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Настоящата разработка, свързана с изготвянето на сценарий за фестивал, е част 

от  проект „Инициативи за подпомагане развитието на туризма в рибарска област 

Бяла-Долни чифлик – Аврен: интерпретативни маршрути с морски и рибарски теми и 

фестивал на рибарството и морето“ на Сдружение „Черноморска мрежа на 

неправителствените организации“, B-DCH-A/3-3.3-006, приоритетна ос 4, Оперативна 

програма за развитие на сектор „Рибарство“(2007 – 2013) на Европейския фонд за 

рибарство. Проектът работи за създаването нае благоприятна среда и условия за 

развитието на туризма в рибарската област, като разнообразява видовете и формите 

на предлаганите туристически продукти и свързаните с тях дейности. Основна му цел 

е да подкрепи и подпомогне популяризирането на територията на рибарската област 

като интересно и перспективно място за туризъм със запазена крайбрежна природа и 

селище с рибарски колорит. Проектът предвижда утвърждаване и развитие в 

перспектива на събития, които да разширяват популярността на рибарската област и 

да привличат посетители и любители на различни видове туризъм. Такова събитие е 

фестивалът на 2 май, ден на св. Атанас  –  Празник на морето и надеждата, който търси 

връзка с морето, историята, традициите и бъдещето на град Бяла, а мястото на 

провеждането му е реставрираната и експонирана късноантична крепост на носа при 

рибарското пристанище. 

Разработката съдържа три части: проучване на сходни тематични фестивали в 

страната и чужбина, подготовка на концепция с визия, тема и акценти на фестивала, 

разработка на сценарий за фестивала.

I. Морски фестивали в България и по света

Проучването на налична информация за морски и рибарски фестивали в България и по 

света, макар и без претенции за представителност, очертава разнородна картина от 

утвърдени и проведени еднократно празници и фестивали, както и такива, които 

правят опити да развият свой специфичен облик и да се впишат в празничния календар 

на региона и страната. Първо е представена информация за фестивални прояви и 

празници в страната, а след това са посочени примери и от други държави.

А. Рибни фестивали в България

„Миден и рибен фест“– Каварна

Традиционният „Миден и рибен фест“ събира почитателите на рибни ястия и фенове на 

хубавата музика на едно място. Фестивалът е една от марките на Каварна и се е 

превърнал в празник и очаквано събитие за жителите и гостите на града, с който вече 12 

години те показват любовта си към морето и неговите вкусни дарове.

 Първото издание на феста е през 2004 г. и оттогава ценителите на морска храна 

знаят, че щом наближи краят на лятото, в първите дни на септември – мястото на 

срещата им може да бъде само едно – Каварна.

Традиционно желаещите да опитат многобройните рибни и мидени специалитети 

могат да направят това по време на празника в специално разпънатите шатри в 

центъра на Каварна, където професионални готвачи едновременно се конкурират и 

демонстрират своите умения в приготвянето на морска храна.
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Рибен фестивал „Есенни пасажи“ – Несебър
Фестивалът предлага  няколко мероприятия като: базар на прясна черноморска риба, 

разходка с лодки и корабчета, рибни специалитети, кулинарни изкушения и майсторски 

съвети, морски риболов и др. Уникално кулинарно състезание предлагат местните 

рибари. Екипажите на 7 рибарски кораба завъртат черпаци в апетитната надпревара и 

изкушават гостите на фестивала с тайни подправки, древни рибарски заклинания и 

изпитани от времето кулинарни трикове. Организира се от 2013 г. 

Рибен фест Царево 
Празникът включва регата и състезание по подводен риболов, литийно шествие и 

програма на местни дарования. Традиционно на Рибения фест известният водещ на 

телевизионни кулинарни предавания артистът Ути Бъчваров организира състезания по 

приготвяне на рибена чорба и миди с ориз по царевски. Хиляди порции с дарове от 

морето се раздават на гостите на фестивала. Рибният фест се провежда от пет 

години. 

Национален фестивал на пъстървата на язовир „Доспат“
Първият по рода си Национален фестивал на пъстървата е проведен през 2015 година  на 

язовир Доспат под егидата на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“.

Фестивал на рибата и рибаря в с. Остров, община Оряхово

Първото издание на фестивала в дунавското село Остров е през 2014 г. и е било 

посветено на попчето. В празника се включват представители на всички читалища на 

община Оряхово, както и гости от читалище „Петър Парчевич“ –  с. Асеново, община 

Никопол. В кулинарната изложба участват и двете пенсионерски групи при местния 

пенсионерски клуб „Росна китка“ и „Островянка“.

