително за всички бенефициенти, с оглед получаването
на информация за силните и слаби страни на осъществения проект.
4. Предвид прираста на чуждестранните туристи във Варна през последните
няколко години, е препоръчително разработването на проекти, ориентирани
не само към местното население, но и гостите на града. Изработката на
рекламни и информационни материали на чужд език би привлякла и тази
аудитория. Подобен подход би резултирал в положителни имиджови ползи за
Община Варна и нейното устойчиво развитие като културен център.
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5

МОДУЛ 4: ПОТРЕБИТЕЛСКО ВЪЗПРИЯТИЕ: EXIT ПРОУЧВАНЕ
5.1 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.
Разработеният въпросник за EXIT проучване се състои от осем затворени
въпроса, като обемът и формата са подбрани с оглед бързото и лесно попълване от
страна на анкетирания. Събира се информация 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.
Изследването се проведе чрез мобилната платформа за изследвания Surveo.
За целта, разработеният въпросник беше транслиран в лесна и достъпна за
попълване форма (с пиктограми и слайдъри), а самото попълване на въпросника
става на таблет. Проведени са общо 320 анкети в рамките на различни събития в
рамките на месеците март - ноември.
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5.2 Резултати
На

база

попълнените

анкети

е

генерирана

обобщена

оценка

на

потребителските възприятия относно събития, финансирани по фонд “Култура” за
2018 г. Детайлно представяне на резултатите от проучването е дадено в Приложение
8. Резултатите са представени по-долу с анализ, следващ структурата и логичната
последователност на инструмента на изследването.
Таблица 4:
Посетени събития от анкетьори

Име на събитие

Период на
провеждане

СЕСИЯ I
София филм фест – Варна
Европейски музикален фестивал – Варна
Фабрика Култура
“Две равно на едно” – поредица от четири съвременни изложби на
съвременни художници от България и чужбина
Конкурс за млади изпълнители на класическа и популярна музика – певци и
инструменталисти “Музикални бисери” 2018
“Export/Import JAZZ”

16-23.03.2018
14.04.2018
15.04, 22.04, 29.04.2018
04-28.04, 03.05-02.06, 0730.06.2018
21.04.2018
13-27.04.2018

ДЖАЗ ДНИ ВЪВ ВАРНА 2018/VARNA JAZZ DAYS 2018

29.04.2018

"Спирка за разкази"

11.05.2018

XXVII Международен музикален фестивал “Откритие”
“ПРИКЛЮЧЕНИЯТА НА ЛУКЧО”

15-29.05.2018
15.05-30.06.2018

МОСТ-ВАРНА – АМСТЕРДАМ 2018/VARNA-AMSTERDAM CONNECTION 2018

15-30.05.2018

“Нощ на музеите и Галериите” – Варна 2018

18-19.05.2018

Световно българско хоро: семейство, род, народ
Международен младежки фестивал “Славянски звън”
Национален конкурс “Обичам те, море”
Международен литературен фестивал “ВарнаЛит”

20.05.2018
24-26.05.2018
27.05.2018
30.05-02.06.2018г

Мюзикъл “СЪН В ЛЯТНА НОЩ – 25 години Варненска детско-юношеска
опера
"Двата слона и тревата"

31.05.2018
15-20.06.2018

Международен театрален фестивал “Варненско лято”

01-12.06.2018

"Вдъхнови ме"

10.03-30.06.2018

Четвърти международен салон за дигитална и принт арт фотография Варна

31.05-15.06.2018

МФИ “АСПАРУХОВО ПЕЕ И ТАНЦУВА”
“Синята птица” – спектакъл, по случай 20-годишния юбилей
"Съхраняване на етноботаническото богатство на Северното черноморие"
Варна е магия
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"Тайната на Пипин"

11.11.2018

Международен фестивал на поезията “Славянска прегръдка”

6.2018

СЕСИЯ II
Традиционен празничен концерт по случай честването на 115
годишнината от Илинденско-преображенското въстание
Музикален клас и концерт на Белонога
Международен фестивал на хвърчилата - Варна
Драматургичен фестивал "From Page to Stage"
Градски истории 4
Международен филмов фестивал „Любовта е лудост”
Областен фолклорен фестивал "Песни на брега"
Национален екофестивал "Златна есен в Природен парк "Златни
пясъци - 2018"
Международен Фестивал на Червенокръстките и Здравни Филми
Трети международен флейтов конкурс
6-ти Европейски фестивал за нова детскa песен „Златни искри”,
Варна 2018
Международен кино-литературен фестивал Синелибри Варна 2018
Национален фестивал с международно участие "Листопад на
спомените"
"Аз, ти и музиката"
Песни и танци от Варненско
Кино и храна

