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2013 

 На 02.03.2013 г. в залата на МКПД – гр. Варна, бе проведено Второ Общо 

събрание на Национален Младежки Фолклорен Съюз. Регистрационен номер на 

протокола: 2/02.03.2013 г. Събранието протече при следния ДНЕВЕН РЕД: 

1. Представяне на Годишен доклад 2012 

2. Представяне на Финансов отчет 2012 

3. Програма 2013 

4. Младежки Фолклорен Събор 28 – 29 юни 2013 г. – гр. Калофер 

5. Обявяване на Конкурс за набиране на материали за Годишното 

научно издание за българско народно творчество „Народна 

мъдрост“ 2014 

6. Дарителска конференция 

7. Организиране на благотворителен концерт 

8. Финансов план 2013 

9. Разни 

По точки 1, 2, 4 и 7 няма да се докладва, тъй като съдържанието им 

съществува в други достъпни документи на НМФС или е поместена по – долу в 

настоящия доклад! 

По точки 5 и 6 няма да се докладва, тъй като събитията не са се състояли, 

поради финансова неизправност и преценка на Управителния съвет на НМФС! 

 

ПРОГРАМА 2013 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЛАДЕЖКИ ФОЛКЛОРЕН СЪЮЗ 

 

  

№ НАИМЕНОВАНИЕ НА 

СЪБИТИЕТО 

ДАТА И 

ЧАС 

ОТЧЕТ 

1 Конкурс за набиране на 

материали, за публикуване в 

Годишното Научно списание за 

Българско Народно Творчество 

01.03.2013 

г. 

Конкурсът прекрати 

преждевременно срока за 

набиране на материали, 

поради непроявен интерес 

на членове на Съюза, 

въпреки проведената 
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консултация, с цел 

разяснение по този въпрос. 

Финансовото състояние на 

Младежки Фолклорен 

Съюз, също бе 

предпоставка за 

прекратяване на проекта, 

поради невъзможност да 

издаде евентуалното 

съставяне на списанието. 

Съюза запазва проекта си, в 

случай, че горепосочените 

причини за 

осъществяването му бъдат 

премахнати! 

2 Управителен съвет 09.03.2013 

г. 

Управителен съвет не бе 

проведен, тъй като 

членовете му изясниха 

предварително 

евентуалните въпроси, 

които биха били 

съдържанието на дневния 

ред за посоченото заседание 

на УС. Предвид това, че 

Второто общо събрание и 

назначения УС бяха 

предвидени в разстояние на 

7 дни, което обяснява 

взетото в последствие 

решение. 

3 НМФС „Орфеево изворче“ – гр. 

Стара Загора. Връчване на 

награда и номинации 

21-

23.03.2013 

г. 

С решение на УС на 

НМФС, бяха предоставени 

2 броя „Награда Младежки 

Фолклорен Съюз“, които не 

бяха връчени по 

предназначение. Въз основа 

на некоординирано с 

Ръководството на Съюза, 

спонтанно решение, 

Директора на Конкурса 

„Орфеево изворче“ връчи 

наградата, със статут на 

класираща участник, а тя е 

със статут за общи 

значителни художествено-

творчески постижения. 
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Номинации не бяха 

връчени, по искане на 

Директора на Конкурса. 

4 Дарителска конференция - - 

5 Благотворителен концерт за 

набиране на средства 

8.04.2013 

г./19.00 ч. 

Концертът бе проведен в 

Концертната зала на 

Тракийско дружество 

„Капитан Петко Войвода“ – 

гр. Варна. В него участваха 

99% от номинираните за 

Приз „Младежки 

Фолклорен Съюз 2013“. 

Концертът беше с Вход, на 

стойност: 5 лв., а за членове 

на Съюза – 3 лв. 

Общата стойност, от 

събраните средства е: ...... 

лв. Всички бяха вложени в 

бюджета на Първи 

Младежки Фолклорен 

Събор. 

6 Съвещание с номинираните за 

Приз 

4.05.2013 

г./11:00 ч. 