Второто издание на Фестивала на рибата и рибаря в с. Остров, проведено през 2015 

г., е посветено на уклея. Богатата програма включва изложба на тема „Хлябът наш 

насъщен”, подготвена от всички читалища в община Оряхово. Любителите на риболова 

и рибните специалитети участват в надпревара по пържене на уклей и чистене на риба. 
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Ловци от 2 дружинки в селата Остров и Селановци транжират месо, което е 

приготвено от кулинарния специалист и пазител на традициите Ути Бъчваров. 

Музикалната програма е подготвена от самодейни танцови състави от различни 

населени места.

Фестивал на рибата в Русе, Силистра, Никопол, Оряхово, Козлодуй, Лом и Видин, 
2010 г.

Фестивалът e проведен през 2010 г. и включва представяне от ИАРА на пилотни 

проекти по новооткрити мерки по оперативната програма „Рибарство“ (2007 – 2013), 

откриване на детско риболовно училище, конкурс за рисунка на асфалт, разходка с катер 

по Дунав, пускане на зарибителен материал, кулинарно състезание за приготвяне на 

ястия от дунавска риба.

Фестивал „Огненият Дунав“ – Тутракан

В програмата се включват прояви като изложби, състезания, конкурси като изложба 

„Гигантски риби по Дунава“, демонстрация „Плетене на рибарска мрежа“, рисунки върху 

миди, състезания по гребане с лодки и улов на риба, конкурси за най-добре приготвена 

рибена чорба и рибено барбекю.

Б. Морски и рибарски фестивали по света

Фестивал на лъчеперката, Литва

Литовският фестивал на лъчеперката традиционно започва с морски риболов. За да 

опитат местните деликатеси на Балтийско море, всяка зима хиляди туристи 

пристигат в чест на празника, който се провежда от XVII век. Рибата може да се опита 

варена, маринована, пушена, приготвена по различен начин, включително и  по древна 

рецепта за палачинки. Тези, които не се страхуват от студа, могат да се потопят в 

морската ледена вода. Фестивалът завършва с масово плуване в Балтийско море.

Фестивал на морската кухня в Мандал, Норвегия 

В известната с рибарските си традиции Норвегия се провежда ежегодният фестивал на 

морската храна в Мандал, където човек може да хапне на корем и на скромни цени 

различни морски дарове. Маса, дълга половин миля, е наредена по калдъръмените улички, и 

е отрупана с миди, скариди, раци и други морски деликатеси. Приятна музика и други 

забавления се грижат за настроението на посетителите.

Фестивал на морската храна в Уеймът, графство Дорсет, Великобритания

Пристанището на Уеймът ежегодно е домакин на един от най-големите фестивали на 

морски храни във Великобритания. Има десетки и стотици щандове и сергии със  

стриди, раци, риби.

Фестивал в Лох-Ломонд, Шотландия

Традиционния фестивал на храни и напитки „Лох Ломонд Фуд енд Дринк“ се провежда на 

брега на езерото Лох Ломонд в Шотландия. Единствено тук може да бъдат опитани най-

различни видове пушена риба, както и традиционните опушени миди аргил, които се 

намират само в района.
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Галисийски фестивал на морските дарове, Испания

Повече от 200 000 посетители всяка година посещават най-известния фестивал на 

рибата в света. Той се провежда в О Грове, Галисия и събира най-добрите готвачи и 

продавачи на риба, както и дегустатори, кулинарни критици и фенове на морски дарове.

През деветте дни на фестивала в кафенетата и ресторантите в града гостите 

могат да опитат вкуса на миди, стриди, омари и раци, на различни рибни ястия, леки супи 

и изтънчени закуски. На фестивала се провеждат изложби на уникални живи 

представители на различни морски видове. Провежда се ежегодно вече повече от пет 

десетилетия от 1963 г. насам.

Морски фестивал в Одеса, Украйна

В градския парк в украинския град Одеса на Черно море се провежда морски фестивал, за 

който е изграден импровизиран кораб с капитански мостик, с истински рул и камбуз, в 

който приготвят макарони по моряшки. Участват истински капитани, юнги и 

колоритни, популярни в страната морски герои. Фестивалът включва изложба на 

корабни модели от необичайни материали, конкурс за селфи и изложба на художници-

маринисти. По традиция звучат песни и стихотворения за морето. Провеждат се 

демонстрации по връзване на морски възли и лекции по безопасност на море. Предлага се 

всякакъв вид риба – сушена, пушена, солена, пържена. На плажа се провеждат състезания 

по плажни видове спорт и състезания с каяци. Надслов на фестивала е „С морето в 

сърцето!“.