22 .07.2018 г.
29-30.09.2018 г.
18 - 19.08.2018 г.
6-9.09.2018 г.
05-06.10.2018 г.
24.08 – 2.09. 2018 г.
06.09.2018 г.
28-29.09.2018 г.
04-07.10.2018 г.
21-24.10.2018 г.
12-14.10. 2018 г.
10-23.10. 2018 г.
19.10.2018 г.
28.12.2018 г.
23.11.2018 г.
29.08 - 2.09.2018 г.

АЗ РИЧАРД

15.11.2018 г.

Таблица 5 представя в процентно отношение предпочитаните източници на
информация за анкетираните посетители. Като най-често използвани се открояват
комуникацията от уста на уста (WOM) в лицето на семейство, приятели и други
достъпни контактни аудитории за посетителя и социалната мрежа Фейсбук
(официална страница на организатор/събитие, споделени постинги, новини). WOM
комуникационните канали са предпочитани от над половината от анкетираните.
Медийните канали (като радио напр.) са практически неизползвани от посетителите –
подобна слаба ефективност е предпоставка за генералното им изключване от
комуникационния микс на организатора. Печатните рекламни материали, които са
сред основно предпочитаните от организатора, са с изключителна ниска
използваемост и употребата им при промотиране следва да бъде преосмислена, тъй
като пособни средства въвличат голяма част от бюджета на проекта.
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Таблица 5:
Откъде разбрахте за провеждането на настоящото събитие, %
Информационен канал

% от анкетираните

От приятели, познати

67.5

Фейсбук

26.9

Информационен уебсайт

18.4

Уебсайта на Община Варна

4.7

Радио

0.6

Плакат, дипляна, листовка

6.6

На запитването за размера на групата, с която респондентът е посетил
събитие, най-голям процент (43%) заявяват, че са били с един придружител. На второ
място с дял 21% са тези респонденти, които посещават сами. Този процент е по-висок
спрямо предходната 2017 година, което показва, че личните интереси и стил на живот
са водещи за потребителя при организиране на свободното му време.

16%

21%

Само аз
Двама

20%

Трима
43%

Четири и повече

Фигура 19. Размер на групата, с която е осъществено посещението, %
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За установяването на информираността на посетителите относно участието
на Фонд “Култура” и Община Варна като партньори на проекта, въпросникът
включва отделен въпрос, резултатите от който са представени на Фигура 20. Едва 38%
от допитаните знаят за партньорството на Община Варна, като тези резултати
показват рязък спад в информираността спрямо предходната 2017 година.

38%

Да

Не

62%

Фигура 20. Знаете ли, че събитието е по проект, финансиран по фонд “Култура” към Община
Варна?, %

Участниците в проучването бяха помолени да дадат оценка на различни
аспекти на събитието, на което са присъствали. Максималната оценка, която може
да получи всяка от изучаваните характеристики е 6 (отлична). Резултатите са
представени в Таблица 6.
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Таблица 6:
Как бихте оценили събитието по скала от 2 (незадоволителна оценка) до 6 (отлична оценка)?, %

Фактор

2
(лоша)

3

4

5

6
(отлична)

Цялостна организация на събитието

1.3

1.3

10.3

39.5

47.6

Тематиката

0.6

3.2

9.6

38

48.6

Ангажираността и съпричастността на
екипа

0.6

3.5

11.4

33.2

51.3

Творческата реализация

0.9

3.5

11.4

34.7

49.5

Интериора на мястото на провеждане

1.3

5.4

10.9

38.7

43.8

Локацията на събитието

0.6

3.5

9.6

37.2
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1

5.8

10.6

34.8

47.7

0.3

3.6

11.4

33.8
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Продължителността на събитието
Цялостната атмосфера на събитието

Прави впечатление, че по всички фактори са получени основно високи оценки,
с превес на най-високата в скалата (6). Това свидетелства за добра организация при
провеждането на съответните мероприятия. С оглед на събраните данни можем да
заключим че бенефициентите, финансирани за пръв път от фонд „Култура“ са
съумели да отговорят на очакванията на потребителите към събитията.
Положителна е нагласата при решението за последващо посещение на
подобно културно събитие. Склонността за повторни посещения е илюстрирана на
Фигура 21. На въпроса, 93% от запитаните изказват убеденост в бъдещото
си присъствие на културни събития. В обобщение може да се каже, че се създават
традиции при посещение на културни събития.
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8%
0%

Не бих посетил отново
По-скоро не бих посетил

47%

По-скоро ще посетя

45%

Със сигурност ще посетя

Фигура 21. Бихте ли посетили друго подобно събитие?, %

Обобщена оценка на събитието, в което е участвал 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
иформация за събитието и бъдещо присъствие (лоялност). Общата средна оценка на
удовлетвореността остава висока (модата е 8т. от максимална 10т.), като подобна
оценка е сигнал за натрупване на положителни впечатления от страна на
посетителите.