Съвещанито бе проведено в 

МКПД – гр. Варна. Бяха 

поканени всички 

номинирани (с обаждане по 

телефона и покана по e-

mail, посочен в 

регистрационните им 

формуляри). Присъстваха 

20% от номинираните. 

Въпреки малкия процент на 

присъстващи, съвещанието 

се проведе. Председателя на 

НМФС инструктира 

номинираните, както и ги 

консултира по въпросите, 

които не бяха ясни за тях. 

7 Експертна комисия – Конкурс за 

определяне на Приз 2013  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

11.05.2013 

г./10:00 ч. 

Експертната комисия бе в 

състав: Николай Гурбанов – 

Председател на ЕК, 

Димитричка Кателиева – 

член хореограф, Калина 

Германова – член певица, 

Марин Маринов – член 

продуцент, Николай 

Балабанов – член 
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композитор. Квестори бяха: 

Елена Добрева 

(протоколчик) и Ралица 

Якимова. 

Подробностите по 

решенията и провеждането 

на заседанието са ясни от 

приложените документи 

към настоящия доклад! 

8 Управителен съвет  8.06.2013 

г./11:00 ч. 

Управителният съвет бе 

проведен в залата на МКПД 

– гр. Варна, при следния 

ДНЕВЕН РЕД: 1. Приемане 

на заявки за материали за 

организирането на Първи 

Младежки Фолклорен 

Събор. 2. Проект за ред на 

участниците в Събора. 3. 

Разпределяне на нощувки и 

утвърждаване на меню за 

организационния щаб на 

Събора. 4. Утвърждаване на 

дневен ред на Младежки 

съвет на НМФС. 5. 

Инструктаж на 

организационния щаб. 

Заседанието е 

протоколирано. Протоколът 

е архивиран в АРХИВНИ 

ДОКУМЕНТИ ОТ 2013 г. 

9 Първи Младежки Фолклорен 

Събор 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

27-

30.06.2013 

г. 

Доклад от Първи Младежки 

Фолклорен Събор е в 

приложение на настоящия 

Доклад. 

10 Проект за създаване на 

Професионален ансамбъл за 

народни песни и танци „Варна“ – 

гр. Варна 

13.07.2013 

– 

20.07.2013 

г. в 

период на 

работа 

По проекта бяха проведени 

2 срещи със заместник 

кмета по културата на 

Община Варна, г-жа 

Екатерина Попстефанова. 

От проведените разговори 

става ясно, че Общината не 

е информирана за 

несъществуването на 

ансамбъла. С подкрепата на 
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Община Варна, бе 

осъществена конференция 

за създаване на проекта, на 

която се взе решение, 

НМФС официално да 

подготви и защити проекта 

за създаване на ПАНПТ.  

НМФС създаде официална 

кампания, придружена с 

рекламни материали. 

НМФС създаде официална 

подписка за гражданите на 

Варна, която е в активна и 

към днешна дата. Предстои 

среща с Кмета на град 

Варна, с когото 

Председателя на НМФС ще 

обсъди съставения проект, 

за да бъдат направени 

следващи стъпки. 

11 Тържествен концерт на млади 

фолклорни таланти, по случай 

навършване на 1 година от 

създаването на НМФС 

8.08.2013 

г./18:30 ч. 

Концертът бе проведен на 

Сцена „Раковина“, която е 

собственост на Община 

Варна и се намира в 

Морската градина на град 

Варна. На концерта 

участваха изявени таланти 

на НМФС. Съюзът получи 

поздравителен адрес от 

дирекции в Община Варна. 

12 Краен срок за набиране на 

материали, за публикуване в 

ГНСБНТ 

- - 

13 Управителен съвет 7.09.2013 

г. 

Насоки за работата на 

Съюза, за периода – 

Септември, Октомври, 

Ноември (до общото 

събрание /23.11.2013 г./) 

14 Общо събрание 23.11.2013 

г. 

 

15  Младежки Фолклорен Коледен 

Концерт 

10.12.2013 

г. 

Концертна зала на 

„Младежки дом“ – гр. 