Ежегоден есенен фестивал на рибарите в Сиатъл, САЩ

Фестивалът празнува завръщането на риболовния флот от Северния Пасифик в 

пристанището и работи за повишаване осведомеността на обществеността за 

значението на сектора рибарство и рибарското пристанище в Сиатъл, както и за 

събиране на средства за Фондацията на рибарите в Сиатъл. Това е изцяло 

доброволческо събитие, чийто успех зависи от над 200 доброволци.

Фестивалът осигурява на семействата един забавен и образователен ден, както и 
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възможност да научат повече за морските дарове. Богата програма с музиканти и певци, 

както и гостуващи популярни водещи от местни радио и телевизионни програми 

допълва фестивала. На сцената за демонстрация  на морска храна се провежда 

състезание за филетиране на сьомга, предшествано от демонстрация по филетиране, 

състезание по бързо ядене на лютафиск, традиционен скандинавски рибен специалитет, 

с парични награди а победителите, състезание по оцеляване, демонстрация на 

спасителна акция с неопренови костюми и др. На празника гостуват участници в 

популярното предаване по Дискавъри чанъл „Най-смъртоносния улов“, посветено на 

риболова и рисковете, на които всекидневно се подлагат екипажите. Има дейности и 

само за деца, като рисуване на риби, рисуване на лица и фигурки от черупки, шоу с 

екзотични влечуги и др. Предлага се рибно барбекю със сьомга и различни типични за 

улова на рибарите блюда. Постъпленията от дейностите в рамките на фестивала се 

даряват на Фондацията на рибарите в Сиатъл, за да подпомага семейства на рибари, 

изгубени в морето.

II. Концепция с визия, тема и акценти на фестивала

Направеният преглед на празници и фестивали послужи за основа на идеи и предложения 

за избор на дата и акценти на фестивала, както и на неговото местоположение. След 

обсъждане на въпроса с изпълнителния директор, екипа и председателя на МИРГ „Бяла – 

Долни чифлик – Аврен“, както и с директора на Историческия музей и комплекса с 

късноантичната крепост, беше взето решение датата на фестивала да бъде 2 май, 

когато в Бяла по традиция, прекъсната в средата на миналия век, се е отбелязвал Летен 

св. Атанас и е съществувал празник, свързан с морето и легенда за популярния в района 

светец. Тематиката на фестивала беше доразвита и обогатена с идеи, свързани както 

със светеца, така и с морето и местната туристическа гордост на Бяла, 

реставрираната късноантична крепост на нос Св. Атанас и съвременното рибарско 

пристанище. Реализиране на изложените идеи с нужното финансово обезпечаване може 

да се доразвива през следващите години до пълното оформяне на облика на фестивала и 

неговото утвърждаване в календара на местните прояви и дейности, свързани с 

туризма.

Наименование и дата

Фестивалът се провежда на 2 май, Ден на св. Атанас (Летен св. Атанас), и се нарича 

„Празник на морето и надеждата“. Той свързва морето, историята, традициите и 

бъдещето на град Бяла. Мястото на провеждането му е реставрираната и експонирана 

късноантична крепост на носа при рибарското пристанище. Според една легенда, 

документирана в местната история, веднъж, много отдавна жителите на града се 

вдигнали на бунт срещу властта на султана и той изпратил флот, който да слезе на 

брега и да се разправи с въстаниците. В отговор на горещите им молитви с молби за 

помощ и избавление, тъкмо на Летен св. Атанас се извила буря и разпръснала корабите 

на царските войски. Така жителите на Бяла се спасили от сигурна гибел. Независимо от 

факта, че никъде в историческите извори не може да бъде открита такава информация, 

преданието се помни до днес, а до средата на миналия век денят бил отбелязван от 

населението с благодарност за избавлението от нашествениците и с излети извън 

града. 
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Най-разпространеното име на носа и на местността е св. Атанас. Вероятно това 

име е свързано със св. Атанасий Велики (293–373), известен и като Атанасий I Велики, 

патриарх Александрийски – един от най-видните богослови и радетели за чистотата на 

вярата. Духовното и икономическо издигане на пристанищният град в късноантичния 

период (края на IV – началото на VII в.). определено е било свързано с утвърждаването на 

християнството като държава религия във Византийската империя. 

Раннохристиянският комплекс с базилика, жилище на главния свещеник, кръщелни, 

хранилище за даровете и кладенец за светена вода е централен обект във 

възстановената крепост. Художествена възстановка допълва представата за 

сакралните християнските ритуали в живота на града. 