По отношение на склонността за препоръка към контактни

аудитории, Модата е 10 (22.8% от случаите) – значителен ръст спрямо предходната
2017 година.
Таблица 7:
Оценка на цялостно впечатление / склонност за препоръка

Въпрос

Мода

% от
отговорилите

от

8

23.2

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

10

22.8

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

впечатление

Спрямо предходния период е спаднал процента на гостите на града, които
посещават културни събития (Фигура 22). Причините могат да се потърсят в слабата
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подготовка на организаторите за чуждестранни публики. Нарастващият интерес от
чуждестранните гости предполага подготовка на материали, информация и анонси в
публичното пространство на чужд език и таргетиране на аудиторията чрез
подходящи комуникационни средства и канали. Интересът на местното население се
запазва висок и потвърждава интереса на варненската публика към реализираните
културни проекти.

5%
16%

Постоянен жител
Временен жител
Гост
79%

Фигура 22. Жител или гост сте на гр. Варна?, %

5.3 Общи заключения и препоръки:
В резултат на проведеното изследване на културни събития по методиката EXIT проучване, могат да бъдат направени следните основни наблюдения и препоръки:
1. На база очертаната тенденция, през последните три години на провеждане на
мониторинг към фонд „Култура“, прави впечатление, че медийните
комуникационни канали (радио, телевизия и преса) се използват ограничено
за информиране от потребителите. Въз основа на това, препоръчваме да се
ограничат допустимите разходи в раздел реклама и да се насърчават
бенефициентите да използват повече онлайн канали за комуникация.
Препоръчваме
ангажимент

за

община Варна и в частност фонд „Култура“ да поеме
оповестяване

на

предстоящите

събития

през

информационни канали (напр. чрез уебсайт, Facebook страници и др.).
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2. Въз основа на данните за информираността за партньорстовото на фонд
„Култура“ при финансирането на проектите считаме, че е наложително да се
търси

по-голяма

ефективност,

имайки

предвид

задължителното

за

бенефициента обявяване на партньорството и присъствието на логото на
Община Варна в рекламните материали. Слабият резултат е предпоставка за
пропуснати имиджови ползи за Община Варна.
3. Във връзка с интереса към културния живот на града, от чуждестранни гости,
би могло да се приоритизира финансирането на чуждоезикови проекти, или
такива, които не изискват владеене на български език, от страна на публиката.
Препоръчваме изготвянето на чуждоезични материали и осигуряването на
достъп до събитията на чужденци.
4. Прилаганата методика за оценка от публиката се приема позитивно от
анкетираните. Включването на млади позитивни сътрудници предразполага
аудиторията да е по-отзивчива при взимане на участие в изследването.
Привличането на млади хора към екипа на фонд „Култура“ се приема добре
от публиката и се асоциира с модернизация и иновативност.
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6

ПРЕПОРЪКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
С оглед на осъществения мониторинг, на събраните и анализирани данни, са

изведени някои пропуски по отношение на процедурата за кандидатстване и
финансиране по фонд „Култура“, както и такива при реализирането на проектите от
страна на бенефициентите. На тази база с обсъждането на възможностите за
подобряване на организацията на конкурсната програма за финансиране на проекти
от фонд „Култура“ на Община Варна, представяме следните предложения:

6.1 По отношение на процедурата за кандидатстване и финансиране
1. На заседание на Експертния съвет към фонд „Култура“ на Община Варна да
се обсъди възможността за разделяне на проектите по приоритетни направления
за текущата година. В момента бюджета на Фонда не е разпределен по
различните форми на културно производство, а именно:


Класическа музика и танц



Литература и издателства



Фолклор



Театър и кино



Пътувания



Естрада, нови дарования, събори



Джаз и мултидисциплинарни проекти



Празници, тържества, концерти



Изложби



Компютърно производство



Приложно изкуство



Научна дейност



Социална дейност



Архитектура и дизайн



Културно-историческо наследство

Считаме, че подобно предварително разпределяне на бюджета би допринесло за
прозрачността при разпределението на средствата между проектните предложения.
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2. От гледна точка на прозрачността на процедурата по финансиране и
отчитане на проектите, както и за оценяване на ефективността на изразходваните
средства, препоръчваме създаването и поддържането на електронна база данни
на кандидатстващите организации. Препоръчваме в тази база данни да е налична
информация за отпуснатите средства, датите на получаване на траншовете,
чеклист на всички изискуеми документи и материали за отчетността, данни за
мероприятията (дата, локация, програма и пр.), информация за контакт.
3. Препоръчваме удължаване на срока за подаване на проектни предложения
след публичното обявяване на процедурата. Тази препоръка е свързана с
изразени мнения от бенефициенти, в които се упоменава, че времето за
изготвяне на проектното предложение е недостатъно.
4. Съкращаване на срока за разглеждане и оценяване на проектните
предложения. Необходимо е кандидатите да бъдат информирани от страна на
фонд „Култура“ за статуса на проектното предложение. Обявяването на
резултатите единствено на сайта на Фонда е недостатъчно.
5. Публично обявяване на критериалната система за оценяване и класиране на
проектните предложения.
6. Субсидиите да бъдат превеждани към бенефициента своевременно, тъй
като наблюдаваните забавяния водят до отказ на бенефициенти от реализацията
на проекта.

6.2

По отношение на изпълнение на проектните предложения

1. Препоръчваме да се ограничат разходите в раздел реклама по отношение
на медийните канали и да се използват повече онлайн канали за комуникация.
Община Варна и в частност фонд „Култура“ би могла да поеме ангажимент за
оповестяване на предстоящите събития през свои информационни канали (напр.
чрез уебсайт, Facebook страници и др.).
2. Насочваме вниманието към нарастващия брой на чуждестранните туристи
във Варна, като в тази връзка препоръчваме разработването на проекти,
ориентирани не само към местното население, но и гостите на града. Изработката
на рекламни и информационни материали на чужд език би привлякла и тази
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аудитория. Подобен подход би резултирал в положителни имиджови ползи за
Община Варна и нейното устойчиво развитие като културен център.
3. Препоръчваме на бенефициентите да обърнат повече внимание на
указателните (насочващи и информационни) табели, поставени в събитийното
пространство с цел по-лесна ориентация на посетителите.
4. Препоръчваме на по-мащабните проекти и мероприятия да осигурят
(наемат) професионална охрана за събитието. В обобщение на потребителските
мнения може да се изведе, че организиране на масовите мероприятия без
специализирана охрана, крие риск за сигурността на посетителите .
5. Препоръчваме на бенефициентите да прилагат форма за събиране на
мнения (обратна връзка) от посетителите на събитието.

Потребителските

препоръки и коментари биха били от полза за подобряване на бъдещите проекти
на организатора.
6. Препоръчваме стриктно спазване на клаузата за задължително обявяване
на партньорството с фонд „Култура“ и присъствието на логото на Община Варна в
рекламните материали.
7. Препоръчваме на бенефициентите да продължат наблюдаваните добри
практики в следните аспекти:


разнообразна културна програма;



популяризиране на модерните форми на изкуство;



създаване на медиен интерес към проектите;



привличане на широка аудитории в целевите възрастови групи;



запазването на успешните и устойчиви проекти като част от културния
календар на Варна;



привличането на млади кадри в екипа на организаторите.

В резултат на цялостния доклад за мониторинга на културни събития,
финансирани по фонд „Култура“ на община Варна, може да се заключи, че
календарната 2018г. е успешна както за бенефициентите по реализираните проекти,
така и за Фонда. Наблюдаваните показатели ясно очертават подобряване на
представянето на проектите както според техните изпълнители, така и според
техните потребители.
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СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА
Всички приложения, описани с долупосочения списък са неразделна част от
доклада за мониторинга на проекти по Фонд „Култура“ и са изпратени по електронен
път наекипа на Фонда: Десислава Георгиева и Антония Йовчева.
Наименование
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Приложение №

Финансирани проекти по Сесия I

1

Финансирани проекти по Сесия II

2

Въпросник Оценка на проведено събитие: организатор

3

Въпросник Оценка на проведено събитие: „таен“ посетител

4

Въпросник Exit проучване

5

Резултати от проведено проучване на бенефициенти

6

Резултати от проведено проучване „таен посетител“

7

Резултати от проведено EXIT проучване
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