Варна. С участието на 

изявени членове, в 

категория „Млади таланти“, 

както и гости от НГХНИ и 
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НУИ – Варна. 

 

1. АДМИНИСТРАЦИЯ 

Администрацията на Национален Младежки Фолклорен Съюз, през 2013 година се 

води от Зам.-Председателя по административната и социална дейност. 

Задължителна документация, издадена по норматив на Програма 2013 на НМФС: 

 Протоколи от Общи събрания – 3 протокола 

 Протоколи от Управителни съвети – 3 протокола 

 Други протоколи: 

- Награда „Младежки Фолклорен Съюз“ на НМФК „Орфеево изворче“ – 

гр. Стара Загора (март 2013) 

- Протокол от съвещание на номинираните за Приз „Младежки Фолклорен 

Съюз“ (04.05.2013 г.) 

- Протокол на наградените от Първи Младежки Фолклорен Събор, град 

Калофер (28-29. 06. 2013 г.) 

- Протокол от съвещание на Инициативния комитет за създаване на 

Професионален ансамбъл за народни песни и танци „Варна“ – гр. Варна 

- Протоколи от Експертните комисии, номинирали кандидатите за Приз 

„Младежки Фолклорен Съюз“ - .... бр. 

- Протоколи от връчване на награда „Младежки Фолклорен Съюз“: 

 I
ви

  НФК „Северняшки славеи“ – град Велико Търново 

 VI
ти 

НК „С песните на Стоян Радев“ – гр. Търговище 

 IV
ти 

НМФ „Фолклорен изгрев“ – гр. Варна 

Открит и прошнурован регистър на изходящите документи на НМФС. 

(приложение № 3 – заверено копие от книгата) 

Други документи – приложение № 4 – Заверен доклад от Първи 

Младежки Фолклорен Събор. 
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2. ХУДОЖЕСТВЕНО – ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И 

ОБЩОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ 

 

 Благотворителен концерт за набиране на средства, за осъществяване на Първи 

Младежки Фолклорен Събор – гр. Калофер.  

Концертът бе проведен в Концертна зала на Тракийско дружество „Капитан 

Петко Войвода“ – 08.04.2013 г. от 19:00 ч. 

 Издаден Сборник „Народни песни с клавирен съпровод“, автор: Николай 

Гурбанов, редактор: доц. д-р Костадин Бураджиев. Тираж : 100 броя. 

Финансиране – автора. (ISMN: 979-0-9016676-0-0) 

 Издаден Сборник „35 песни за народен хор от съвременни автори“ – краен 

период за издаване (Януари 2014).  (ISMN: 979–0–9016676–1-7) 

 Първи Младежки Фолклорен Събор, град Калофер, 28-29.06.2013 г. – приложен 

доклад 

 Тържествен концерт, по случай навършване на 1 година от създаването на 

Младежки Фолклорен Съюз. 

 Организация на 80 годишен юбилей на гайдаря от Варненско – Минко 

Костадинов Димитров 

 Партньор на Конкурса „Северняшки славеи“ 

 Партньор на Национален фестивал „Фолклорен изгрев“ 

 Почетни членове, удостоени през 2013 година: 

- Георги Германова 

- Костадин Бураджиев 

- Данка Цветкова 

- Ваня Монева 

- Румен Стоянов 

 Първа конференция за създаване на ПАНПТ „Варна“ – проведена на 

........................... в Пленарна зала на Община Варна. 

 

3. ФИНАНСОВ ОТЧЕТ – ПРИЛОЖЕНИЕ 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 В качеството си на Председател на Национален Младежки Фолклорен 

Съюз, считам, че поставените в Програма 2013 цели и задачи са изпълнени.  

 Фактът, че Съюзът придоби статут на Национален, предвид това, че 

съществува от една година е показател, че структурата работи професионално и 

много успешно. 

 Изказвам благодарност на екипът, който спомогна за осъществяване на 

ползотворната горепосочена дейност. 

 

................ 2014 г.     Председател:............................................ 

Гр. Варна            /Николай Гурбанов/ 

 

 

 

 

 