Поради тази особеност на мястото на провеждане и датата на фестивала е 

мотивирано и логично наименованието му да внушава връзка с вярата и надеждата и 

християнските ценности. Морската символика е широко застъпена в християнството 

и името на фестивала заедно с програмата му работи за комплексни внушения, като дава 

възможност за въвеждане и обогатяване на морската тематика в програмата на 

фестивала.

Основни елементи на събитието
Литийното шествие с иконата на св. Атанас от центъра на града до осветените 

останки от базиликата в крепостта, водено от местния свещеник, ще се провежда 

редовно след първото подобно през миналата година. След пристигането на 

шествието на носа при реставрирания храм се отслужва литургия по повод деня на 

светеца. Името Атанас е много популярно в Бяла и целия район и възстановеният 

празник и честването на деня на светеца се радва на широка подкрепа в местната 

общност. 
Откриване на фестивала от кмета на Бяла с послания за развитието и бъдещето на 

града. Развитието на туризма в морския град, поддържането на връзката с морето и 

пристанището, с рибарството и морската култура, история, знания и колорит 

присъстват като акцент в посланието на местната власт към населението. В речта се 
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отдава дължимата почит към традицията и съхранените ценности на хората от града.

Разглеждане на комплекса с възстановените зони на пристанищния град крепост – 

сакрална, производствена, търговска. Екскурзоводите от комплекса провеждат 

традиционни беседи с различни групи посетители. В беседата е включен специфичен 

момент, свързан с представяне на фестивала и Бяла като град, свързан с морето и 

рибарството. Акценти на тази тема са развитието на свързаните с морето и 

пристанището дейности в града в миналото и сега. Търговията, рибарството и 

съвременните туристически дейности представляват естествените акценти в тази 

обособена част от беседата.

Възстановка с интерпретация на базата на разработения по настоящия проект 

интерпретативен разказ за маршрут „Св. Атанас“ – късноантична крепост и 

пристанище. Разказът на измисления герой за посещението му в пристанището и 

крепостта може да бъде представен като монолог или драматизация с повече 

участници, актьори или самодейци. Екипът на МИРГ има известен опит с драматизирани 

възстановки в крепостта с демонстрация на група, представяща бойни действия на 

римски легион. Нужно е да бъде изработен костюм на изпълнителя в съответствие с 

известни образци от късноантичната епоха. Препоръчително е да бъдат ангажирани 

група местни ученици или младежи, за да се разработи драматизирана възстановка и да 

се представя по-често пред посетители на обекта. Възстановката може да започне от 

пристанището и да продължи в крепостта, както е разработена сюжетната линия на 

интерпретативния разказ. 

 Включване на рибарското пристанище в програмата на фестивала чрез изнасяне на 

началото на драматизираната интерпретация на кея. Новата рибна борса, за която се 

предвижда да бъде използвана и за туристическа атракция, дава възможност за 

естествена връзка с драматизирания интерпретативен разказ.

Разходки с лодка из залива за атракция на желаещи посетители и гости или за 

включване в драматизираната интерпретация. 

В перспектива се препоръчва организиране на съпътстващи прояви на различни 

професионални и творчески групи с интерес към комплекса: срещи на туристически 

оператори, историци и археолози, художници, специалисти по туризма от крайбрежни и 

други общини. Те може да бъдат организирани за посещение и ангажирани със специфична 

и интересна за тях тематика под формата на кратка тематична лекция, кръгла маса, 

прожекция на филм и разпространение на информационни материали за местни 

туристически атракции.

Изпълнения на местни таланти – ученици, самодейци и др. 

Изпълнения на оркестър при основната сцена.

Атрактивни форми и услуги за снимки за спомен. При входа на крепостта и на кея на 

пристанището може да бъдат поставени картонени фигури – мъжки, женски, детски – с 

изрязани отвори за лицата, с облекло от късноантичния период и обстановка загатваща 

елементи от картинните възстановки.

Обособяване на малък фестивален базар при входа на крепостта с перспектива за 

развитие и обогатяване. На него могат да се предлагат: сувенири с изображения на 

светеца покровител; рисувани сувенири върху автентични парчета от старинна 

керамика – запазена марка на комплекса; изображения от икони и мотиви от базиликата; 

сувенири от местни художници, рисунки, морски сувенири и др. 



8

Обособяване на щанд с домашно приготвени рибни консерви и специалитети - с 

възможност за закупуване и дегустация. На щанда се предлагат рецепти за рибни 

консерви и рибни блюда с подходящо графично оформление с името и логото на 

фестивала.

Обособяване на второ място за фестивални дейности на кея на рибарското 

пристанище с щандове с кулинарни атракции, сувенири от местни художници, морски 

сувенири и др. 

В перспектива на пристанището може да се организират забавни игри за деца с морска 

и рибарска тематика – състезание по „риболов“ с хартиени изображения на черноморски 

риби с монтирани магнити, състезание по завързване на моряшки възли, викторина със 

забавни въпроси за морето и рибарството.  

III. Сценарий на фестивал в гр. Бяла – 2 май, 

Ден на св. Атанас, Празник на морето и надеждата

Дата 2 май, Летен св. Атанас
Място на провеждане гр. Бяла,
Късноантична крепост и пристанище
Времетраене: 9:30 – 15:30 ч. 

Участници: Представители на местната власт и църквата, участници в литийното 
шествие с иконата на светеца, местни жители и организирани групи посетители. 
Препоръчително е през първите няколко години да бъдат водени организирани групи от 
туристически дружества, църковни настоятелства, читалища, училища, клубове, 
асоциации на туристическите оператори, неправителствени организации и др. В 
рамките на проекта е предвидено посещението на две групи по четиридесет души от 
Варна и Бургас с активисти от екологични организации и туристически дружества.

Препоръчва се ангажирането на артист(и) за анимирана интерпретация, 
драматизирано изпълнение на интерпретативен разказ и художествени изяви, както и на 
местни учители и ученици от професионалната гимназия по туризъм. 
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2 май 2015 г. (събота)

Предварително разпределение на мероприятия и дейности

09:00 – 09:30 (централен площад)

Пристигане на участниците във фестивала от Варна и Бургас, представяне на 

членовете на МИРГ на гостите. 

(зала на читалището)

Представяне на възможностите на рибарска област Бяла – Долни чифлик – Аврен и за 

развитие на алтернативни дейности на рибарството; поздравление на кмета на града 

към участниците

09:30 – 10:30 (зала на читалището)

Представяне на изпълняващата организация на проекта ЧМНО и Бургаска асоциация за 

екологичен и селски туризъм. Представяне на проекта: цели, задачи, дейности и 

постижения

10:30 (централен площад) 

Изнасяне на иконата на св. Атанас, събиране на групата, която ще премине пеш по пътя 

до крепостта заедно с шествието. Свещеникът повежда литийното шествие към 

реставрираните останки на античната базилика. 

11:15 (късноантична крепост) 

Шествието пристига в комплекса и влиза в късноантичната крепост  

11:15 – 11:30 (късноантична крепост – базилика) 

Свещеникът отслужва тържествена литургия за деня на св. Атанас

11:30 – 11:45 (късноантична крепост - базилика) 

Забавни игри и състезания за деца Приветствия на кмета на града и други 

представители на местната власт и гости от други общини, музеи, асоциации на 

туристически оператори и др.

11:45 – 12:30 (късноантична крепост) 

Екскурзоводи от комплекса представят на посетителите основните обекти с 

разяснения, демонстрации и др.

(алтернативна проява за следващи фестивали) 

Изпълнение на драматизиран разказ за живота в крепостта по мотиви от разработения 

по проекта разказ с костюмиран актьор и други участници

(допълваща проява за следващи фестивали) 

Атрактивни форми и услуги за снимки за спомен при входа на крепостта
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12:30 – 13:00 (късноантична крепост – площад пред входа) 

Разпределение на гостите по местата при сцената за изпълнения с оркестъра. Започва 

изпълнение на оркестъра; предлага се предвиденият кетъринг за участниците. 

(допълваща проява за следващи фестивали) 

Щанд с домашно приготвени рибни консерви и специалитети с дегустация. На щанда се 

предлагат рецепти за рибни консерви и рибни блюда с подходящо графично оформление 

с името и логото на фестивала. 

(допълваща проява за следващи фестивали) 

Фестивален базар при входа на крепостта с перспектива за развитие и обогатяване за 

сувенири с изображения на светеца покровител; рисувани сувенири върху автентични 

парчета от старинна керамика – запазена марка на комплекса; изображения от икони и др.

  

13:00 – 13:30  

Раздаване на информационни материали за туристическите атракции на Бяла и 

рибарската област

12:30 – 13:00 (допълваща проява за следващи фестивали) 

Обособяване на второ място за фестивални дейности на кея на рибарското 

пристанище с щандове с кулинарни атракции, изделия от местни художници, морски 

сувенири и др. 

13.30 – 15.30  

Представяне на местни дарования, самодейци и др. 

15:30

Закриване на фестивала
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